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SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, 
chceme Vám pøedložit, k Vaše-

mu posouzení, souhrn prací, které
byly provedeny v období od
komunálních voleb v listopadu
2002 do souèasnosti.

Volební období 2002 až 2006
bylo nelehké zejména tím, že jsme
se jako jedna z mnoha obcí a mìst
v Èeské republice museli vypoøá-
dat s následky povodnì v srpnu
2002.

Díky velkému úsilí vìnované-
mu pro získaní finanèních
prostøedkùm byly provedeny
investice, které podstatnì zvýšily
komfort žití v našem mìstì
a zejména v oblastech, které byly
vodou zasaženy. V tomto materiá-
lu Vám pøedkládáme struèný sou-
hrn toho nedùležitìjšíhoo co se
podaøilo zrealizovat.

Byla provedena celková rekon-
strukce komunikací v pøevážné
vìtšinì povodní zasažených
území, stavba splaškové kanaliza-
ce v oblasti Za Vodou, celková
rekonstrukce vodních zdrojù
mìsta, podle mého názoru nejvý-
znamnìjší investice pro budouc-
nost Øevnic, rekonstrukce lávky
atd.

Majitelùm postižených nemovi-
tostí bylo vyplaceno prostøednic-
tvím našeho úøadu celkem
23.558.000,- Kè. na pokrytí škod.

Významnì se pokroèilo se stav-
bou splaškové kanalizace i v pra-
vobøežní èásti mìsta,  spolu s tím
provedenou  stavbou nové èistírny
odpadních vod. V soubìhu
s pokládkou kanalizaèního øadu
jsme v hlavních trasách pokládali
také nové vodovodní øady, èímž se
rovnìž podstatnì zlepšily podmín-
ky zásobování pitnou vodou.

Po dohodì s Èeskými dráhami
se podaøilo podstatnì rozšíøit
kapacitu parkovacích ploch u øev-
nického nádraží.

Naší snahou bylo vylepšit stav
chodníkù, kterých bylo celkem

zrekonstruováno 3820 m2. K vel-
kým investicím patøí celková
rekonstrukce Masarykovy ulice
a s tím zejména rovnìž rekon-
strukce chatrného vodovodního
potrubí a položení cca 1,5 km
splaškové kanalizace.

Celkové investice provedené
v tìchto letech pøesáhly  220 mili-
onù korun a z této èástky jsme
více jaknež polovinu získali jako
dotaci a cca 15 milionù korun jako
výhodnou pùjèku.

Nemalý podíl všech rozpoètù
je vìnovánan našim školským
zaøízením na  vylepšení jejich
stavu. Je to samozøejmì i otázka
budoucnosti a jejího celkového
øešení.

Každoroènì jsme provádìli
úpravy v Havlíèkových sadech,
kde i za pomoci obèanù a partner-
ských firem bylo provedeno
mnoho úprav, které vylepšily
vzhled tohoto krásného místa.

Díky velmi dobré spolupráci se
Støedoèeským krajem byly každo-
roènì rekonstruovány hlavní
komunikace a chtìli bychom
v  tomto trendu dále pokraèovat.

Snahou vedení mìsta bylo pod-
poøit význam mìsta jako kulturní-
ho centra regionu, jak poøádanými
kulturními akcemi, i tak i jejich
podporou a rovnìž podporou spol-
kových a mládežnických aktivit.
K tomu nespornì patøí i architek-
tonická tváø sídla, proto byla navá-
zána spolupráce s významnými
èeskými architekty a zpracována
„Námìtová studie“, ze které jasnì
vyplývá koncepce rozvoje Øevnic.

Máme za to, že v tìchto aktivi-
tách by se mìlo pokraèovat i v dal-
ším období. 

Mìsto èeká dokonèení výstavby
splaškové kanalizace a bude potøe-
ba získávat finance na zlepšení
stavu místních komunikací. Zaèít
by se mìlo celkovou rekonstrukcí
Palackého námìstí a navazujících
ulic Berounská a Opletalova. Opìt
ve spolupráci s Èeskými dráhami
upravit prostor pøed nádražím
pøednádražní prostor a následnì

se zamìøit na námìstí Krále Jiøího
z Podìbrad.

Chtìli bychom nadále podporo-
vat široké spektrum kulturních
a spoleèenských aktivit, podpoøit
rozvoj školství a pokraèovat
ve zkulturnìní prostor v našem
mìstì.

Na závìr bych chtìl podo-
tknout, že práce provedené
za uplynulé ètyøi roky se podaøilo
realizovat díky dobré spolupráci
v radì a zastupitelstvu mìsta
a pøeji si, aby tento trend byl
zachován i pro období následné.

Miroslav Cvanciger
starosta

P.S. V záøí slavila øevnická
házená 80 let své èinnosti. Výbor
oddílu pøi této pøíležitosti pøipra-
vil nìkolik akcí, zorganizoval tur-
naj veteránù, výstavku archivních
materiálù a zejména slavnostní
Valnou hromadu, která probìhla
v sále Lidového domu. 

Chtìl bych pøi této pøíležitosti
podìkovat celému výboru a zejmé-
na pøedsedovi oddílu ing. Jarosla-
vu Hrubému, za práci, kterou
pro dobré jméno „naší“ házené
udìlal a popøát celému oddílu,
aby ještì dlouhé roky mohl repre-
zentovat naše mìsto.

INFORMACE O ZPÙSOBU
HLASOVÁNÍ 

ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21. øíjna 2006

Je nezbytné, aby voliè mìl u sebe
potøebné doklady. Neprokáže-li voliè svou
totožnost a státní obèanství Èeské republi-
ky, pøípadnì státní obèanství státu, jehož
obèan je oprávnìn hlasovat na území
Èeské republiky, nebude mu hlasování
umožnìno.

Úprava hlasovacího lístku:
oznaèit køížkem ve ètvereèku záhlaví sloupce pøed názvem volební

strany pouze jednu volební stranu, pøi oznaèení více stran je hlas neplat-
ný.

oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kan-
didátù, kolik èlenù zastupitelstva má být zvoleno. Pøi oznaèení více kan-
didátù je hlas neplatný.

oznaèit køížkem jednu volební stranu a dále v rámeèku pøed jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostat-
ných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Hlas je
dán jednotlivì oznaèeným kandidátùm. Z oznaèené volební strany je dán
hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátùm, kolik
zbývá  do poètu volených èlenù zastupitelstva obce. Pøi oznaèení více než
jedné volební strany nebo více kandidátù, než je stanovený poèet, je hlas
neplatný.

Pokud voliè neoznaèí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žád-
ného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úøední obálky, hlasovací lístek
pøetrhne nebo vloží do úøední obálky nìkolik hlasovacích lístkù do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Ing. Miroslav Zíma
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Z RADY
MÌSTA

Èerná pøístavba
Pavel Suk  (firma PASU) požá-

dal o vyjádøení k zamýšlené stav-
bì „Služební byt a kanceláøe“
na pozemku è. parc. 212/2 za stá-
vající provozovnou firmy PASU.
Rada mìsta konstatovala, že
návrh nerespektuje regulativy
dané Územním plánem sídelního
útvaru Øevnice. Rada mìsta dala
podnìt Stavebnímu úøadu Øevni-
ce k  zahájení,aby zahájil øízení
pro  odstranìní èerné stavby
(základové pasy pro budoucí stav-
bu) ),a požádala  stavební úøad
o sdìlení, jaké kroky byly uèinìny
v termínu do 18.9.2006.

Cihelna
22. srpna 2006 došlo k pøedání

stavby „Zlepšení pøístupu podni-
katelské zóny Cihelna“ mezi
dodavatelem a investorem. Stav-
ba byla pøedána bez závad. 

ÚP Pražský region   
Odbor regionálního rozvoje

Krajského úøadu Støedoèeského
kraje zahájil projednávání návrhu
ÚP VÚC Pražského regionu.
Øešeným územím je mimo jiné i
okres Praha - západ. Rada mìsta
schválila  materiál, který k návrhu
ÚP VÚC Pražský region vypraco-
vala Architektonická kanceláø
KOLPRON Ing. arch. Petra Star-
èevièe. 

Budova HZS
V Øevnicích sídlí Hasièský

záchranný sbor Støedoèeského
kraje (který je organizaèní slož-
kou státu) v budovì v majetku
mìsta. Proto nemùže HZS prová-
dìt žádnou rekonstrukci budovy
s výjimkou drobných oprav a
bìžné údržby. Souèasný stav
budovy však investièní akce
nutnì potøebuje, proto požádal
HZS Støedoèeského kraje o bezú-
platný pøevod budovy a pozemkù
areálu stanice do majetku státu
s pøíslušností hospodaøení HZS
Støedoèeského kraje. Navrhované
øešení se nedotkne užívání prostor
objektu jednotkou Sboru dobro-
volných hasièù, tak, jak je v sou-
èasné dobì využívána. Rada
mìsta vzala žádost Hasièského
záchranného sboru Støedoèeského

kraje na vìdomí a pøedpokládá, že
se k tomuto problému vrátí Zastu-
pitelstvo mìsta , které vzejde
z voleb do obecních zastupitelstev
v øíjnu 2006.

