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Přijďte se podívat k Cherubínům! • Řevnice na starých pohlednicích • Přístavba ZŠ Řevnice

Aktual ity

Poděkování
Letos nám díky iniciativě paní Aleny Buriánové
a dalších občanů Řevnic, kteří chtějí navázat na
tradici Okrašlovacího spolku, poprvé rozkvetl
památník obětem všech válek na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.

Dělnická beseda Havlíček

Sběrný dvůr EKOSU
Nová provozní doba:
Po – 9:00 -1 1 :00;
St – 1 3:00 – 1 5:00,
Pá – 1 3:00-1 5:00;
V této době EKOS zajišťuje: prodej dřeva a
palivového dřeva, vyjadřování VaK, platby za
vodné a stočné, organizace svozu odpadu,
možnost uložení odpadu za úplatu
Provozní doba pro občany Řevnic s možností
bezplatného uložení odpadu vysloužilých
elektrospotřebičů, textilu na charitu atp.
Út 1 5:00-1 8:00, Ne 9:00-1 2:00

EKOS

Burza v Sokole
TJ Sokol Řevnice pořádá burzu dětského
oblečení podzim/zima, sportovního vybavení
(kola, brusle, lyže,…) kočárků apod.
Prodej: So 1 8. 1 0. 201 4 od 09.00-1 2.00 hod. v
předsálí kina v Řevnicích.
Příjem zbožív hale kina (vedle sokolovny): Čt
1 6. 1 0. 201 4 od 09.00–1 1 .00 a Pá 1 7. 1 0. 201 4
od 1 7.00-1 9.00 hod. (vybíráme min. 5,-Kč/ks dle
ceny zboží). Formuláře a podrobná pravidla
prodeje naleznete v TJ Sokol Řevnice, MŠ
Řevnice, www.sokolrevnice.cz – (popř. lze zaslat
mailem info na tel . 728 872 422). Pro urychlení
příjmu věcí můžete lepítka s cenou nalepit na
oblečení předem doma. Výtěžek z prodeje
bude věnován na zakoupení dalších cvičebních
pomůcek do tělocvičny!

TJ Sokol Řevnice

Třicet let oddílu Tuláci
Turisticko-vodácký oddíl Tuláci na svém letním táboře oslavil 30 let nepřetržitého trvání. Slavnostní
potlach jsme uspořádal i na daleké planetě v nekonečném vesmíru, protože podnětem pro
táborovou etapovou hru bylo téma mezihvězdného cestování. Přes značnou vzdálenost od planety
Země přijelo i několik starších členů, kteří si nejen zavzpomínali na svá tulácká léta, ale aktivně si
zahrál i i několik historicky oblíbených her. Na konci tábora se podařilo všem malým tulákům objevit
planetu PíS0K, na které možná získal i odpověď na to, co je smyslem života.
Protože z výpravy po hvězdách se vrátil i všichni členové, mohli jsme v září zahájit další rok. V
klubovně se na neočekávaném dýchánku sešl i všichni ti, kdo se s námi chtějí vydat na cestu tam a
zpět inspirovanou knihou Hobit od J.R.R. Tolkiena. Čeká nás spoustu dobrodružství v přírodě,
přespávání pod hvězdným širákem, zimní tábor v zasněžených lesích Středozemě, putování po řece
na lodích. Naučíme se rozdělávat oheň v hustém dešti, vyrobit si kompas, nouzově přespat v lese a
mnoho dalších dovedností. Tato etapová hra bude probíhat celý rok a vyvrcholí opět na letním
táboře u Rosovic.

Zdeněk Valeš

Co se během uplynulého měsíce podařilo udělat?
Byl dokončen nový povrch ulice Rovinské. Při této příležitosti byla ul ice nově vyspádována tak, aby z
jejího středu zmizela obrovská louže, přes kterou nebylo během dešťů možno projít. Dále byl
položen nový povrch z recyklátu v části ul ice Čajkovského a Chodské. Recyklát není plnohodnotnou
náhradou za asfalt, přesto ale podstatně sníží prašnost. Proto prosím všechny motoristy, aby na tom
to povrchu jezdil i šetrně. Chtěl bych poděkovat paní Kovářové a panu Žmolovi, kteří nám při
real izaci této akce pomohli.
Byla dokončena nová autobusová zastávka na náměstí. Dodatečně bude ještě upraveno odvodnění
a chodník tak, aby bylo možno stojící autobus obejít.
V průběhu prázdnin byly vyměněny stožáry a lampy veřejného osvětlení v ulicích Školní, Mařákova,
Legií a Karla Mündla. Veřejné osvětlení v této lokal itě bylo již v havarijním stavu a já jsem rád, že se
výměna podařila. Další výměny a opravy budou probíhat v ulici Masarykově a na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.

