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SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

v  listopadu
k nám po letoš-
ním nadprùmìr-
nì teplém, ale
z mého poh-
ledu i nároèném
mìsíci øíjnu,
pøichází období
se stále se zkra-

cujícími dny. Je to období, kdy
pøed nadcházejícími svátky
a adventním obdobím máme více
èasu pro sebe, pro odpoèinek, pro
setkání s pøáteli a také na zamyšle-
ní co nám letošní rok pøenesl a co
mùžeme oèekávat a co si pøipravit
pro rok pøíští.

Dovolte mi však, abych se vrátil
k dìní v uplynulém mìsíci. 

Po ètyøech letech probìhly
v celé republice komunální volby
a potìšující je, že úèast volièù
v Øevnicích byla kolem 62%, což
je vysoko nad celostátním prùmì-
rem i nad úèastí v okolních
obcích. Ukazuje to, že mají øev-
niètí obèané zájem o dìní
ve mìstì, a je to i závazek pro
všechny novì zvolené zastupitele.

V uplynulém mìsíci se rozbìhlo
nìkolik investièních akcí, které
ovlivòují život v našem mìstì. Po
mnoha odkladech byla zahájena
Krajským úøadem rekonstrukce
Pražské ulice s plánovaným ukon-
èením 10. listopadu. 

Je s tím spojena objízdná trasa
kolem nádraží,která pøináší urèité
komplikace jak øidièùm, tak chod-
cùm, jiné øešení se však v Øevni-
cích nenabízí. Držme si palce, aby
poèasí nenarušilo harmonogram
prací a práce byly ukonèeny podle
projektu.

Aby komplikací nebylo málo,
tak  v podstatì v soubìhu byla
zahájena po mnoho let žádaná
rekonstrukce nádražní budovy.
Zdá se, že tento termín není zcela
ideální, ale  Èeské dráhy mají
finance, které musí proinvestovat

ještì v letošním roce.
V polovinì øíjna navštívil naši

radnice ministr financí Vlastimil
Tlustý, zúèastnil se krátce jednání
Rady mìsta a pøinesl pøíslib finan-
cování celkové rekonstrukce
Palackého námìstí a ulic Beroun-
ská a Opletalova. 

Na tuto akci se dokonèuje pro-
vádìcí projekt a pøipravujeme
podklady pro výbìrové øízení,
tedy podnikáme všechny kroky,
abychom, pokud se uvolní finan-
ce, mohli akci zahájit.

Jako každoroènì sešli jsme se
v pøedveèer státního svátku 27.
øíjna pøed pomníkem padlých,
abychom si pøipomnìli 88. výroèí
vzniku naší republiky.  Podìková-
ní patøí všem zúèastnìným za to,
že svou pøítomností podpoøili
význam tohoto aktu.

Pøeji všem ètenáøùm klidné
podzimní dny.

Miroslav Cvanciger

Martina Navrátilová ukonèila letos v srpnu svou tenisovou
kariéru. Nyní se snaží uplatnit své tenisové údery ve výtvarném
umìní. Rùznì zbarvené tenisové míèky odpaluje tenisovou
raketou na plátno èi na papír a tím vytváøí jedineèné barevné
obrazce - jakousi mozaiku skvrn rùzné velikosti a hustoty.
Na tomto svém výtvarném projevu spolupracuje se slovenským
výtvarníkem Jurajem Králíkem, a to již od roku 2000. Martina
mìla letos na jaøe premiérovou vernisáž výstavy v Bratislavì.
Praha je druhým místem, kde jsou její obrazy vystavovány - a
to v prostorách Zimní zahrady Kongresového centra Praha
u Nuselského mostu. Tam byla výstava zahájena ve ètvrtek 12.
øíjna 2006  za osobní úèasti obou autorù.                            Kö

USTAVUJÍCÍ
ZASTUPITELSTVO

MÌSTA ØEVNIC

se konalo ve støedu 1. listopadu
2006 v sále Zámeèku. Novì zvolení
zastupitelé složili slib do rukou nej-
staršího èlena zastupitelstva Ing.
Václava Zdráhala. Starostou mìsta
byl znovu zvolen Miroslav Cvanci-
ger, místostarostou Ing. Václav
Zdráhal a èleny Rady mìsta Øevni-
ce JUDr. Pavel Dudák, Martin
Sudek a Vladimír Køivánek. Usta-
vující zastupitelstvo jednalo krátce
o organizaèním øádu a zvolilo pøed-

sedy kontrolního výboru (Libor Kvasnièka) a  finanèního výboru (Ing. Ivana Veselá). Jednání ustavujícího
zastupitelstva bylo opìt pøenášeno on-line na internetových stránkách mìsta (www.revnice.cz). Podle slov
starosty Miroslava Cvancigera by se do konce letošního roku mìla konat ještì jedna schùze zastupitelstva
mìsta, kde by se všech patnáct novì zvolených zastupitelù už mìlo vìnovat aktuálním problémùm mìsta.

Výsledky voleb do Zastupitelstva mìsta Øevnice najdete na str. 3.