Kontrola v EKOSu
Starosta a místostarosta infor-

movali o situaci ve spoleènosti
EKOS.  Na spoleènost byla uvale-
na exekuce pro dluh za úhradu
ceny stavebních prací na rekulti-
vaci IV. etapy firmì Švestka.
Bylo zjištìno, že bývalý jednatel
a vedoucí skládky p. Petr Kubá-
sek podepsal vykonatelný notáø-
ský zápis, kterým uznal dluh
firmì Švestka ve výši  5.997.000,-
Kè za provedené stavební práce,
dále uznal, že firma Švestka pro-
vedla stavební práce øádnì podle
smlouvy a zavázal se, že spoleè-
nost EKOS tuto èástku uhradí
do jednoho mìsíce.  P. Kubásek
tento úkon uèinil dne 20. dubna
2006, kdy ještì nebylo ani vydáno
pravomocné stavební povolení na
stavební práce na rekultivaci IV.
etapy, natož pak aby stavba byla
zkolaudována. Po pøevzetí majo-
ritního podílu ve spoleènosti
EKOS mìstem a provedených
kontrolách a technickém auditu
odmítli noví jednatelé cenu sta-
vebních prací firmì Švestka
zaplatit pro závažné nedostatky
v kvalitì stavebních prací. S fir-
mou Švestka probìhlo nìkolik
jednání, avšak firma Švestka bez
dalšího upozornìní zahájila exe-
kuèní øízení. Na základì zjištì-
ných skuteèností lze konstatovat,
že stavebnì - technické provedení
rekultivace je v zásadním rozporu
s projektovou dokumentací,
na kterou bylo posléze vydáno
pravomocné stavební povolení
a s požadavky platných norem.
Bývalý jednatel p. Kubásek ani
nevypsal na rekultivaci IV. etapy
výbìrové øízení, neinformoval
spoleèníky o výbìru dodavatele
stavby, nebyl schopen doložit,
kdo a zda vùbec nìkdo vykonával
na rekultivaèních pracích stavební
dozor a na základì èeho potvrdil,
že firma Švestka provedla dílo
øádnì. Neinformoval spoleèníky
ani o naprosto nestandardním
øešení uznání dluhu formou vyko-
natelného notáøského zápisu, kte-
rým tak spoleènost EKOS dostal
do velmi nevýhodné právní situa-
ce.  Exekutor zablokoval bankov-
ní úèty spoleènosti a sepsal její
majetek pro úèely provedení exe-
kuce. Vedení Ekosu podniká
v souèasné dobì veškeré nezbytné

právní kroky v této záležitosti jak
ve vztahu k exekuènímu øízení,
tak ve vztahu k vyvození odpo-
vìdnosti p. Kubáska za vzniklou
situaci. Je zøejmé, že odstranìní
závad v rekultivaci IV. etapy bude
nákladnou záležitostí. 

Starosta a místostarosta infor-
movali radu mìsta též o øadì dal-
ších nedostatkù v øízení skládky
pod vedením bývalého jednatele
p. Kubáska, které se v souèasné
dobì øeší.

Místostarosta informoval radu
mìsta o výsledcích hospodaøení
spoleènosti EKOS v posledních
mìsících a o výsledcích úèetního
auditu za období 2004, 2005
a polovinu roku 2006. Rada mìsta
vzala informaci na vìdomí a ulo-
žila starostovi a místostarostovi
prùbìžnì radu mìsta informovat
o dalším vývoji a opatøeních
ve vìci.  

Zastavovací studie
Rada mìsta se zabývala vyjá-

døením k zastavovací studii loka-
lity Pod Lesem, komunikace
a inženýrské sítì. Studie øeší
zastavìní pozemkù è.kat. 3534,
3535/2, 3536/2, k.ú. Øevnice,
které protíná plánované prodlou-
žení ulice Sochorova. Rada mìsta
konstatovala, že zastavovací stu-
die pozemkù è. parc. 3534,
3535/2 a 3536/2 v katastrálním
území Øevnice je nepøijatelným
øešením zástavby dané lokality.
Studie je v naprostém rozporu
s principy architektonicko-urba-
nistického konceptu lokalit Vráž-
ka a Pod lesem, vypracovaného
arch. kanc. KOLPRON, která
byla zastupitelstvem mìsta schvá-
lena jako podklad pro souèasnì
projednávanou zmìnu územního
plánu mìsta.  Studie pøedstavuje
právì ten druh masivní, zahuštì-
né, nekoncepèní zástavby, napros-
to nerespektující charakter mìsta
a dané lokality. Pøed tímto dru-
hem zástavby je nutné Øevnice
ochránit, aby je nepotkal osud
nechvalnì známých satelitních
sídel a aby hustota osídlení byla
pøijatelná v návaznosti na další
èásti mìsta. Jedním z dùvodù pro-
jednávané zmìny územního plánu
je právì nastavení takových para-
metrù zástavby, které by zabráni-
ly nevratnému poškození urbanis-
mu mìsta typem zástavby, který
pøedložená studie pøedstavuje.
Rada mìsta zastavovací studii
neschválila.

Nádraží
Èeské dráhy a.s. (Správa

dopravní cesty Praha) plánuje
ještì do konce letošního roku pro-
vést celkovou opravu budovy
nádraží, vèetnì vybudování chod-
níku pøed budovou železnièní sta-
nice. Protože chodník bude umís-
tìn na pozemku, který je ve vlast-
nictví mìsta, žádají Èeské dráhy
a. s. o finanèní spoluúèast
na nákladech stavby. Zámìr byl
prodiskutován s p. arch. Josefem
Pleskotem. Rada mìsta schválila
návrh poskytnout Èeským dra-
hám a.s, Správa dopravní cesty
Praha na zhotovení chodníku pøed
budovou železnièní stanice Øev-
nice materiál - žulové kostky.

Pøíspìvky organizacím
pracujících s mládeží
V rozpoètu mìsta byla na pøís-

pìvky organizacím pracujících
s mládeží schválena èástka
400.000,- 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 následující
finanèní pøíspìvky organizacím
pracujících s mládeží: Národní
házená Øevnice 27 200,-  Kè,  TJ
Sokol Øevnice 83 000,-  Kè, TJ
Slavoj Øevnice 80 000,-  Kè,
Junák Svaz skautù a skautek ÈR
31 700,-  Kè, Dìtská lidová muzi-
ka Notièky  24 150,-  Kè, Folklór-
ní soubor Klíèek 31 700,-  Kè,
LTC Øevnice 66 400,-  Kè, Nep-
tun klub Øevnice 40 750,-  Kè,
Šachový klub Øevnice 15 100,-
Kè.

Nové sochy
Rada mìsta schválila umístìní

tøí betonových soch v prostoru
mezi poštou a multifunkèním
domem Ing. Beneše.

Základní škola
Krajská hygienická stanice

Støedoèeského kraje na základì
zjištìných závad ve školní jídelnì
vymìøila Základní škole Øevnice
rozhodnutím è.j. 3070/ 231/
05/PZ /Ve ze dne 22.8.2005 poku-
tu ve výši 10.000,- Kè za správní
delikt maøení výkonu státního
zdravotního dozoru a rozhodnu-
tím è.j. 4484/231/05/PZ/Ve ze dne
22.11.2005 pokutu ve výši
20.000,- Kè za správní delikt spo-
èívající v porušení povinností
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vyplývajících z ustanovení §24,
odst. 1, písm a) zákona èíslo
258/2000 Sb., a ve spojení s usta-
novením § 14 odst. 5 vyhlášky
èíslo 137/2004 Sb., o hygienic-
kých požadavcích na stravovací
služby a zásadách osobní a pro-
vozní hygieny.

Dopisem è.j.1571/2006-Zí
ze dne 16.8.2006 byl øeditel
Základní školy Øevnice vyzván
k zaslání stanoviska k této skuteè-
nosti. Øeditel Základní školy Øev-
nice se dosud nevyjádøil.

Rada mìsta vzala informaci
na vìdomí a uložila urgovat vyjá-
døení øeditele ZŠ.

Souèasnì konstatovala
na témže jednání, že na webových
stránkách Základní školy Øevnice
jsou uvedeny osobní údaje žákù
Základní školy Øevnice - jejich
jména a plné adresy a další osobní
údaje. Tím dochází k porušení
zákona na ochranu osobních údajù
s rizikem uložení sankcí i s rizi-
kem ohrožení bezpeènosti dìtí.
Rada mìsta uložila starostovi
mìsta vìc projednat s øeditelem
Základní školy Øevnice, vytknout
mu tento závadný stav a požado-
vat neprodlené sjednání nápravy.

ZASTUPITELSTVO

Poslední jednání zastupitelstva
mìsta Øevnic pøed komunálními
volbami se koná 9. øíjna 2006
v 19.00 hodin v Zámeèku a bude
mj. opìt živì pøenášeno na inter-
net prostøednictvím stránek mìsta
na adrese www.revnice.cz.

Program: 
1. Schválení koupì pozemku
è. parc. 1410/4 
2. Schválení koupì pozemku
è. parc. 2472 
3. Výsledky kontroly ve firmì
Ekos spol.s.r.o. 
4. Schválení návrhu zadání zmìny
è. 2 územního plánu 
5. Schválení rozpoètového
výhledu 
6. Rùzné 
7. Závìr 
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CO SE DÌJE S „MODRÝM DOMEÈKEM“
NA NÁMÌSTÍ?

Na jaøe jsme vás v Ruchu informovali o smìlých plánech obèanského sdružení Náruè
s „modrým domeèkem“ na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad podporovaných radou a zastu-
pitelstvem mìsta. Nyní jsme pøešli od plánù k èinùm a zahájili jsme stavební práce na cel-
kové rekonstrukci objektu. 

Náš projekt sociální firmy „Modrý domeèek“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Spoleèného regionálního operaèního programu a Ministerstvem pro místní rozvoj èástkou

18,5 mil. Kè, což je 90% celkových nákladù. Zbylých 10%, tj. témìø 2 mil. Kè, stejnì jako èástku 1,5 mil Kè
na bankovní úroky za pøeklenovací úvìr na stavební práce (nežli bude uvolnìna dotace) musíme dodat sami
z vlastních zdrojù nebo sponzorských darù. Zatím se nám podaøilo získat finanèní pøíspìvky od Nadace konta
Bariéry, Nadaèního fondu J&T a dalších dárcù v celkové èástce témìø 1,9 mil. Kè.  Stále oslovujeme další
nadace, firmy i soukromé dárce, abychom získali i zbytek potøebných finanèních prostøedkù, a uvítáme
jakoukoliv vaší finanèní i materiální pomoc. 

Samozøejmì, že výše uvedená èástka pøes 20 mil. Kè není
pouze cenou za stavební práce, ta èiní pouze èást z celkových
nákladù, v nichž je zahrnuto napø. nákladné kompletní vnitø-
ní a vnìjší vybavení bezbariérového objektu a náklady na
vytvoøení pracovních míst pro znevýhodnìné obèany.