LK

Slavnostní křest knihy
Za velkého zájmu řevnické veřejnosti byla 9. 9. 201 4 v Modrém domečku starostou města Liborem
Kvasničkou pokřtěna výpravná kniha dr. Jindřicha Königa – Řevnice na starých pohlednicích. V
průběhu večera autor publikace, který je známý jako největší znalec řevnické historie, seznámil
přítomné se zajímavostmi spojenými se vznikem knihy i se samotnými historickými pohlednicemi.
Prozradil , že prvotním impulsem ke zveřejňování starých pohlednic na stránkách Ruchu byla výzva
kreslíře Miroslava Bartáka před deseti lety.
Starosta města Libor Kvasnička ocenil práci Jindřicha Königa a uvedl, že předseda letopisecké
komise zanechává svými články i publikačními aktivitami výraznou stopu v řevnickém dění. Mezi
hosty večera byl i dr. Pavel Buchtele ze Státního okresního archivu Praha – západ, který s sebou na
ukázku přinesl starou školní kroniku a historický propagační časopis o výletních místech, kde jsou
zastoupeny i Řevnice. Knihu Řevnice na starých pohlednicích, která vyšla vlastním nákladem s
přispěním města Řevnice, si můžete zakoupit za 449 Kč v řevnickém knihkupectví. Bl ižší informace o
jejím obsahu najdete na webové stránce Ruchu.

Tomáš Hromádka
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Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako
voda a já píši poslední
slovo starosty v tomto
volebním období. V zas-
tupitelstvu jsme během
něho prožil i chvíle
kl idnější i  bouřl ivé, chvíle
vzájemné shody i  chvíle,
kdy shoda byla složitá.

Bohužel jsme zažil i i  chvíle velmi smutné. Když
nás opustil Petr Zavadil .
Na začátku volebního období jsme začínal i v ši-
roké koalici bez opozice. To se postupem času
změnilo a část zastupitelů přešla do opozice.
Dnes mám pocit, že hlasování se neřídí příl iš
stranickými dohodami a většina rozhodování
zastupitelů jde napříč volebními uskupeními.
A to je dobře. Jsem přesvědčen, že komunální
politika u  obcí naší vel ikosti by neměla být
stranickou záležitostí. Ostatně i  zákon říká, že se
každý zastupitel rozhoduje samostatně. Proto
jsem se doposud nesmířil  s  postupem některých
uskupení, která se distancovala od svých
zastupitelů. Takovému přístupu prostě
nerozumím.
V uplynulém volebním období se podařilo
udělat mnoho dobrého. Samozřejmě, že jsme
také udělal i chyby, jak je to běžné při každé
lidské činnosti. Vnímám to tak, že to, co se
v Řevnicích podařilo, je výsledkem práce všech
zastupitelů, protože v uplynulých čtyřech letech
záleželo na naší schopnosti nalézt shodu a
prosadit akce, které byly potřebné ke zlepšení
prostředí v našem městě. Proto mi dovolte,
abych poděkoval všem za jejich práci
v zastupitelstvu, i  v radě města. Dále děkuji
l idem, kteří pracovali v komisích a ve výborech
nebo jinak pomáhali při rozvoji města.
Velmi děkuji pracovníkům úřadu za jejich práci
při real izaci toho, co jsme si v zastupitelstvu a
radě vymyslel i. Protože jsem s nimi strávil
nejvíce času, děkuji jim za trpělivost, kterou se
mnou v mnohdy vypjatých situacích měli.
A nejenom se mnou.
V neposlední řadě děkuji všem občanům města,
kteří při různých investičních akcích museli
skřípat zuby a jejichž trpělivost jsme napínal i.
Věřte, že i  když se někdy mezi sebou hašteříme,
snažíme se udělat pro Řevnice to nejlepší.
Nejvíce bych chtěl poděkovat těm občanům,
kteří přišl i a něco pochválil i , anebo nás nějakým
způsobem podpořil i . Možná ani nevíte, jak moc
to pro nás bylo v těch uplynulých čtyřech letech
důležité.