Nová Rada mìsta Øevnice (zleva): JUDr. Pavel Dudák, 
Ing. Václav Zdráhal (místostarosta), Miroslav Cvanciger

(starosta), Martin Sudek a Vladimír Køivánek.
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Z RADY
MÌSTA

Územní plán
Zastupitelstvo mìsta na svém

jednání dne 12.12.2005 schválilo
zadání zmìny Územního plánu
sídelního útvaru Øevnice, kterou
se využití pozemku è. parc. 216
v katastrálním území Øevnice
zmìní ze „sady, zahrady“ na vyu-
žití „obèanská vybavenost“
.Zmìna územního plánu bude
provedena na náklady žadatele
o zmìnu, kterým je spoleènost
Zelený ostrov s.r.o. Rada mìsta
uložila starostovi dohodnout se
spoleèností Zelený ostrov s.r.o.
úhradu nákladù na poøízení
Zmìny èíslo 2 Územního plánu
sídelního útvaru Øevnice, a to
v pomìrné èásti, týkající se
zmìny využití pozemku è. parc.
216 obec a katastrální území Øev-
nice, podle usnesení z jednání
Zastupitelstva mìsta è. 15 ze dne
12.12.2006.

Mìstský les
Rada mìsta uložila správci

Mìstského lesa zajistit, aby pøi
tìžebních pracích v lese byly
vždy okamžitì odstranìny vìtve
z lesních cest, zejména turistic-
kých tras.

Zámeèek - pronájem
Rada mìsta na svém jednání

dne 31.7.2006 schválila zámìr
pronajmout sklepní prostory
v Zámeèku. Dìtská lidová muzika
Notièky projevila o pronájem pro-
storù zájem,nebot´  by zde rádi
zkoušeli. Prostory si prohlédla
pracovnice Krajské hygienické
stanice a po provedení nìkolika

menších úprav (pøídavné odvìtrá-
ní atd.) budou vhodné k uvedené-
mu zámìru. Vzhledem k tomu, že
nájemce bude používat prostory
k nevýdìleèným úèelùm a  že
z mìstského rozpoètu se v zájmu
podpory mimoškolních aktivit
dìtí pøidìlují mj. též Dìtské lido-
vé muzice Notièky finanèní pro-
støedky, není nutné trvat na tržním
nájemném. Rada mìsta schválila
pronájem sklepních prostor
v Zámeèku Dìtské lidové muzice
Notièky za symbolickou cenu 1,-
Kè za rok na dobu neurèitou
s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce
s podmínkou, že bude provedena
instalace odvìtrání na vlastní
náklady a úhrady energií.

Návštìva ministra
financí Èeské republiky

Øevnickou radnici navštívil 17.
øíjna ministr financí Èeské repub-
liky Vlastimil Tlustý. Pøítomen
byl i senátor naší oblasti pan Jiøí
Oberfalzer. Pøed radnicí ho pøiví-
tal starosta mìsta  Miroslav Cvan-
ciger. Pøi rozhovoru s èleny Rady
mìsta a dalšími hosty pøislíbil pan
ministr mìstu Øevnice dotaci
ve výši 11,7 milionu korun
na rekonstrukci Palackého námìs-
tí a ulic Berounská a Opletalova
(žádost o tuto dotaci mìsto poda-
lo dne 23. kvìtna 2005). Rada
mìsta uložila všem složkám mìst-
ského úøadu urychlenì pracovat a
poskytnout potøebnou souèinnost
na pøípravì a realizaci rekonstruk-
ce Palackého námìstí a ulic
Berounská a Opletalova.

Lokalita Pod lesem
Rada mìsta se na svém jednání

podrobnì zabývala zastavovací
studií lokality Pod Lesem. Rada
mìsta konstatovala, že nemá
zájem jakkoliv poškozovat vlast-
níky dotèených pozemkù, musí

však dùraznì chránit zájmy mìsta
(veøejný zájem) v tak závažné
záležitosti, jakou je event. zástav-
ba v dosud volných lokalitách
Pod Lesem a Vrážka.  Jakákoliv
nedùslednost by mìla trvalé nega-
tivní následky (viz napø. právì
blízká lokalita tzv. Chanových
domù). Vzhledem ke komunálním
volbám bude na nové radì mìsta,
aby tuto záležitost dále øešila.

Sv. Jan Nepomucký
Rada mìsta projednávala otáz-

ku  spolufinancování  tøetí, závì-
reèné etapy obnovy sochy sv. Jana
Nepomuckého (dokonèení restau-
race originálu sochy, vytvoøení
její kopie a její osazení na pùvod-
ní podstavec u vchodu do starého
høbitova a  instalace originálu
sochy v kostele sv. Mauritia).
Rozpoèet na tuto etapu obnovy
sochy je 202.350,- Kè. Mìsto by
se mìlo na akci spolupodílet èást-
kou ve výši 20% rozpoètu, to je
40.470,- Kè. Rada mìsta schválila
zahrnutí èástky 40.470,- Kè na
spoluúèast pøi financování 3.
etapy obnovy sochy s. Jana Nepo-
muckého do rozpoètu mìsta pro
rok 2007.

ZŠ Øevnice - pokuta
Krajská hygienická stanice

Støedoèeského kraje na základì
zjištìných závad ve školní jídelnì
vymìøila Základní škole Øevnice
pokutu ve výši 10 tis. Kè
za správní delikt maøení výkonu
státního zdravotního dozoru a dal-
ším rozhodnutím pokutu ve výši
20.000,- Kè za správní delikt spo-
èívající v porušení povinností
vyplývajících ze zákona èíslo
258/2000 Sb. a ve spojení
s vyhláškou èíslo 137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích na
stravovací služby a zásadách
osobní a provozní hygieny. Øedi-
tel Základní školy Øevnice PhDr.
Zdenìk Košt´ál po urgenci zaslal
k této vìci své stanovisko. Rada
mìsta vzala stanovisko øeditele
Základní školy Øevnice PhDr.
Zdeòka Košt´ála na vìdomí.
Vzhledem ke komunálním vol-
bám bude na nové radì mìsta, aby
vìc s øeditelem školy projednala
a event. vyvodila pøíslušné
dùsledky.