Øadu z vás jistì napadla otázka, proè došlo k tak rozsáhlé-
mu zásahu do stávající budovy a zda nebylo možné provést
pouze dílèí opravy.  Po opakovaných odborných posouzeních
stavebního stavu objektu bylo rozhodnuto pùvodní stavbu až
na menší èásti odstranit, jelikož celý objekt byl bohužel velmi
poškozen (podmáèené zdi, výraznì narušená statika celého
objektu, pøítomnost plísní v konstrukcích, nefunkèní izolace proti vlhkosti, pokles zadní stìny objektu).  Zvo-
lené radikální øešení se ukázalo jako levnìjší a vhodnìjší i z hlediska nákladù na budoucí údržbu objektu.
Po rekonstrukci, která by mìla být dokonèena do poloviny roku 2007, bude stavba velmi podobná té pùvod-
ní a vìøím, že se vám bude líbit a že podtrhne neopakovatelný ráz øevnického námìstí.

Hlavním cílem projektu je vytvoøení pracovních míst pro znevýhodnìné obèany a provozování takových
služeb, které v regionu a v Øevnicích chybí. V kavárnièce s prodejem denního tisku a bezplatným internetem
budou vytvoøena minimálnì dvì pracovní místa. Další pracovní místa vzniknou pøi poskytování služeb, jako
je kopírování, jednoduchá vazba tiskovin, žehlení prádla, provoz veøejných bezbariérových toalet aj.  Dále
zde vznikne i turistické a kulturní informaèní centrum. Poèítáme i s malým místním muzeem a samozøejmì
s poradenským centrem sociálních služeb pro celý region.

V následujících mìsících vás budeme pravidelnì informovat o prùbìhu stavby. Vždy uveøejníme aktuální
fotografii a budeme odpovídat na vaše dotazy a pøipomínky, které mùžete posílat na adresu Ruchu nebo naši
e-mailovou adresu os-naruc@atlas.cz. 

Na závìr bych chtìla podìkovat všem, kteøí nám v naší neziskové práci pro druhé nezištnì pomáhají.
Držte nám palce.

MUDr. Vladimíra Hejmová
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ŠANSON V ØEVNICÍCH

Seskupením Šanson, vìc veøejná prošli v prùbìhu tøiceti let mnozí,
o kterých už to ani nevíte. K nám do Øevnic pøijede opìt to nejzdra-
vìjší jádro - tedy prof. Milan Jíra, Rudolf Pellar, Jan Petránek
a Marta Balejová. Kdo zná prùbìh tìchto pøíjemných a zajímavých
veèerù, ví, že v èásti, kdy má slovo publicista Jan Petránek, se mùže
zeptat v podstatì na cokoli ze svìtové politické scény. Hlavní jsou ale
samozøejmì písnì, mnohé od Jaroslava Jakoubka. Zjistíte, že je znáte,
ale že jste je už dlouho neslyšeli. Další pocházejí z dílny Milana Jíry,
který zároveò všechny doprovází na klavír. Pøijïte se potìšit ve støedu
18. øíjna od 19,30 hod. do sálu øevnického Zámeèku.

VS

LESNÍ SLAVNOSTI
DIVADLA (DEJVICKÉHO)

Letos už podruhé bylo v „Lesòáku“ divadlo oslaveno po dejvicku.
Tentokrát jsme mohli být úèastni na tøech pøedstaveních. Každé bylo
z jiného soudku a tìžko by se dalo hodnotit, které bylo lepší. Gonèaro-
vùv Oblomov je notoricky známá ruská klasika a o té víme, že jí les
svìdèí - loni jsme vidìli Bratry Karamazovy. Kouzelná flétna byl záži-
tek velice specifický - jednak Mozart v lese a pak pocit z derniéry - jsme
poslední, kdo to vidí a slyší. Troufám si tvrdit, že Flétna musela být lepší
u nás než v stísnìných prostorách mateøské scény. Vyvrcholením byly
Zelenkovy Pøíbìhy obyèejného šílenství. Už dramatický prùbìh pøed-
prodeje nasvìdèoval obrovskému zájmu. Les byl plný a divadlo bylo
opravdu oslaveno. Jestli pøišel nìkdo na Jiøího Bartošku, jistì nemohl
být zklamán alternací Jiøího Ortena. Vidìli jsme náramné herecké výko-
ny, nìkteøí herci absolvovali všechna pøedstavení - za všechny je vhod-
né jmenovat Lenku Krobotovou, která pøedvedla obdivuhodný rejstøík.
Ivan Trojan ve dvou hlavních rolích exceloval, ale od nìho se ani nic
jiného neèekalo.

I všechna malá „okénka“ byla milá a nálady a pocity, které v nás fes-
tival vyvolal, si budeme moci ještì dlouho vyvolávat v mysli. A taky se
tìšit, co dejviètí pøivezou pøíštì. Buïme vdìèní za tu vzácnou možnost!

VS

Nejvìtší zájem byl o Pøíbìhy obyèejného šílenství, které jsou spíše
èernou komedií - „pøíbìhem o vztazích mezi lidmi, ale také o šílenství,
které nás obklopuje a jediné, co se s tím dá dìlat, je brát ho jako
inspiraci.“ 

Foto: Alice Èermáková

MÒÁGA A ŽÏORP PØEDSTAVILA
NOVÉ CD

Skupina Mòága a Žïorp na Øevu Øevnice pøedstavila nìkolik písní
z chystaného alba Dutý, ale free, které se objeví v prodeji na podzim.
Známou kapelu jsme mohli sledovat již odpoledne, protože hudebníci
spìchali do Vizovic, kde je èekalo vystoupení již následující den.
Na Øevu vystoupily skupiny Sto zvíøat, Wohnout, Vypsaná fixa a také
kapely UDG a Mother Angels.

thr

PODBLANICKÝ PODZIM V ØEVNICÍCH

Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních pracovníkù spo-
leènì s šestnácti støedoèeskými mìsty vás zve na 22. roèník hudební-
ho festivalu Podblanický hudební podzim 2006. Festival se koná pod
záštitou Ministerstva kultury Èeské republiky a Ing. Petra Bendla, hejt-
mana Støedoèeského kraje, a finanèní podpory Støedoèeského kraje
(www.podblanickypodzim.cz) 

V Øevnicích bude souèástí Podblanického podzimu  koncert
v kostele sv. Mauricia v sobotu 14. øíjna v 19 hodin. Zahraje
COLLEGIUM BOHEMIA ve složení Anna Havlíková - mezzosoprán,
Pavla Jahodová - harfa, Ada Slivanská - housle, Jana Matìjková - vio-
loncello.

Slovem provází Vìra Dudíková.  Na programu budou skladby Johan-
na Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha, Alessandro Stradely, Georga
Fridricha Händela, Bohumíra Fingera, Antonína Dvoøáka, Ludwiga van
Beethovena a Georga Phillipa Telemanna.  

Doprovodnou akcí Podblanického podzimu 2006 v Øevnicích bude
výstava obrazù akad. malíøky Kateøiny Èerné v Galerii No1.

thr

NOVINKY ZE SALONU

Ve ètvrtek 7. záøí se konala vernisáž prodejní
výstavy obrazù Františka Ringo Èecha.  Výstavu
zahájil sám autor s pøipomínkou svého vztahu
k malování i regionu Dolního Poberouní. Výstava
byla ukonèena 8. øíjna.

Dne 21. záøí vystoupil v rámci cyklu Setkání
s osobnostmi starosta mìsta Miroslav Cvanciger.
Velmi poutavì vyprávìl o svých zážitcích z cesty
po Mongolsku, kde strávil v èervenci 14 dní. Proce-

stoval „jen“ 2.500 km a dojmù mìl mnoho. Vyprávìní o daleké zemi
doprovodil promítáním fotografií. Úèastníci setkání mohli poslouchat
souèasnou mongolskou hudbu, spatøit mongolské peníze nebo pøièich-
nout k mongolskému sýru. Jen neradi se po více než dvou hodinách roz-
cházeli do svých domovù.                                                             thr



NOTIÈKY
NA FESTIVALU

Kdo nezná mìsto Nymburk,
mìl by se tam jet podívat. Z kaž-
dého kouta dýchá historie tradiè-
ního mìsta a krása vrcholí
u majestátního Labe, které mìs-
tem protéká jako jeho pøirozená
souèást. 

Pod hradbami s vìžemi v roz-
lehlém travnatém parku, lemova-
ném právì Labem, tentokrát uspo-
øádalo Mìstské kulturní støedisko
s ostatními spolupoøadateli
a sponzory  Mezinárodní setkání
dìtských folklorních souborù
pod názvem „POLABSKÁ
VONIÈKA“¨. Festival se konal
letos již podesáté, ale letos poprvé
v pøírodì pod hradbami, kde
postavili zruèní a pohotoví mladí
muži výbornì ozvuèené a do krás-
ného prostøedí bájeènì zasazené
jevištì.

Organizace festivalu byla doko-
nale promyšlená a klapala
do všech detailù. A tak na podium
odpoledního Galakoncertu
nastoupilo šest mladých zástupcù
dìtských souborù, kteøí si nesli
jako na Olympiádì výraznou
ceduli s názvem souboru. Pøedsta-
vil se nám  Mikeš, Notièky, Šáte-
èek,  Hoøenáèek a Starý Hrozen-
kov. V mezinárodní èásti festivalu
vystoupil ruský folklorní soubor
ULIBKA ze Sverdlovska. Mladí
lidé cestovali  do Nymburka
mnoho a mnoho hodin, spíše by se
dalo øíci dnù. Typický charakter
ruského svérázu, nádherných
krojù,  balalajek malých, støedních
i obrovských basbalalajek  i dal-
ších tradièních nástrojù nenechal
nikoho na pochybách o hodnotì a
významu tohoto tìlesa. Zpìv,
kroje a dokonalé baletní výkony
všechny pøítomné nadchly, a tak
jejich vystoupení na závìr koncer-
tu mìlo nejvìtší úspìch.

Ale ani øevnické NOTIÈKY

nezklamaly. Úspìch mìly všechny
písnì, které dìti zahrály a zatanèi-
ly, a vrcholem byly opìt hry s hrá-
bìmi v podání šesti chlapcù dobøe
vedených Boøkem Ledvinkou.

Soubor Notièky s Lenkou Kolá-
øovou je zván na mnoho pøehlídek
a festivalù poøádaných v republi-
ce, a tak srovnání se nabízí. Mezi-
národní festival v Nymburce
POLABSKÁ VONIÈKA zane-
chal i díky pohotovému a výbor-
nému moderátorovi ten nejlepší
dojem.

Rad

COMMON
GROUNDS

Prázdniny skonèily, zbyly krás-
né vzpomínky na opìt velice
úspìšný sedmý English Camp
v Janských Lázních. S novým
školním rokem 2006/2007 znovu
zaèíná pravidelná práce spoleèen-
ství v Øevnicích, Žižkova ul. 257.

Pokraèují kurzy angliètiny,
Club house, setkávání dorostu,
ruèní práce žen a stále oblíbenìjší
setkávání maminek s dìtmi.

Spoleèné nedìlní schùzky nad
biblickými texty èi texty autorù,
kteøí se zabývají køest´anskou
tematikou, jsou na výše uvedené
adrese jako vždy od 17:00 hod.

PhDr. Otakar Štanc
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KULTURNÍ PØEHLED - ØÍJEN
12. 10. - 12. 11. Galerie No1 Výstava obrazù Kateøiny Èerné
14. 10. 18,00 Kino Dlouhý, Široký a Bystrozraký
14. 10. 19,00 Kostel sv. Moøice Collegium Bohemia

Koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim
15. 10. 16,00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký
18. 10. 10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù
18. 10. 19,30 Sál Zámeèku Šanson, vìc veøejná

Milan Jíra, Rudolf Pellar, Jan Petránek a Marta Balejová

3. záøí 2006 se konala za pøítomnosti èlenù delegace Dìlnické
besedy Havlíèek v Øevnicích v Havlíckovì Borové slavnost k 150.
výroèí od úmrtí a 185 let od narození tohoto významného novináøe, bás-
níka, satirika a kritika pøedminulého století. Nìkolikadenní akce byla
v nedìli zakonèena slavnostním prùvodem, projevy a položením kytic
u pomníku Karla Havlíèka Borovského.

MC

Starší èísla Ruchu  
si mùžete pùjèit 
v knihovnì nebo 
je  najdete také  

na adrese
http:// www.revnice.cz
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DVÌ VÝROÈÍ VE STEJNÝ DEN

Nestává se èasto, aby se ve shodný den, mìsíc i rok narodily dvì
vynikající osobnosti a k tomu ještì ve stejném oboru. Mám na mysli
dva významné hudební skladatele - Jaroslava Ježka a Dmitrije Šos-
takovièe, kteøí se oba narodili 25. záøí 1906 a od jejichž narození
letos uplyne 100 let. Obìma chci postupnì vìnovat krátkou
vzpomínku.

JAROSLAV JEŽEK se narodil 25.
záøí 1906 v Praze a zemøel 1. 1. 1942
v New Yorku . Aè byl od dìtství vážnì
nemocen a témìø slepý, vystudoval
v roce 1927 skladbu  na pražské konzer-
vatoøi hudby. Souèasnì byl vynikajícím
klavíristou. V povìdomí èeské veøejnos-
ti je jeho jméno spojeno                      s
Janem Werichem a Jiøím Voskovcem.
Spolupracoval s nimi v letech 1928 -
1938 v Osvobozeném divadle. Byl auto-
rem populárních písní a orchestrálních
skladeb v hrách V+W a skládal hudbu k

jejich filmùm. Ježkovo mimoøádné nadání melodické a rytmické se
zaskvìlo také v písòové  a taneèní hudbì.

Tìsnì pøed vznikem Protektorátu Èechy a Morava dne 9. ledna 1939
odcestoval Ježek spolu s Werichem do USA. V New Yorku pùsobil jako
uèitel klavíru a dirigent èeskoslovenských pìveckých sborù. V roce
1942 Ježek pøedèasnì zemøel. K jeho chatrnému zdraví se pøidružil
stres z emigrace a obavy z nejisté budoucnosti.  Hned v roce 1942 vyda-
li Ježkovi pøátelé v New Yorku "Sborník Jaroslava Ježka", který byl
shrnutím skladatelovy tvorby. Po válce byla  urna s  Ježkovým popelem
dovezena do Èech a 5. 1. 1947 uložena do rodinné hrobky v Praze
na Olšanských høbitovech.

DMITRIJ ŠOSTAKOVIÈ (narozen 25.
záøí 1906 v Petrohradì, zemøel 9. èervence
1975 v Moskvì) byl ruský skladatel, klaví-
rista a hudební pedagog. Jeho pøedkové
pocházeli z Polska. Od dìtství se uèil høe na
klavír a byl oznaèován jako zázraèný talent.
Ve dvacátých letech zaèal skládat hudbu
a nìkteré jeho skladby mìly pozoruhodný
úspìch. Šostakovièova tvorba byla po celý
jeho život poznamenána složitou politickou
situací, nejprve v pováleèném Rusku
a pozdìji v Sovìtském svazu. V roce 1936
vyšel v deníku Pravda èlánek s názvem
Chaos místo hudby, který byl kritikou Šostakovièovy tvorby a vyjadøo-
val údajnì  názor samotného Stalina. Skladatel byl v èlánku oznaèen
za nepøítele lidu. Pøestože nebyl zatèen, žil od té doby pod velkým tla-
kem, což mìlo vliv na jeho další tvorbu. Po vypuknutí války s Nìmec-
kem v roce 1941 bydlel v Leningradì a ve mìstì zùstal i po obklíèení
nìmeckou armádou. Zde zaèal komponovat svou nejznámìjší symfonii
èíslo 7, zvanou Leningradská. Skladbu dokonèil v roce 1942 po své
evakuaci do Kujbyševa. Leningradskou symfonii vìnoval všem obyva-
telùm mìsta. Skladba je pokládána za jedno z nejslavnìjších orchest-
rálních dìl 20. století. Stala se symbolem boje proti nìmeckým oku-
pantùm. Její premiéra se konala 5. 3. 1942 v Kujbyševì. Je pozoruhod-
né, že již v èervenci téhož roku øídil dirigent Toscanini v New Yorku její
první zahranièní provedení. Pøestože Leningradská symfonie získala
autorovi obrovskou mezinárodní publicitu, byl Šostakoviè i po válce
perzekuován sovìtským režimem a žil doma prakticky v izolaci. Tehdy
zaèal skládat i jinou hudbu, napø. k známým filmùm jako byly Mladá
garda a Pád Berlína. Cesta k rehabilitaci tvorby skladatele se otevøela
až po Stalinovì smrti v roce 1953.

Dmitrij Šostakoviè byl velmi plodným hudebním skladatelem. Je
napø.autorem 15 symfonií. Jeho práci ukonèilo onemocnìní rakovinou
plic, kterému podlehl v roce 1975 ve vìku nedožitých 69 let.         Kö

BARÁÈNÍCI OZDOBOU

Již dlouhá léta se v Øevnicích neobejde žádná sláva bez úèasti Obce
baráèníkù. Na zaèátku minulého století až do poloviny padesátých let to
bývala mohutná organizace, do které se  zapojovali také øevniètí obèa-
né s velkým zájmem. V souèasné dobì jejich èinnost utichá, ti nejna-
dšenìjší zestárli, ale pøesto myšlenka zachování èeských zvykù, písní
a pøedevším krojù je stále živá.

Kromì vlastních akcí, kterými byly øadu let, a to dokonce ještì pøed
tøemi lety i v Øevnicích, plesy v krojích, dùležitá jubilea vlastní i orga-
nizací spøátelených, se objevují na každé slavnosti, kterou mohou svou
pøítomností ozdobit. Mezi ty nejvýznamnìjší patøilo 750 let založení
Øevnic, vlastní jubilea nebo nedávné oslavy 110 let pùsobení hasièù
v Øevnicích. A to nesmíme zapomenout ani na jednotu Havlíèek.

Staroèeské kroje, které èlenové a èlenky vlastní, jsou vždy obdivo-
vané.O mnoho z nich se stará místorychtáøka Lída Ledvinová, která
dokáže ustrojit k májce do prùvodu i deset malých dìtí do krojù.
K opatrovaným relikviím patøí i rozmìrný  bohatì vyšívaný praporec se
stuhami, který vždy hrdì stojí za pøedsednickým stolem, i staré kroni-
ky, které o èinnosti baráèníkù vypovídají.

A tak je jistì uvidíte v nìjakém dalším prùvodu nebo v sále, ve své-
rázu nebo ve staroèeském kroji. I dnes pøivítají Baráèníci mezi sebou
zájemce o jejich tradice.

Rad

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy u nás v mìsíci záøí:

Dospìlí
Beletrie : Hamel -  Královna temnot, Muecklich -

Dìti slunce, Block - Nebeská past, Dyke - Mraky nad
rájem, Cook -  Invaze z Galaxie, Irving - Dokud tì
nenajdu, Simmel - Nikdo není ostrov, Vandenberg -
Páté evangelium, Fischl - Ulice zvaná Mamila, Pra-
žáková  - Dobrý den Brno

Nauèná: Unwin - Prùliv La Mance, Goldstuecker -
Vzpomínky 1945 - 1968, Hubschmannová - Po Židoch Cigáni, Perout-
ka - Mluví k vám Ferdinand Peroutka

Poezie: Sládek - Básnì III, Mišík a spol.- Beatová poezie 

Dìti
Dobrodružná: Louki  - S tátou se èlovìk nenudí, Tamar  - Udatný

Michele, Doyle - Nebezpeèí v paláci, Lofting - Pøíbìh doktora Dolita,
Stroud - Amulet Samarkandu, Taylor -   Pán pelyòku

Ètení pro dívky:Bøezinová - Básník v báglu                                
Malé dìti: Awdry  - O mašince Tomášovi 2.,  5. a 6.,

Disney - Divoèina
Øíkadla: Šmalec - Šmalcova Abece-

da, Žáèek - Na svatýho Dyndy, Šiktanc
- Spadl buben do kedluben

Dobrodružná a nauèná: Arnold -
Šokující elektøina,  Chemický chaos,
Protivná pøíroda, Petiška -  Staré
øecké báje a povìsti, Mandelová -
Dìjiny 20.století.

PV
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Sdružení nezávislých kandidátù

NAŠE ØEVNICE
se bude opìt ucházet o Vaši podporu ve volbách do mìstského zastupitelstva.