Podìkování rady
Rada mìsta dìkuje všem zastu-

pitelùm, èlenùm výborù, komisí
a pracovníkùm mìstského úøadu
a ostatním obèanùm, kteøí radu

mìsta podporovali ve snaze kva-
litnì øídit mìstské záležitosti
a kteøí pøispìli k výsledkùm, kte-
rých mìsto v právì  konèícím
volebním období dosáhlo.  Rada
mìsta vyjádøila pøesvìdèení, že
novì zvolené orgány mìsta budou
pokraèovat ve snahách o rozvoj
mìsta a zajistí dokonèení všech
rozpracovaných projektù.

O VLAJCE
MÌSTA

Letopisecká komise pøi Mìst-
ském úøadu iniciovala na jaøe
roku 2006 z popudu své èlenky
paní Dagmar Renertové diskuzi
o vytvoøení vlajky pro naše
mìsto. Vedení mìsta s iniciativou
souhlasilo a konzultovalo proble-
matiku s podvýborem pro heraldi-
ku a vexillologii Poslanecké snì-
movny Parlamentu ÈR, konkrétnì
s jejím èlenem panem Mgr.
Pavlem Fojtíkem. Ten pøijel
do Øevnic a informoval vedení
mìsta o zásadách a postupech pøi
schvalování nových vlajek obcí.
Na základì získaných informací
rozhodla Rada mìsta vyhlásit
veøejnou soutìž o nejlepší návrh
na vlajku. Vyhlášení soutìže bylo
uveøejnìno v Informaèním listì
MìÚ è. 2/2006 a na internetových
stránkách mìsta. Termín uzávìrky
soutìže byl stanoven na konec
záøí 2006.

V uvedeném termínu obdrželo
mìsto návrhy od sedmi autorù,
z nichž nìkteøí poslali návrhù
nìkolik. Bylo rozhodnuto, že
všechny návrhy budou postoupe-
ny Mgr. Fojtíkovi, který posoudí,
zda u nich byly dodrženy pøede-
psané zásady. Potom se návrhy
vrátí na Mìstský úøad a ten usta-
noví komisi, která provede
do konce roku 2006 výbìr a poøa-
dí. Vybraný návrh vlajky bude
pøedložen podvýboru pro heraldi-
ku ke schvalovacímu øízení.

Jsem pøesvìdèen, že každého
øevnického obèana bude zajímat,
jaký návrh vlajky zvítìzí.

Kö
Heraldika - nauka o erbech,

název je odvozen z latinského
heraldus - hlasatel, též znalec
erbovních zvyklostí

Vexilologie - nauka o vlajkách
a praporech, odvozeno z latinské-
ho vexillum - prapor øímských
legií.

2
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA ØEVNICE

Po ètyøech letech - ve dnech 20. a 21. øíjna 2006 se konaly opìt volby
do Zastupitelstva mìsta Øevnice. V Øevnicích se volilo tradiènì ve dvou
okrscích, jejichž volební místnosti byly umístìny v Zámeèku. Ve srovná-
ní s pøedchozími volbami se letošních voleb zúèastnilo nejvíce volièù -
61,46% (v roce 1998 to bylo 58,45%, o ètyøi roky pozdìji 59,88%). Mohli
si vybrat z kandidátù tøí politických sttran (ODS, KDU-ÈSL, KSÈM)
a dvou sdružení nezávislých kandidátù  (Naše Øevnice a Øevnice pro
budoucnost). Volební kampaò byla pomìrnì klidná, pøevážnì letákovou a
plakátovou kampaò vìtšiny stran doplnilo setkání s kandidáty ODS
v místním kinì. Jediným malým pozdvižením bylo snad mimoøádné
vydání Našich novin - poberounského obèasníku, které bylo distribuová-
no do øevnických poštovních schránek. 

Výsledek voleb pøinesl zajímavé pøekvapení v podobì
faktu, že se komunisté poprvé od roku 1945 nedostali do
øevnického zastupitelstva.   Volební výsledek (5.55%
hlasù) KSÈM nepostaèil na zisk ani jednoho mandátu.
Naopak byli do øevnického zastupitelstva zvoleni dva kan-
didáti novì utvoøeného sdružení nezávislých kandidátù
Øevnice pro budoucnost Ing. Josef Beneš a Vratislav
Hrubý, který díky preferenèním hlasùm pøeskoèil ètyøi
pøedchozí kandidáty. Celkovì v letošních volbách posílila
ODS, která oproti pøedchozím volbám         v roce 2002
získala dva mandáty navíc (celkem 7), naopak oslabilo
sdružení Naše Øevnice, které ztratilo jeden mandát (v sou-
èasnosti 3) a KDU-ÈSL získala v tìchto volbách 3 man-
dáty (pøed ètyømi lety mìla 5 mandátù). Kandidátky pro
komunální volby letos nesestavily Èeská strana sociálnì
demokratická a Obèanská demokratická aliance. 

thr

DOKONÈENÍ STAVBY Z DOTACE EU
K

Kolaudací a závìreèným vyhodnocením financí byla ukonèena nej-
vìtší letošní investièní akce mìsta,  stavba Zlepšení obslužnosti podni-
katelské zóny Cihelna. Jednalo se o položení nových øadù vodovodu,
splaškové a dešt´ové kanalizace v ulicích V Zátiší, Masarykovì, Baaro-
vì a v èásti ulice Nezabudické. Na realizaci díla mìsto obdrželo 75%
dotaci  EU, a to z programu PHARE 2003/II.èást. Rozhodující ukazate-
le díla, jehož objem pøesáhl èástku 30 milionù Kè, se podaøilo v termínu
splnit. Zùstaly pouze menší nedodìlky, na jejichž odstranìní se pracuje. 