Naší vizí jsou Øevnice, o nichž by po všech stránkách platilo, co se mùžeme
doèíst v Ottovì slovníku nauèném: 

„Mìsteèko jest èisté, úpravné a doporuèuje se pro svou zdravou 
a romantickou polohu…“

Tuto vizi jsme naplòovali v právì konèícím volebním období a chceme 
pokraèovat v jejím uskuteèòování i v dalších ètyøech letech.  

Naši kandidáti do zastupitelstva mìsta jsou:

Ing. Václav Zdráhal        JUDr. Pavel Dudák    Ing. Ivana Veselá  

MgA. Ivana Junková       Ing. Iva Velflová       Mgr.A. Silvie Klempererová

Mgr. Ladislav Kotìra       Ing. Tomáš Smrèka       Ing. Jan Klimt  

Ondøej Lánský      Mgr. Jiøí Milfait       Pavel Jílek

Alžbìta Hazuková      Milan Adam       Barbora Ciglerová 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

WWW.NASEREVNICE.CZ

NAŠE ØEVNICE  -  VAŠE MÌSTO
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Miroslav Cvanciger
Jsem øevnický rodák, ženatý a mám dvì dospìlé, již samostatné dìti. Aktivnì se vìnuji klasické muzice, vèelaøím, mám rád pìší turistiku.
V komunální politice se pohybuji od roku 1990, po ètyøi roky pùsobím ve funkci starosty mìsta Øevnic. Od roku 2004 jsem èlenem Zastupitel-

stva Støedoèeského kraje, kde pracuji ve Výboru regionálního rozvoje. Své zkušenosti s prací v samosprávì, státní správì a práci krajského
zastupitele rád zúroèím v nadcházejícím volebním období ve prospìch Øevnic. 
V pøíštích ètyøech letech se hodlám zamìøit na rozvoj mìsta, zvelebením jeho širšího centra, doøešit nádražní prostor až po oblast Palackého
námìstí. Velkým úkolem bude dokonèení splaškové kanalizace a s tím spojené následné zlepšení stavu místních komunikací.
Budu podporovat kulturní, spolkové i sportovní aktivity a budu usilovat o zvýšení  významu Øevnic, jako pøirozeného centra regionu.

Ing. Martin Sudek
Pracuji jako management consultant, mám zkušenosti z øídících pozic v prùmyslu a finanèních institucí. Jsem ženatý, mám 3 dìti a v Øevnicích
žiji od r. 1999 a od tohoto okamžiku jsem ani na chvíli nezapochyboval, že Øevnice jsou tím nejlepším místem pro život. Moje manželka Micha-
ela, rozená Souèková, je øevnickou rodaèkou. 
Pokud budu zvolen, zamìøím se pøi práci v zastupitelstvu zejména na ekonomické otázky fungování mìsta a využiji své dosavadní zkušenos-
ti pøi práci pro mìsto. Nabízím své síly pro spolupráci v rozpoètovém výboru. Pro zvýšení informovanosti o rozhodování mìstských orgánù bylo
udìláno hodnì. Budu prosazovat pokraèování této cesty ve smìru dalšího zvyšování transparence èinnosti mìsta a jeho zástupcù vùèi oby-
vatelùm Øevnic. Nejen mé dìti mne pøesvìdèují, že Øevnice potøebují dìtské høištì. Budu prosazovat jeho vznik a pomáhat pøi jeho realizaci,
aby mohlo být postaveno již na jaøe 2007.

Helena Rytíøová
Je mi 55 let, jsem podnikatelka a èlenka ODS. V Øevnicích bydlím od roku 1981. Jsem vdaná, mám tøi dìti. Pracovala jsem v produkci Èesko-
slovenské televize a jako jednatelka skupiny Michala Tuèného v Krajském kulturním støedisku Ústí nad Labem, které tuto skupinu zastupova-
lo.V  roce 1991 jsem založila firmu Chevaliere, která se zabývala výrobou multimediálních aplikací a pøípravou tisku. V nahrávacím studiu v
Øevnicích jsem nìkolik let produkovala dabing pro televizi Prima, ozvuèovala poèítaèové hry a v souèasné dobì zde vyrábím poslechová CD
pro výuku angliètiny. V  letech 2002 - 2005 jsem byla šéfredaktorkou zpravodaje RUCH. Mou nejvìtší zálibou je fotografování.
Budování infrastruktury našeho mìsta bylo v  uplynulém období historicky nejvìtší. I pro mì je prioritou a chtìla bych se zasadit o to, aby nadá-
le tímto tempem pokraèovalo. Za velice dùležité považuji vývoj našich dìtí v tomto mìstì. Možnost dobrého vzdìlání, sportu i kvalitní zábavy
v dùstojném prostøedí by pro nì mìlo být motivací, proè odtud neodcházet.

Ing. Jiøí Buchal ml.
V Øevnicích žiji od r. 1979. Jsem ženatý, s (zatím) jednou dcerkou. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou - obor Finance, kterému se
mimo svého podnikání plnì vìnuji v nadnárodní bance. Jezdím rád na vodu, na kolo, hraji tenis a mám rád hory.
V obecním zastupitelstvu jsem strávil uplynulé 4 roky, kdy jsem hlavnì pomáhal s problematikou ohlednì povodní.
V následujícím volebním období se chci dále vìnovat budování  ochrany mìsta a podpory vedení mìsta pøi krizových situacích. Stejnì dùleži-
tá je pro mì podpora všem organizacím a spolkùm, které pracují s øevnickou mládeží a pøipravují tím další hrdé "Øevnièáky" jako jsem já. Nemé-
nì dùležitý bod, který pøed námi stojí, je podpora rozvoje podmínek pro podnikání v našem mìstì tak, aby upevnilo svou pozici pøirozeného
centra regionu Dolní Poberouní.

Vladimír Køivánek
Je mi 55 let a jsem øevnickým rodákem a èlenem zdejší ODS. Jsem ženatý a mám dvì již dospìlé samostatnì žijící dìti. 
Mám støedoškolské vzdìlání v oboru elektrotechniky. Pracoval jsem dlouhá léta ve Støedoèeské energetické a.s. jako technik a nyní podnikám
v oboru energetiky. Ve volných chvílích amatérsky sportuji, hraji na hudební nástroje a vìnuji se kynologii.
Jsem èlenem rady mìsta. Mým programem další veøejné èinnosti je i nadále aktivní spolupráce na dokonèení rozpracovaných staveb inženýr-
ských sítí a povrchù ulic ve mìstì. Pracuji na posílení a obnovì energetických sítí mìsta. Mou snahou a cílem je prosazení takových úprav
mìsta, které budou respektovat požadavky obèanù na pøíjemné a pohodlné bydlení zasazené do pøírody, pøi souèasném využívání výhod
blízkosti velkomìsta.

MgA. Michal Trnka
Narodil jsem se 1972 v Praze. Žiji v Øevnicích spolu se ženou a dcerou. Jsem èlenem ODS.
Absolvoval jsem Hudební akademii múzických umìní v Praze. Jsem nejenom hudebník, houslista, skladatel a dirigent, ale i organizátor,
dramaturg a manažer hudebních akcí. 
Se svými zkušenostmi bych rád pracoval ve školské a kulturní komisi, mìstu Øevnice bych rád pomohl pøi zlepšení komunikace mìsta a rodi-
èù s vedením základní školy, pøi rozšíøení výchovných koncertù a kulturních akcí pro dìti v Zámeèku a v Lesním divadle. Budu dbát na to, aby
zábavné akce byly ohleduplné k místním usedlíkùm a udržely si patøiènou úroveò.

Petr Bergr
Je mi 43 let, jsem podnikatel a èlen Obèanské demokratické strany.
V Øevnicích žije již 22 let. Jsem ženatý a mám syna. Jsem vyuèený instalatér, což je i obor mého podnikání. Mám rád sport, turistiku a práci
na zahradì. 
Vadí mu stav komunikací a malé vytížení stávajících sportovních areálù. Rád bych podporoval rozšíøení pøíležitostí pro využití volného èasu dìtí
a mládeže a programy pro rozvoj spolkového života ve mìstì. Chci se podílet na koncepci investièních zámìrù mìsta a na provedení úprav
námìstí.

Kandidáti do zastupitelstva mìsta Øevnice 
ve volbách konaných 20. - 21. øíjna 2006
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Tomáš Boèek
Jsem øevnický rodák, je mi 28 let a jsem èerstvì ženatý. 
Vystudoval jsem støední prùmyslovou školu elektrotechnickou a pracuji 9 let jako projektant elektro - silnoproud, na pozici zástupce vedoucího
projekce. Pøed dvìma roky jsem složil zkoušky a stal se autorizovaným technikem v oboru technologická zaøízení staveb. Sedm let jsem vedl
rockový klub Wìštírna v øevnickém zámeèku. Mezi mé zájmy patøí sport, turistika a rocková hudba.
V Øevnicích bych se rád zasadil o vylepšení stavu komunikací. Žiji v záplavovém území a proto bych se rád aktivnì podílel na protipovodòo-
vých opatøeních mìsta a zapojil se do práce povodòové komise.

Petr Krièka
Narodil jsem se 30.bøezna 1953 v Praze. Jsem ženatý  a mám dvì studující dìti. Bydlím v Øevnicích.
Po ukonèení základního vzdìlání jsem se vyuèil soustružníkem a pozdìji vystudoval støední prùmyslovou školu strojní v Praze. Pracoval jsem
ve svém oboru jako mistr odborného výcviku v uèilišti n.p. Janka Radotín. Od roku 1987 jsem pracoval u Vojenských staveb Praha jako sta-
vební zámeèník na podzemních pracích a na stavbì metra.
V souèasné dobì pracuji od roku 1994 v rodinné firmì CLASIC, která se zabývá výrobou elektrických odporových pecí, tepelnou a regulaèní
technikou pro výzkumné ústavy a laboratoøe.
Mezi moje záliby patøí rybaøení, sport, cyklistika a pìší turistika.
Jsem èlenem mìstské organizace Èeského rybáøského svazu Øevnice, Sokola Lety a Bike-teamu Lety (cyklistický klub).

Zuzana Kusbachová
Je mi 22 let a od svého narození bydlím v Øevnicích. 
Navštìvovala jsem zdejší základní školu i mnoho volnoèasových kroužkù, jak v ZUŠ, tak i mimo ni. V souèasné dobì studuji ètvrtým rokem
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a zároveò se podílím jako vedoucí na èinnosti turisticko-vodáckého oddílu Tuláci. I v budouc-
nosti je mou prioritou práce s dìtmi. 
Chtìla bych, aby dìti, které vyrùstají v Øevnicích dnes, mìly i nadále možnost širokého výbìru volnoèasových aktivit, a to nejen sportovních.
Ráda bych se proto zasadila o podporu neziskových organizací zamìøených na práci s dìtmi a jejich funkèní spolupráci s místní základní
školou.

Petr Soukup
Je mi 55 let, v Øevnicích žijeme s manželkou Lenkou od roku 1985. Máme dvì dìti, které zde chodí do školy. 
Pracuji jako televizní producent a režisér v oblasti velkých hudebních a zábavných show, èasto charitativního zamìøení (Hvìzdy na Vltavì,
Nadìje pro Asii, Hvìzdy pro New Orleans). 
Mám rád sport a pøírodu. S nadsázkou mùžu øíct, že bych nejradìji zavedl fyzické tresty za pohazování tìch modrých pytlù s odpadky v našich
krásných lesích.

Lenka Koláøová 
Žiji v Øevnicích 18 let, jsem vdaná a mám 4 dcery. Vystudovala jsem konzervatoø a hudbì se stále aktivnì vìnuji. Výchova mladé generace je
mou hlavní náplní. Jsem vedoucí Dìtské lidové muziky Notièky.
Ráda bych zlepšila školní a mimoškolní výchovu dìtí, budu prosazovat lepší podmínky pro místní spolky a organizace a chci se snažit se
o jejich podstatnìjší zaèlenìní do života mìsta a regionu.

MUDr. Helena Fuchsová
Je mi 48 let, jsem lékaøka, bez politické pøíslušnosti
Narodila jsem se v Øevnicích. Jsem vdaná a mám jednoho syna. Vzdìláním jsem lékaøka - pediatrièka. V tomto oboru pùsobím již od dob
studií. Mimo to mì velmi zajímá i stavebnictví.
Mám ráda konì, turistiku a plavání.
V Øevnicích se mi nelíbí vzhled nádraží a pošty, fungování skládky, stav chodníkù a silnic. Ráda bych pracovala na rozšíøení možností
zdravotní péèe a zkvalitnìní vzdìlávání v podmínkách mìsta.

Vojtìch Novák
Je mi 51 let, pracuji jako technický øeditel a jsem èlenem ODS.
V Øevnicích žiji od roku 1975, jsem ženatý a mám dvì dìti. Povoláním jsem elektromechanik, ve svém oboru má zkušenosti i z práce v zahra-
nièí. Pøed 12 lety jsem se stal vedoucím støediska, nyní jsem technickým øeditelem. 
Kromì své práce mám rád sport. Rád bych pøispìl ke zlepšení vzhledu mìsta a k rozvoji sportovních aktivit.

Ludìk Parkan
Je mi 30 let. V Øevnicích bydlím od útlého dìtství. Jsem ženatý, zatím bezdìtný. Støední školu jsem vystudoval pøi zamìstnání a maturitní
zkoušku v oboru provoz obchodu jsem složil v roce 2001. Od roku 1998 pracuji v obchodní firmì, v níž jsem zodpovìdný za nákup zboží.  
V Øevnicích se od dìtství aktivnì vìnuji sportovní èinnosti. V souèasné dobì jako èlen sportovního oddílu a v pøedchozích letech též jako cvi-
èitel. Pøestože v našem mìstì je k dispozici øada tradièních sportù, pøesto pocit´uji malou nabídku moderních sportovních aktivit pro všechny
vìkové kategorie. Rovnìž kvalita našich sportovišt´ zaostává za souèasnými potøebami. Proto bych se chtìl cestou úèasti v zastupitelstvu podí-
let na zlepšení situace ve sportovní oblasti.
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TJ SOKOL
ØEVNICE 

Letní prázdniny se jako
každý rok nesly ve znamení tur-
najù a soustøedìní. Tak tomu
bylo i u chlapeckého oddílu
volejbalu.

Nejdøív jsme se na zaèátku
prázdnin podívali do Itálie, kde
jsme veškerý èas strávili hraním
beachvolejbalu, plaváním a odpo-
èinkem. Vzhledem k velkému
horku jsme omezili výlety a nav-
štívili pouze nedaleký aquapark. 

Na konci èervence se konal tra-
diènì volejbalový kemp Z.Haníka
v Luhaèovicích, kterého se zúèast-
nili dva hráèi - Blahož a Šádek.
Na tento kemp navázalo soustøe-
dìní družstva extraligových kade-
tù USK Plzeò v Plánici, kterého se
zúèastnili hráèi Junek a Šádek.
Odtrénovali dobøe, bohužel si oba
pøivezli zranìní. 

Na pøelomu èervence a srpna si
nìkteøí naši hráèi zahráli na turna-
ji v Døevìnici v družstvu juniorù,
ale nepodaøilo se jim postoupit ze
základní skupiny. 

Pøedposlední týden jsme odjeli
na spoleèné soustøedìní s druž-
stvem Modøan do Benátek nad
Jizerou. Zúèastnilo se 12 hráèù
øevnických. Celkem 31 klukù
ve vìku 13-20 let bylo rozdìleno
na dvì výkonnostní skupiny, které
trénovaly na dvou antukových
kurtech a na dvou beachových 2-
3x dennì. Opìt se nám nevyhnuly
úrazy - vìtšinou natažené svaly.
Poèasí nám celkem vyšlo, pršelo
jen dvakrát, z toho jednou pøi
odpoèinkovém dnu, kdy jsme nav-
štívili benátecké regionální muze-
um, které nás nadchlo. Bylo totiž
koncipováno jako interaktivní a
návštìvníci si mohli obléci brnìní,
zahrát na archeology, sestavit
model hradu, vyzkoušet odìv ast-
rologa Tycha de Brahe apod.

Hned další víkend po návratu se
ve Vysoèanech konala Velká cena
Prahy juniorù. Družstva byla roz-
dìlena do dvou výkonnostních
kategorií, na extraligovou a ligo-
vou. 

Z nejlepších hráèù Modøan a
Øevnic bylo sestaveno "A" druž-
stvo (Modøany "A"), ze zbývají-
cích hráèù družstva Øevnice a
Modøany "B", všechna družstva
startovala v ligové kategorii. "A"
družstvo (z øevnických Blahož,
Junek a Gemperle) prošlo turna-
jem bez ztráty setu a obsadilo

první místo. Družstvo Øevnic
s jedním prohraným utkáním
v základní skupinì postupovalo
z tøetího místa a v dalším zápase
narazilo na družstvo Modøan "B",
kterému podlehlo 1:2, což pro
Øevnice znamenalo 7.místo a pro
Modøany "B" 5.místo. 10.9. se
konala Velká cena Prahy starších
žákù. Naše družstvo bylo složené
jen z pìti hráèù - víc jich v této
kategorii nemáme. Po nejistém
a rozpaèitém zaèátku, kdy jsme
zbyteènì prohráli 0:2 s Danspor-
tem, se kluci rozehráli a porazili
2:0 družstvo Lužiny "B" a Kome-
ta "B". V posledním utkání
základní skupiny s Prosekem "A"
jsme svedli velkou bitvu a v tie-
breaku prohráli a ve skupinì obsa-
dili 3.místo. V utkání o koneèné
umístìní jsme bez problémù pora-
zili Lužiny "C" , v posledním
utkání Modøany 2:1 a v turnaji
skonèili na 5.místì.  Tím skonèila
pøíprava na nadcházející soutìžní
sezónu, ve které budeme startovat
v nìkolika vìkových i výkonnost-
ních kategoriích:

1.liga juniorù - družstvo složené
z hráèù nìkolika oddílù - z Øevnic
Blahož, Junek, Šádek. Pražský
pøebor juniorù - opìt složené
družstvo - z našich Gemperle,
Horák, Kohák, Matoušek, Meli-
char, Síè Pražský pøebor kadetù
"A" družstvo - opìt složené druž-
stvo - z našich Blahož, Horák,
Junek, Melichar, Síè, Šádek

Pražský pøebor kadetù "B"
družstvo - øevnické družstvo -Bar-
víø, Fuèík, Kohák, Matoušek,
Peták, Rakoviè, Randák, Štem-

berg J. a V. Pražský pøebor star-
ších žákù - složené družstvo -
z našich Barvíø, Fuèík, Rakoviè,
Štemberg J. a V.

Hráèi Junek a Šádek posilují
družstvo USK Plzeò v extralize
kadetù.                                         

M. Šádková
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Dùkazem, že øevnický Sokol je velmi aktivní, je rozvrh hodin v tìlocviènì. Souèasnì je také
pozvánkou k aktivnímu a smysluplnému trávení volného èasu. 

Na www.revnice.cz
najdete také  informace 
o èinnosti øevnických
spolkù,  sportovních 

a zájmových organizací.
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Další, v poøadí XIV. všesokol-
ský slet je už jen krásnou vzpo-
mínkou.Nejen pro ty, kteøí cvi-
èili, ale také pro diváky z celého
svìta.

Tak výstižnì a prostì hodnotil
slet starosta Sokola župy kanad-
ské, bratr Jiøí Koøistka.Vzhledem
k tomu,že oficiální vyhodnocení
sletu nebylo vedením Sokola
dosud provedeno a zveøejnìno,
dovolím si krátce uvést nìkolik
postøehù i s kritickými poznámka-
mi, jak je zaznamenali úèastníci
sletu  z daleké Kanady. Všechny
postøehy byly otištìny ve Vìstní-
ku kanadské župy  se sídlem
v Torontu. Slet zaèínal 1. èervence
a trval šest dnù.

l. den - zahájení sletu
Jestliže minulé slety byly tra-

diènì zahajovány pøedstavením v
Národním divadle, byl letošní slet
zahájen veèerním pøedstavením
nazvaným „Sokol Gala“  v Sazka
arénì.Obecenstvu byly kromì
ukázek obvyklých sokolských
cvièení pøedvedeny také další
v souèasném Sokole pìstované
sporty, vèetnì mnoha netradiè-
ních, jako napø. akrobatické tance,
taekwondo, aikido, zápas sumo a
jiné. V poøadu vystoupili rovnìž
cvièenci Americké obce sokolské
v cvièení skupinové akrobacie.
V Tyršovì domì byla otevøena
sletová výstava  „Dìjiny a souèas-
nost Sokola“.