Souèasnì s pøedmìtnou investièní akcí byly položeny kabely vedení
ÈEZ Distribuce a.s. a Telefonica O2, a tak mohla být odstranìna  všech-
na vrchní vedení vèetnì sloupù. Zatímco ÈEZ díky firmì Elektroštika
s.r.o. zvládl položení kabelù vèas, Telefonica O2 má provizornì zavìše-
né vrchní vedení v ulici dodnes. Nový termín odstranìní drátù byl
do 20.10.2006. Snad to již bude termín poslední. 

Právì dokonèená stavba nyní umožòuje jednak zlepšení podmínek pro
podnikání v lokalitì, která je dle územního plánu mìsta urèena k podni-
katelským aktivitám, a zajistí též zlepšení komfortu bydlení v nemovi-
tostech na trase novì budovaných sítí a povrchù komunikací.  Vybudo-
vání sítí má také význam pro jejich další rozšiøování v pøilehlých komu-
nikacích a musíme se zmínit i o jejich kladném vlivu na zásobování
mìsta vodou. Došlo ke kompletní výmìnì problematického potrubí
v ulici Masarykovì, kde opakované poruchy v minulosti zpùsobovaly
opakovanì pøerušení vody v celém mìstì resp. v jeho jihozápadní èásti.
Propojením øadù z Masarykovy ulice ulicí  Nezabudickou, na ulici
Komenského došlo k posílení vodovodních øadù zásobujících èást mìsta
kolem Vìtrova, potažmo lokalitu Selec. 

Dotace výstavby v Masarykovì ulici nebyla první podporou z pro-
støedkù EU, které se podaøilo mìstu zajistit. Pøipomeòme dotaci
z PHARE 2001 na opravu lávky pøes Berounku u kempu, èi prostøedky
z fondu SAPARD na chodník u Letovského mostu. Souèasnì jsme pøe-
svìdèeni, že se nejednalo o dotaci poslední.  Mìsto pøipravuje závìreè-

nou stavbu splaškové kanalizace, která by mìla zahrnout všechny objek-
ty v intravilánu, které dosud na splaškovou kanalizaci napojeny nebyly.
To by bylo bez získání dotace neøešitelné. Dále bude ze strany mìsta
zájem o získání dotací z programù na obnovu místních komunikací a na
rozvoj Lesního divadla. Pro všechny žádosti mìsto pøipravuje nezbytné
podklady (projektovou dokumentaci, stavební povolení apod.). Dùležité
také bude nashromáždit prostøedky povinné pro spoluúèast ve financo-
vání staveb. Ty tvoøí dle programù 15 až 35% z celkových nákladù. 

Nejdùležitìjší investicí mìsta je nadále zmínìná dostavba splaškové
kanalizace. Podle souèasného prùbìhu pøíprav lze pøedpokládat,že bude
uskuteènìna v létech 2008 až 2010. 

SH

Údaje v procentech. Zdroj www.volby.cz
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NOVINKY ZE SALONU
* 2. listopadu v 19 hodin poøádáme literární veèer
Pøemysla Ruta o Ignátu Herrmannovi nazvaný
Pekelný stroj a jiné...
* Od 15. listopadu do l2. prosince bude v galerii
vystavovat  své obrazy a podmalby na skle malíøka
Michaela Bíchová.
* 16. listopadu v 19 hodin setkání osobností s titu-
lem Jak se dìlá dokument.  V galerii se setkají Jana
Hádková, režisérka dokumentárních filmù, a Dr.
Václav Matoušek, archeolog a autor divadelních her
s historickou tématikou.

TB 

LESNÍ SLALOM LETOS
JIŽ PO JEDNATØICÁTÉ

V sobotu 11.listopadu od 10:00 se na modré turistické cestì mezi
vodárnou a Lesním divadlem uskuteèní již 31.roèník Lesního slalomu,
který poøádá za pomoci sponzorù SKI KLUB Øevnice. Zveme všechny,
kteøí si chtìjí zasportovat a zúèastnit se jedné z nejstarších akcí v našem
mìstì. Na soutìžící èekají hodnotné ceny a nezapomenutelné zážitky. 

JÈ

LOUTKY V KINÌ
Jako velmi dobrý nápad se ukázala inscenace loutkové pohádky

Dlouhý, Široký a Bystrozraký v øevnickém kinì. Kombinace loutek s
herci, promyšlená jednoduchá scéna, hudební doprovod, využití plátna
pro tajemného èernoknìžníka  a v neposlední øadì št´astnì vybraný
doyen  øevnických ochotníkù Vladimír Køivánek jako dramatický
vypravìè, to vše pøispìlo vedle dobrých hereckých výkonù všech
zúèastnìných k tomu, že dìti i jejich rodièe odcházeli z kina spokojeni.