2. den 
Slavnostní prùvod Prahou zahá-

jený na Václavském námìstí
a ukonèený na Staromìstském
námìstí, v nìmž šlo na dvacet tisíc
sokolù z celého svìta. Pøekvapilo
opìt, že ani pøi tomto sletu, 16 let
po pádu komunismu, nebyly ulice
ozdobeny vlajkami. V Tyršovì
domì se konaly sportovní  a další
soutìže, koncerty, pøehlídky pódi-
ových skladeb a veèer s hudbou
a poezií.Souèasnì na stadionu
byly zahájeny zkoušky hromad-
ných vystoupení.

3. a 4. den 
pokraèoval nácvik na velkém

stadionu a pestrý program v Tyr-
šovì domì. V divadle Komedie
bylo uvedeno pøedstavení  Malo-
vané na skle.

5. den 
Po slavnostním zahájení se

vztyèením vlajek následoval sl.
program, v nìmž se vystøídalo  na
sedmnáct tisíc  cvièencù, patnáct
tisíc z Èeské republiky, dva tisíce
ze zahranièí. Cvièilo se ve 12 hro-
madných skladbách. Vystoupení
pøi umìlém osvìtlení bylo pøi
závìreèné skladbì  zpestøeno
ohòovými efekty, utrpìlo  tím, že
èást cvièební plochy nebyla dosta-
teènì osvìtlena a to nedovolilo
divákùm výkony plnì sledovat.
Hledištì nebylo zcela zaplnìno a
za ohlášeného primátora hlavního
mìsta byl pøítomen jeho zástupce.

6. den  
Pøed  zaplnìným hledištìm bylo

pøedvedeno 11 skladeb druhého
sletového programu. Odpolední
program, zahájený vypuštìním
ptákù sokolù, kteøí obletìli stadi-
on, byl ukonèen závìreèným spo-
leèným nástupem a sejmutím vla-
jek.Celý poøad vystoupení byl
vysílán èeskou televizí pøímým
pøenosem ze stadionu. Mezi èest-
nými hosty byl také prezident
republiky Václav Klaus, který pøi
ukonèení sletu pozdravil cvièence
slovy : „Dìkuji jménem svým a já
myslím,že celý národ je rád, že
dìláte to, co dìláte.“

Velký ohlas u divákù mìla
všechna vystoupení dìtí, zvláštì
cvièení žákù ve skladbì Karimat-
ky, skladba Chlapáci upoutala
husitským chorálem,velký potlesk
sklidili cvièenci Asociace sport
pro všechny. Srdce divákù si zís-
kali starší muži a ženy v tradièních
sokolských úborech, pøi jejichž
skladbì na hudbu Karla Hašlera
Ta  naše písnièka èeská  zpíval
spoleènì celý stadion. Posledním,
již mimosletovým sokolským
podnikem v Tyršovì domì bylo v
pátek 7. èervence zasedání Svìto-
vého svazu sokolstva.

Jestliže slet byl nespornì úspìš-
ný v každém smìru, nelze tak
konstatovat o sletové propagaci,
která byla opìt ostudnì nedosta-
teèná, nebot´ o sletu mnoho lidí
vùbec nevìdìlo.Pøi našem pøíjez-
du do Èeské republiky nebyl
vidìt žádný plakát, ani jinou sleto-

vou propagaci. Pochvalu si
zaslouží Dopravní podniky hlav-
ního mìsta Prahy, které  se výbor-
nì zhostily úkolu pøepravy cvi-
èencù i divákù.

V prùbìhu konání sletu navští-
vil Øevnice dlouholetý starosta
župy Canadian Sokol  z Toronta,
bratr Jan Waldauf. Setkal se s
èleny výboru naší jednoty, s pøí-
buznými èestného obèana  mìsta a
posledního starosty Sokola po
II.svìtové válce, Dr. Antonína
Høebíka. Se zájmem si  pan Wal-
dauf prohlédl naši sokolovnu,
letní cvièištì a spoleènì  jsme v
hluboké pokoøe postáli u hrobu A.
Høebíka a jeho  pamìtní desky na
rodném domku. Pan Waldauf byl
velmi mile pøekvapen  vstøícností
starosty mìsta p. M. Cvancigera
k žádosti o správu a úschovu
archiválií z plodného života naše-
ho rodáka A. Høebíka. Tyto pod-
klady pøislíbil pan Waldauf bez-
platnì poslat do našeho mìsta.       

Za výbor Sokola  M. Drašnar  

XIV. VŠESOKOLSKÝ SLET
a návštìva starosty  p.Waldaufa sokolské župy CANADIAN  SOKOL v Øevnicích

NÁŠ SVÌT
Jak to s ním vlastnì je? „Babí

léto“ pohladilo školkovými paprs-
ky nové Medvídky, Sovièky,
Motýlky a Sluníèka. Dìti, které
zaèaly chodit do mateøské školy
poprvé, a není jich málo - témìø
tøicet ! A tak, když ukápla dìtská
slzièka a stýskalo se jim po
mámì, paní uèitelky pøispìchaly
na pomoc pohádkou, maòáskem,
písnièkou, pohlazením.

Oceòuji, že se všechny kolegy-
nì výbornì zapracovaly
do nových rámcových vzdìláva-
cích programù a celé koncepce
pøedškolního vzdìlávání. Nové
programy jsou svobodnìjší a

zároveò více  zodpovìdné. Èeká
nás konkurs, nebot´ paní øeditelka
L. Švarcová nastupuje na místo
uèitelky na celý úvazek na uvol-
nìné místo, které opustila paní H.
Hudcová. Proto hledáme uèitelku
pro mateøské školy s plnohodnot-
ným støedoškolským vzdìláním
minimálnì na polovièní úvazek
s nástupem ihned.                         

Jana Èerná, MŠ Øevnice

HÁZENÁ
SLAVILA

Èas bìží, letos  je to právì 80
let, co se v Øevnicích zaèala hrát
èeská házená. Oslavy tohoto

výroèí pøipadly tradiènì na záøí
roku 2006. V sobotu 16. 9. 2006
se konal turnaj starších pánù, kde
byla vìková hranice stanovena na
47 let bez výjimek. Veèer se kona-
la slavnostní valná hromada
v Lidovém domì s hudbou a tan-
cem. 

FZ

TENIS
Celostátní turnaj dorostu
Na dvorcích LTC Øevnice se

hrál ve dnech 30. srpna - 1. záøí
t.r. celostátní turnaj dorostu kate-
gorie B.

Ve dvouhøe dorostencù hrálo 12
chlapcù. Zvítìzil Jan Hùrka, LTC

Øevnice, který ve finále porazil
Patrika Beránka, Olymp Praha,
ve dvou setech. Ve ètyøhøe doro-
stencù zvítìzili ve finále Patrik
Beránek a Filip Koèmerževský,
Bohemians Praha, nad J. Hùrkou
a Tomášem Hudcem z Olympu
Praha, ve tøech setech.

Soutìže dorostenek se zúèastni-
lo 14 dívek. Ve finále dvouhry
zvítìzila Kristýna Márová, Slavie
Plzeò, nad Annou Krejèíkovou,
LTC Øevnice, skreèí pro zranìní
Krejèíkové. Ètyøhru dorostenek
vyhrály Lucie Vodièková, LTC
Zbraslav, a Nikola Horáková z
LTC Ústí nad Labem.

Celý turnaj obìtavì øídil Michal
Mottl.

Kö
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MARTINA NAVRÁTILOVÁ
(narozena 18. 10. 1956 v Praze)

Bývá zvykem psát o významných øevnických osobnostech, které již nejsou mezi námi. Pozoruhod-
nou výjimkou v tom ale je èestná obèanka Øevnic - Martina Navrátilová, tenistka svìtového význa-

mu, která v nejbližších dnech oslaví významné životní jubileum.
Martina nedávno veøejnosti oznámila, že definitivnì konèí svou tenisovou kariéru.
Nemohu zde vyjmenovat všechny tenisové úspìchy naší legendární hráèky. Chci zde jen pøi-

pomenout, že Martina získala bìhem své kariéry nejvíce titu-
lù ze všech hráèek ve dvouhøe (167) i ve ètyøhøe (177, napo-
sledy v srpnu t.r. v Montrealu) a je jedinou ženou, která vyhrá-

la na všech grandslamech dvouhru, ètyøhru i mix.
Obrázkem è. 1 chci vzpomenout na tenisové zaèátky Martiny

na øevnických dvorcích. Na obr. è. 2 je poštovní známka státu
Paraguay z roku 1986, která zobrazuje Martinu pøi jejím povìstném

servisu. Známka symbolizuje vyvrcholení její tenisové kariéry. Podobnou
poštovní známku vydala v roce 1987 i støedoamerická Nikaragua.

Jménem øevnických tenistù, všech tenisových fandù i jménem svým Ti, Martino, blahopøeji k dosaže-
ným úspìchùm i k narozeninám!

Dr. Jindøich König

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 34

Øevnické nádraží
Budova øevnického nádraží byla postavena v roce 1896, takže v letošním

roce je jí již 110 let.
Koncem 19. století se význam železnièní dopravy v Evropì výraznì zvy-

šoval. To vedlo k tomu, že i tehdejší rakousko-uherské státní dráhy usilo-
valy o rozšíøení železnice na celém svém území. Byly budovány další nové
železnièní spoje, doprava rozšiøována z jedné na dvì koleje a k tomu bylo
potøeba stavìt i nová nádraží. Na trati Praha - Plzeò proto zhruba ve stejné
dobì vyrostla øada nádražních budov, napø. v Radotínì, Dobøichovicích
a také v Øevnicích.

Dnešní budova øevnického nádraží
èp. 150 je v našem mìstì v poøadí již
tøetí. Pùvodní stanicí byl pouze stráž-
ní domek, dnešní èp. 76, ze sedmdesátých let devatenáctého století. Druhá budova, tzv. staré nádraží, byla
postavena v osmdesátých letech pod bývalou hospodou „U Kuèinù“ a má èp. 71. V souvislosti  s rozšíøením
celého øevnického nádraží bylo v roce 1896 pøikroèeno ke stavbì dnešní nádražní budovy. Stavbu projekto-
val Ing. Jindøich Gabler, civilní geometr a stavitel z Prahy - Smíchova, který v následujícím roce 1897 posta-
vil v Øevnicích rovnìž vily èp. 152 a 153 v ulici Na Stránce.