Po skupinì Petra Øíhy, která v zimì inscenovala v kinì úspìšného
Dámského krejèího, je toto pøedstavení pod vedením Martina Kirova
dalším dùkazem, že se v našem kinì divadlo hrát dá a po nìkolika
vhodných úpravách by to šlo jistì ještì lépe. Možná se mùžeme tìšit na
dobu, kdy se bude v Øevnicích hrát divadlo celoroènì.

VS

VZPOMÍNKA NA ŠANSON
Zaplnìný sál Zámeèku pøispìl k vrcholným výkonùm protagonistù.

Úèinkující i publikum patøili do kategorie starších a pokroèilých - mlá-
dež mìla jediného zástupce v osobì Honzy Venclíka, který je však také
znaènì pokroèilý posluchaè.

VS

VÁNOÈNÍ ÈAS
Tradièní vánoèní trh za úèasti nìkolika chránìných dílen a staci-

onáøù se koná letos v sobotu 9. prosince od 9 do 14 hodin na Námìs-
tí krále Jiøího. Opìt mùžete udìlat radost malým dárkem nìkomu
blízkému a zároveò alespoò trochu nìkomu pomoci. 

VS

NOVÁ DETEKTIVKA
NA SVÌTÌ

Øevnický pøekladatel a spisovatel pan Zde-
nìk Novák pøekvapil ètenáøskou obec další
knihou. Mùžeme ale øíci, že to tak velké pøe-
kvapení nebylo, nebot´ jsme se o pøipravova-
né knize zmiòovali již minule. 

Nyní je detektivka s názvem Olejové stopy
na svìtì, hezky  vypravená a vázaná láká k
otevøení. Jistì se rychle dostane mezi ètenáøe,
protože autor  již daroval dva kusy Mìstské
knihovnì, jednu knihu obdržel Dr. König a
jednu daroval pan  Novák øevnické policii,
jelikož téma této detektivky bylo èerpáno z
události vyšetøované zdejšími strážníky.

Až se do pøíbìhu zaètete, budete se cítit jako v centru dìní. Místa,
kde se pøíbìh odehrává, vám totiž budou dùvìrnì známa. Knížku najde-
te na prodejních pultech i v knihovnì a to si poètete!

Rad

Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy u nás v mìsíci øíjnu:

Dospìlí    
Beletrie: Šabach - Obèanský prùkaz, Márai - Noc pøed rozvodem,

Trevanian - Šibumi, Ludlum - Mozaika Parsifal, Smith - Náøek vlkù,
Cimický - Truhla s tisíci zámky, Goessling - Mayská knìžka, Christop-
her - Michelangelùv zápisník, Peters - Znamení kobry,
Thiery - Primáøka. 

Romány pro ženy: Cartland - Pros na kolenou, Roberts - Èerná rùže.
Detektivky: Novák  - Olejové stopy, Dexter - Poslední autobus, Pat-

terson - Ètvrtý v poøadí.
Nauèná: Cardinal - Já Claudia, ty Claudie, Matragi - Blanka, Con-

radi - Hitlerùv pianista, Richter - Trenk.

Dìti
Dobrodružná:  Blyton - Dobrodružství na Killimooinu, Kopietz

- Sídlištì v ohrožení, Lindgrenová - Dìti z Bullerbynu, Carmen  - Trni-
té údolí, Auel - Pod kamennou støechou 1. a 2., Stroud - Golemovo oko.

Ètení pro dívky:  Blyton - Amélie, to je dobrý nápad, Bachner - Poník
tropí hlouposti, Poník hrdina, Týè - Kluci breèí taky, Wilson - Projekt
Loty.

Malé dìti: Bøezinová - Žofinka Ofinka, Øíkadla, Svìrák - Jaké je to
asi v èudu.

Dobrodružná a nauèná: Cox - Elvisova pánev.
PV

Zleva: Jan Petránek, Marta Balejová, Rudolf Pellar, Milan Jíra

Kulturní pozvánky najdete také
na www.revnice.cz
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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

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.

vyplácení exekucí na nemovitostech
hypotéèní úvìry bez dokazování pøíjmù

vyøízení hypotéky na poèkání
americká hypotéka

øešení vašich pøípadných problémù v registru, 
které vám dosud bránily požádat o úvìr

úvìry na rekonstrukce bytù, na koupi domu èi bytu
pro každého øešení na míru bez jakýchkoliv poplatkù

pøedem
staèí zavolat 774 539 384

Dìkujeme za Vaše hlasy.

ODS Øevnice
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Vážení občané,

děkujeme za Vaši 
podporu ve volbách. 

Naše Řevnice

Na
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SV. JAN NEPOMUCKÝ 
Už dva roky tráví tato vzácná terakotová socha v restaurátorské

dílnì Vojtìcha Adamce. Za tu dobu našla svoji témìø ztracenou iden-
titu a moc jí to sluší. Dopadne-li dobøe dotaèní øízení na rok 2007,
mìla by na pùvodní místo pøed branou do areálu kostela sv. Moøice
být v pøíštím roce osazena kopie. Pozorný obèan jistì zaregistroval, že
i toto místo dostává nový a dùstojný vzhled. Galerijnì restaurovaný
originál pak bude instalován do výklenku vpravo od hlavního oltáøe v
interiéru kostela. 

VS

BAREVNÉ SOCHY
U POŠTY

19. øíjna 2006 se konal køest barevných soch Kryštofa Trubáèka,
které byly nedávno instalovány u budovy pošty.  Sloužit by mìly
zejména dìtem.

TENIS
Podzimní klubové turnaje LTC Øevnice

Na podzim sehráli èlenové našeho klubu na øevnických dvorcích
tyto dva domácí turnaje:

1. Tradièní turnaj rodinných dvojic na svátek 28. záøí. Dvojici
vytvoøili vždy otec nebo matka a jejich dítì. Hrála se ètyøhra. V kon-
kurenci 11 dvojic zvítìzili otec a syn Hùrkové (Tomáš a Jan).

2. Klubový turnaj ve ètyøhøe se hrál v sobotu dne 14. øíjna. Akce se
zúèastnilo 18 dvojic. V soutìži zvítìzili Michal Reèka a Vlasta Šupáè-
ková. V polední pøestávce navštívila tenisový areál Martina Navráti-
lová, která pozdravila úèastníky turnaje. Èlenové výboru LTC Øevni-
ce pogratulovali Martinì k jejím blížícím se padesátým narozeninám
a pøedali jí kytici 50 rùží. 

Sehrání obou turnajù ukonèilo letošní sezónu na otevøených
dvorcích. 

Kö 

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
7. záøí 2006 se dožil devadesáti sedmi let øevnický obèan Václav

Kounovský. K jeho vzácnému životnímu jubileu mu pøišli domù
pogratulovat starosta mìsta Miroslav Cvanciger a za LTC Øevnice,
jehož je jubilant èlenem témìø 60 let, MUDr. Jindøich König. Václav
Kounovský již tenis nehraje, se sportem skonèil ve vìku neuvìøitel-
ných 88 let. Sám si dodnes chodí nakupovat a vyøizovat záležitosti na
úøadech. Je nejstarším mužem Øevnic. 

Kö

Jaroslava Michková se 22.10.2006 dožila 70 let. Blahopøeje jí celá
rodina i s vnuèkou Nikou. Paní Michková v Øevnicích uèila na
základní škole po nìkolik desetiletí. Hodnì dìtí, dnes už dospìlých,
na ni dozajista rádo vzpomene.

Nìkolik èlenù LTC Øevnice se zúèastnilo vernisáže obrazù Martiny
Navrátilové. Je škoda, že jsme nemohli naši slavnou tenistku pozdra-
vit v Øevnicích 18. øíjna, kdy mìla padesáté narozeniny.  V tisku jsme
se doèetli, že své narozeniny oslavila v New Yorku.

FOTBAL
Øevnice A - Nový Knín 1:2
Branka: Nosek z pokutového kopu

Vraný - Øevnice A 2:1, poloèas 1:0
Branka: Bezpalec. První poloèas nás Vraný
jasnì pøehrálo, ve druhém jsme se zlepšili,
ale na vítìzství to nestaèilo.

Øevnice A - Jílové 2:1
Branka: Bezpalec. Dùležité body pøed blíží-
cím se koncem sezóny.

Pšovka Mìlník - Øevnice A 2:2
Branky: Nosek a Jùn. V poloèase jsme vedli
1:2 a domácí vyrovnali z penalty.

Øevnice B - Choteè  6:10
Branky: Pitauer 2, Sládek 2, Vimr, Škarda

Lety - Øevnice B 2:1
Branka: Sklenáø

Øevnice B - Kazín B 1:0
Branka: Škarda
První podzimní body družstva Øevnice B.

Kytín - Øevnice B 1:0
Øevnice B - Èísovice B 2:0
Branky: Vimr a Pitauer. Druhé vítìzství naše-
ho B týmu v podzimní èásti soutìže.
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Nejstarší Sochorova
vila

Architekt Eduard Sochor navrh-
nul a postavil v letech 1897 - 1905
v Øevnicích pod lesem skupinu
5 vil a toto místo bylo nazváno
vilovou ètvrtí. Vily dodnes stojí
v dnešní Sochorovì a Sportovní
ulici a tvoøí zajímavou dominantu
mìsta. V èlánku Øevnice na sta-
rých pohlednicích - 3 jsem
demonstroval všechny vily na pøe-
hledné pohlednici z poèátku 20.
století.

Nestarší Sochorovou vilou je
vila èp. 156 postavená ve stylu
bizarního historismu (dle hodno-
cení arch. Zd. Lukeše) v roce 1897
(obr. è. 1). Vila má zajímavé umís-
tìní, je vidìt již z námìstí v prù-

hledu dnešní ulice Legií. Sochor
sám v ní øadu let bydlel.

Architekt Sochor podnikal
i v jiných oborech než je staveb-
nictví. Dokladem nìkterých jeho
dalších aktivit je kreslená pohled-
nice z prvního desetiletí 20. stole-
tí, na níž je vedle vily èp. 156
zakreslena jeho drùbežárna (obr.
è. 2). Na této pohlednici je podpis
jeho manželky. 

Eduard Sochor nám v Øevni-
cích zanechal øadu dalších staveb-
ních památek, o kterých je zmínka
v Almanachu mìsta Øevnic z roku
2003.