Øevnické nádraží bylo vždy výraznou dominantou, což jsem již dokumentoval v èlánku Ruchu v lednu
2006 ( Øevnice na starých pohlednicích - 26 ). Budova slouží dodnes i pøi výrazném zvýšení provozu           na
dráze. Stará pohlednice øevnického nádraží z tøicátých let minulého století (obr. è. 1) je dokladem toho, že
nádražní budova se v prùbìhu let prakticky nezmìnila. Vyrostla pouze plechová úschovna kol a zavazadel
smìrem k Tøebani, ale ta její vzhled spíše hyzdí. Významným pokrokem však bylo rozšíøení nádraží
o druhé nástupištì a vybudování podchodu
poèátkem sedmdesátých let minulého
století.

Za posledních 80 let se poèet vlakù, které
spojují Prahu s Øevnicemi a zpìt, témìø
zdvojnásobil. To lze odvodit z lokálního jízd-

ního øádu z roku 1925, který je na obrázcích è. 2 a 3. Pro nemotorizované návštìv-
níky Øevnic je dojem z nádraží tím prvním, který získávají. Je proto škoda, že fasá-
da je tak špinavá a oprýskaná. Nezbývá než doufat, že se brzy doèkáme slibované
generální opravy nádraží, tak jako se doèkali v Radotínì a Dobøichovicích.      

Kö

Významné øevnické osobnosti
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TULÁCI CHYSTAJÍ  ZAMYKÁNÍ BEROUNKY
Zaèal nový školní rok a s ním i pravidelné schùzky místního

turisticko-vodáckého oddílu Tuláci. V øíjnu pro nás chystají pøekvapení...
Každý pátek se scházíme v pìt hodin u klubovny za vodou, kde hrajeme spous-

tu her, ale také se uèíme dovednostem potøebným k pobytu v pøírodì, napø. rozdì-
lávat oheò, vaøit na nìm, vázat rùzné uzle a šifrovat tajné zprávy. Koncem záøí jsme
byli na jednodenním výletì, kde se dohrávala celotáborová hra. Tábor jsme totiž
museli kvùli nemoci ukonèit o dva dny døíve, a tak jsme se za záhadou Alvaréze
a Aztékù vydali až teï. Nic to nezmìnilo na skvìlém dobrodružství, které jsme pøi
tom prožili. Museli jsme rozšifrovat tajný deník, získat peníz prùkazní, uvaøit lek-
tvar z bylin a také získat indicie, které nás pøivedly až k cíli našeho putování. 

Kromì turistiky se náš oddíl také zamìøuje na vodácký sport. Pod názvem Nep-
tun klub Øevnice závodíme na pramicích ve vodáckém víceboji. Na posledních
závodech byla naše výprava opravdu úspìšná, získali jsme dvì støíbrné a jednu
bronzovou medaili. Tréninky máme každé úterý. Ale poèasí v zimì vodním spor-
tùm moc nepøeje, a proto je vodáckou tradicí na podzim zamknout øeku. Na tu se pak mùže zase až na jaøe po jejím odemèení. Letos jsme se roz-
hodli tuto akci udìlat i na Berounce. Zamykání probìhne v sobotu 21. øíjna. Pro veøejnost chystáme jak ukázku vodáckého sportu, projížïky na
pramicích, tak i spoustu soutìží pro dìti i pro rodièe, veèer bude u klubovny táborák s opékáním buøtù. Takže pokud Vás nebo Vaše dìti èinnost
našeho oddílu zaujala, rádi vás uvidíme na „zamykání“, všichni jsou srdeènì zváni. Tuláci

FOTBAL
Øevnice - Voznice 4:2
V poloèase jsme prohrávali

a výsledek jsme otoèili. Branky:
Bezpalec, Jindra, Nosek (z penal-
ty), Jùna. Druhý poloèas jsme
hráli bez vylouèeného Tùmy
(po dvou žlutých kartách).
Odstoupil náš hráè Mojžíš - pro
zranìní.

Velvary - Øevnice 3:1
Branka: Elsner. Poloèas jsme

tentokrát vyhráli 1:0, ale soupeø
nás v druhé pùlce pøehrál.

Øevnice - Hoøín 0:6
V poloèase jsme prohrávali 0:1,

k dalšímu prùbìhu není co dodat.

Øevnice A - Tuchlovice 3:2
Branky: Jùna 2, Nosek. Øevni-

ce rozhodly o vítìzství v nastave-
ném èase z penalty, kterou promì-
nil Nosek.

Všenory B - Øevnice B 3:2
Branky: Sládek, Vimr

ŠTF

POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za provoz systému shromaž-

ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních
odpadù za 2. pololetí 2006 zaplat´te
do konce øíjna v úètárnì mìstského
úøadu nebo pøevodem na è.ú. 1783-
0388051399/0800, konst. symbol: 0379
variabilní symbol: èíslo domu.

MìÚ Øevnice 

ÈÍ JSOU ODPADY ?
Èlovìk s alespoò minimálním smyslem pro estetiku se tìžko smiøuje s pøeplnìnými kontejnery,  které nás

v naší vlasti bohatì obklopují. I v Øevnicích takové vídáme, ikdyž se moc nedíváme. Bohatá øada jich stojí
za  OD Jednota, kde pøibyly další i na papír, další øada je u OD Nosek, ale skoro raritou je  neustále se roz-
šiøující øada pøetékajících kontejnerù za Campem  za Berounkou v zatáèce na Hvìzdárnu.  Jsou èasto oblo-
žené ještì pytli, židlemi a jiným nábytkem, matracemi anebo obleèením. Tìžko se vìøí, že to tam nosí jen
obyvatelé mìsta. Pak už zbývají majitelé chat, pøípadnì turisté, kterým krása mìstských komunikací pøíliš
neleží na srdci. Když mohou mladé maminky a starší lidé peèlivì své odpady tøídit, nemohli bychom to nìjak
nauèit i ty ostatní? Tøeba zvýšenými poplatky. Dánští studenti, kteøí trávili týden u Berounky a u Campu hráli
fotbálek,  se upøímnì podivovali té odporné skládce v blízkosti rekreaèního zaøízení. Jak to asi udìlat, aby-
chom propøíštì podobné ostudì zabránili?                                                                                                    Rad
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realitní a dražební spoleènost

Chcete-li koupit, prodat èi pronajmout
svojí nemovitost, obrat´te se na nás,

zajistíme vše potøebné.

kanceláø Palackého 70, Dobøichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová     
736 673 909
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NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ
* PRACOVNÍKA DO ODDÌLENÍ DROGERIE, POTRAVINY

* PRODAVAÈKU(ÈE)-POKLADNÍ
* OBCHODNÌ-PROVOZNÍHO PRACOVNÍKA

* SKLADNÍKA
PØIJME VELKOOBCHOD CASH&CARRY

V PRAZE 5 - VELKOTRŽNICE LIPENCE. 
TEL. 608 777 977, 777 66 1111 PO 14. HODINÌ.

PRODEJNÍ MÍSTA RUCHU

Øevnice
Cukrárna Corso, Quelle, Jednota, Trafika u Jednoty, Spotøební

Jelínek, Trafika Holý, Drogerie Holý, Trafika na nádraží,
MìKS Øevnice

Dobøichovice 
PB Klub

Lety
supermarket ESO

Chcete prodávat ve Vašíprovozovnì RUCH a podpoøit tak informo-
vanost øevnických obèanù? Ozvìte se nám na kontaktní adresu v tiráži.
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INZERCE
 Firma zabývající se kompletní

dodávkou interierù pøijme do úseku aty-
pické truhláøské výroby (lamino, dýha,
masiv, konglomeráty) kvalifikované a
samostatné pracovníky na tyto pozice:
mistr výroby,  truhláø - lakýrník, truhláø.
Bližší informace, adresu pro zaslání struk-
turovaného životopisu, termín pro osobní
rozhovor, Vám sdìlí paní Dvoøáková.
Telefon 605 20 66 46, v pracovních dnech
od 8:00 do 15:00. 

Ceník inzerce v Ruchu
Celá strana 1 300 Kè, polovina strany 650 Kè, ètvrtina strany 320 Kè, osmina strany
160 Kè. Pøi inzerci 3x a více za sebou jdoucích èísel 20% sleva. Podklady pro inzeráty
nám mùžete zasílat na adresu hromadka@centrum.cz s požadavkem velikosti inzerá-
tu, èi je dodat ke zpracování po telefonické dohodì do MìKS. 

ODPOVÍDÁME
Proè nezveøejòujete informace

o významných životních výroèích
našich spoluobèanù?

Zákon na ochranu osobních údajù
bohužel neumožòuje využívat informace
z matriky, tak jak to bylo obvyklé døíve.
Podobné informace však pøesto mùžeme
zveøejòovat a to za pøedpokladu, že se
zveøejnìním oslavenec (oslavenci) sou-
hlasí.  Nabízí se zde proto pøíležitost pøí-
buzným i místním spolkùm, jak svého
jubilanta pøipomenout. 

Kam mohu zasílat pøíspìvky pro
Ruch?

Redakce Ruchu sídlí v Zámeèku, na
budovì je i speciálnì oznaèená poštovní
schránka, kde mùžete podepsané pøís-
pìvky zanechat. Mùžete je rovnìž osob-
nì pøedávat u paní Veroniky Staré v
MìKS nebo pøímo pøinést na redakèní
radu, která se koná zpravidla ve ètvrtek
od 15 hod.  v Zámeèku. K dispozici jsou
rovnìž e-maily kultura@revnice.cz nebo
hromadka@centrum.cz. 

Jsou nìkde k dispozici starší èísla
Ruchu? 

Všechna èísla od roku 1990 do sou-
èasnosti jsou k pøeètení v Mìstské kni-
hovnì Ignáta Herrmanna.  V on-line
podobì je vìtšina zpravodajù od roku
2000 ke stažení i na www.revnice.cz. 

(red)
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