Kö

ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 35
J

KULTURNÍ PØEHLED - LISTOPAD
Do 12. 11. Galerie No1 Kateøina Èerná

Prodejní výstava obrazù
15.11.  10,00 Sál Zámeèku Setkání seniorù
15.11.-12.12.  Galerie No1    Michaela Bíchová

Výstava obrazù a podmaleb na skle
16.11. 19,00 Galerie No1 Setkání osobností

Režisérka Jana Hádková a archeolog Václav Matoušek 
na téma „Jak se dìlá dokument“

25.11. 9,00 Havlíèkovy sady Setkání v parku
V tomto roce naposled!

NÁSTÌNNÝ KALENDÁØ ØEVNIC
PRO ROK 2007

Mìstský úøad Øevnice vydal nástìnný kalendáø Øevnic pro rok 2007. V kalendáøi jsou
krásné fotografie Øevnic a okolí, jejich autorem je pan Jiøí Milfait. Kalendáø obsahuje 12
velkých fotografií mìsta, vždy jednu na každý mìsíc. Tøináctá fotografie je na titulní stranì.
Za velmi dobrý a užiteèný nápad pokládám to, že v pøíloze ke každému mìsíci jsou pøipo-
jeny vždy 2 pohlednicové fotografie, které se dají jednoduše odtrhnout a použít. Každý maji-
tel kalendáøe tak získá 24 barevných pohlednic.

Bohužel se kalendáøi nevyhnul tiskaøský šotek. V pøíloze k mìsíci èervenci jsou pohled-
nice s fotografiemi Sádecké a Žižkovy ulice, ale popis ulic na jejich rubu je zamìnìn. Uve-
dený chybotisk mùže být zajímavý pro sbìratele pohlednic, stejnì jako jsou zajímavé chy-
botisky na známkách pro filatelisty.

Nepøesnost je v popisu fotografií z øevnického okolí. Pohlednice Berounka v Srbsku a
lomy Amerika a Chlum nebylo št´astné oznaèit názvem Øevnice, nebot´ do katastru mìsta
nepatøí.

Nový nástìnný obrazový kalendáø našeho mìsta je však rozhodnì dobrým poèinem, který
pøispívá k propagaci Øevnic.

Kö
Nástìnný kalendáø je v prodeji v prodejnì Quelle, ve stánku na nádraží, v Galerii

No1, v Mìstské knihovnì a v Mìstském kulturním støedisku.
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TJ SOKOL

Dívèí volejbal                
Družstvo žákyò  volejbalového

oddílu TJ Sokol Øevnice se v sezónì
2006-2007 poprvé zapojilo do Kraj-
ského pøeboru .  Do soutìže je pøihlá-
šeno 14 družstev (Benátky, Zruè nad
Sázavou, Rakovník, Kladno, Zdice,
Neratovice, Mìlník, Roztoky, Kralu-
py, Pøíbram A, B, Benešovská A,B  a
Øevnice). Tato soutìž je organizová-
na do tøí èástí. Na podzim (v záøí a
øíjnu) se hrála ètyøkolová kvalifikace. 

Naše družstvo  ve složení L.Bolar-
tová, M.Flašková,  L.Jovanovièová,

A.Laiblová, A.Ledvinková, L,Šebíková, E.Veselá, R.Wildmannová
dokázalo 8x vyhrát  a pouze 5x  tìsnì podlehlo soupeøùm.

Všechny dívky se za poslední mìsíce poctivého tréninku výraznì
zlepšily a hrají s velkou chutí. Už je vidìt pohyb po høišti a osvojení
základní techniky odbití míèe.Ve høe se uplatòují nové  systémy, hra
zaèíná být pestrá.

Zimní èást soutìže se bude hrát od prosince do bøezna a družstva
budou  podle výkonnosti v kvalifikaci rozdìlena do 3 skupin. Podle
dosavadních výsledkù by naše družstvo  mohlo bojovat  v nejlepší sku-
pinì o pøeborníka kraje.

Stále se ale potýkáme s malým poètem hráèek. V pøípadì onemoc-
nìní èi zranìní je problém sestavit družstvo.Obracíme se tedy na zájem-
kynì  o kvalitní volejbal, aby se pøihlásily trenérce M. Drvotové na tel.
èísle 774888607. Nabídka se týká dívek narozených mezi roky 1991-93.
Nabízíme sportovní  pøíležitost a dobrou partu i dívkám, které nechodí
do øevnické školy a mohly by pravidelnì dojíždìt z nejbližšího okolí.
Uvažujeme i o vytvoøení pøípravky dívek ze 4., 5. a 6.tøíd.

Volejbal se tak mùže stát kvalitní náplní volného èasu a  pomáhá roz-
voji sportovních dovedností i postojù potøebných pro týmovou spolu-
práci.  Pokud máte zájem , ozvìte se co nejdøíve.

B. Drvotová

HÁZENÁ

Druholigoví házenkáøi  v èele tabulky
Družstvo øevnických druholigo-

vých házenkáøù má za sebou tìžký
"podzim", kdy se museli vyrovnat
s absencemi hráèù na klíèových
postech. Pøesto se k nim pøiklonilo
štìstí a vyneslo je na první místo pøe-
zimující tabulky II. ligy s náskokem
dvou bodù.

Díky tomu, že do druhé ligy
sestoupily dva týmy z nejvyšší sou-
tìže (Avia Èakovice a TJ Litohlavy)
a sestoupily ètyøi týmy podprùmìr-
né, boj o první pøíèky se znaènì
vyrovnal. K tomu pøispìl i nováèek z

Modøanské rokle, jenž dokázal svùj kvalitní útok doplnit hostujícími
defenzivními hráèi z Litic, kteøí vždy patøili k tomu lepšímu, co druhá
liga nabízela. 

Modøany zaskoèily spoustu favoritù vèetnì nás svou vysoce produk-
tivní útoènou hrou, která se neopírá o jediného nebo dva støelce, ale
jejich nebezpeèí tkví právì ve vyrovnanosti trojky útoèníkù.

Kvùli dlouhodobým zranìním a pracovní zaneprázdnìnosti nìkterých
hráèù se náš kádr velmi zúžil. Po odchodu veterána Milana Zeleného
(39) a „burnoutu“   Jana Maška vznikla nejvìtší díra na postu brankáøe.
Bohužel i hostující brankáø kvùli pracovním povinnostem odchytal
pouze ètyøi zápasy. Ke tøem zápasùm jsme nastoupili s obráncem naší
rezervy Pavlem Jandusem v brance a v tìchto zápasech jsme ztratili tøi
body. Ve ètyøech zápasech nás zachránil veterán Milan Zelený, jehož
umluvil trenér Rudolf Zuska, aby se postavil do branky po takøka dvou-
leté pauze. Na postu støedního záložníka chybìl i Petr Kokeš, za nìhož
jsme museli „koupit“ zkušeného obránce Jana Švarce ze Spojù.

Z nejistoty na postu brankáøe a vzhledem k horší spolupráci obráncù
s brankáøi vznikalo mnoho chyb a standardních situací, z nichž jsme
inkasovali zbyteèné branky, ale i žluté a èervené karty. 

V útoku jsme se opírali o trojici útoèníkù Hartmann J., Knýbel P.
a Zavadil, kteøí odehráli 90% hracího èasu, bohužel se jim nedaøilo
v domácích zápasech s Modøany a Èakovicemi promìòovat v branky
spoustu vypracovaných šancí. Další útoèníci se od této trojice výkon-
nostnì odøezávají svou nízkou úèastí (i nezavinìnou) na trénincích nebo
netolerancí ke stylu, který tito hráèi produkují. Ve vyrovnaných zápa-
sech pak náhradníci nedostávají od trenéra pøíležitost právì pro nese-
hranost a výkonnostní nùžky se stále rozevírají. 

Pøes všechny problémy, které byly spojeny se skládáním kádru, vlo-
žili všichni hráèi a trenéøi do každého zápasu maximum ze svého umu
a fyzické pøipravenosti, aby mohli odcházet ze høištì se vztyèenou hla-
vou. Odmìnou nám za to bylo i pøes ztrátu pìti bodù prùbìžné vedení
v soutìži pøed Èakovicemi a Nezvìsticemi. Máme druhý nejproduktiv-
nìjší útok a tøetí nejlepší obranu. Navíc náš støelec František Zavadil
vede tabulku støelcù se 102 nastøílenými brankami. Doufejme, že se
nám i na jaøe podaøí své soupeøe porazit byt´ jen o jedinou branku a
vyhnou se nám zranìní, která pokazila ambice Èakovicím a Litvínovu.

FZ
Výsledky:
Litvínov - Øevnice         15:21
Øevnice - Modøany        17:19
Pøíchovice B - Øevnice   15:19
Pøeštice - Øevnice          15:20
Øevnice - Èakovice        12:17
Øevnice - Most 20:19
Litohlavy - Øevnice       22:22

Újezd B - Øevnice          7:16
Øevnice - Raspenava      21:13
Øevnice - Nezvìstice      26:22
Øevnice - Ejpovice         17:12
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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. 

NA OKRAJ
V uplynulém mìsíci jsme zvolili nové

zastupitelstvo Øevnic. Mohli jsme vybí-
rat z celkem pìti kandidátek a pìti pro-
gramù.  V jednom z nich byla navržena
nová koncepce Ruchu, jako regionálního
sborníku. Myšlenka by to byla jistì zají-
mavá, kdyby  zde již neexistovaly
podobné tiskoviny (napø. sborník
berounského muzea Èeský kras, obèasné
tisky okresního archivu a dalších odbor-
ných institucí), a kdyby Ruch neplnil
svoji základní úlohu, tak jak se jí snaží
naplòovat od svého vzniku, totiž infor-
movat obèany o aktuálním dìní na radni-
ci a ve mìstì.  Vážení ètenáøi, vìøím, že
se tak bude daøit s vaší pomocí a zájmem
i v následujícím období. Vážím si navá-
zané spolupráce s mnoha spolky a insti-
tucemi, které vytváøejí veøejný život
v našem mìstì a tìším se na další zprávy,
informace, pozvánky a další pøíspìvky z
historie a souèasnosti Øevnic.  

V tomto èísle Ruch nabízí novinku -
obnovenou Spoleèenskou rubriku.
Zákon na ochranu osobních údajù bohu-
žel 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 (nebo jubilanty) pøipomenout. 

V øíjnovém èísle Ruchu v èlánku Øev-
nice na starých pohlednicích - 34 bylo
pøi tisku zkomoleno jméno projektanta
budovy dnešního øevnického nádraží.
Stavbu projektoval Ing. Jindøich Gabler
a nikoli Tablet, jak bylo uvedeno.
Redakèní šotek si zaøádil rovnìž v úvod-
ním slovì p. starosty, kdy zde byly omy-
lem vytištìna nìkterá slova dvakrát
(nebo jejich synonyma). Za chyby se
omlouváme.

Mgr. Tomáš Hromádka
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