Libor Kvasnička

Od 1 . 9. 201 4 mají
Technické služby
města nového ve-
doucího -
ing. Mojmíra Mikulu.
Pracovníci technických
služeb města ořezávají
velké přerostlé větve
na hřbitově. V prů-
běhu září dojde na
drobnější zeleň a
společné plochy měst-
ského hřbitova budou
celkově uklizeny. Te-
chnické služby sbírají
podněty na e-mailu
ts@revnice.cz a děkují
občanům města za
komunikaci vedoucí
ke zlepšení své práce.

Den architektury
Pojeďte DO ULIC, MEZI DOMY! DO ŘEVNIC! DEN
ARCHITEKTURY Vás zve na archi-vycházku
v sobotu 4. října 201 4, sraz ve 1 4 hodin na
Palackého náměstí v Řevnicích. Kola  s sebou.
Provedou Vás architektky Šárka Sodomková a
Daria Balejová.

thr

Biodivadlo
Řevničtí ochotníci naváza-
l i kontakty se Spolkem
divadelních ochotníků
v Blatné. Ti přijedou do
Řevnic s komedií
Prachy, prachy! od
anglického autora Ray
Cooneyho. Blatenský
spolek má dlouholetou
tradici, vznikl již v r. 1 851 .
V současnosti soubor
studuje jednu hru ročně
a tu mnohokrát
reprízuje. Přijďte se
podívat v neděli 1 9. 1 0.
od 1 7 hod. do
řevnického Bio-divadla,
jak si blatenští
herci  s  komedií poradil i .
Garan-tuju vám, že se
pobavíte!

Al ice Čermáková

Modrý domeček
Již třetí setkání s MVDr. Zdeňkem Valešem
slibuje do posledního místa zaplněnou kavárnu
v Modrém domečku. Beseda s názvem KAM
PTÁCI LÉTAJÍ NA ZIMU ANEB PŘÍBĚH PTAČÍ
MIGRACE, proběhne 9. října od 1 9.00. Vstupné
60Kč. Besedě předchází v sobotu 4. 1 0.
ornitologická vycházka do okolí Řevnic v rámci
celosvětového Festivalu ptactva. Sraz je v 8:00
na Palackého náměstí.
Výstava autorských fotografií Jaroslava Vokurky
nazvaná Cesty bude po celý říjen zpříjemňovat
interiér kavárny a její návštěvníky zvát na výlet
do cizích krajů.

Zuzana Dudáková

Slovo starosty

Pozvánky

PC Akademie pořádá:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé

- večerní, víkendové a individuální.

Nabídka kurzů:
- základy ovládání PC

- základy práce s Internetem
- základy MS Office 201 0

Kurzy jsou vhodné i pro seniory! ! !

Informace a přihlášky na tel. 602395228 a na www.pckademie.cz
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Přístavba
ZŠ Řevnice

Když jsme získal i přísl ib dotace na přístavbu
základní školy, měl jsem velkou radost, protože
se nám podařilo naplnit dlouhodobé úsilí
směřující k navýšení kapacity školy. V tu chvíl i
mne vůbec nenapadlo, že by se přístavba školy
mohla stát předmětem předvolebního boje.
Stalo se. Po pravdě řečeno se mi nechce s panem
Schlindenbuchem příl iš polemizovat, protože
představa, že odmítneme slíbenou dotaci, mi
připadá naprosto absurdní. Nechám na něm, ať
svůj postoj obhájí před svými voliči. Zareaguji
pouze na zmínku o možném výhodnějším
financování projektu z MŠMT.

Je výhodnější financovat projekt z MŠMT?
Obrátil jsem se na Ing. Yvetu Kurfürstovou,
ředitelku odboru investic MŠMT s dotazem, zda
u nich není dotace výhodnější. Z její odpovědi si
dovolím citovat závěr: „Minimální částky dotace
z programu MŠMT činí 2 mil . Kč, maximální 30
mil. Kč. Domnívám, že by byl Váš projekt
z hlediska objemu poskytnuté dotace oproti
programu Ministerstva financí znevýhodněn a
požadavek na dofinancování ještě vyšší (min 26

mil . Kč), navíc s nejistým výsledkem
vyplývajícím z množství předložených žádostí.
Vzhledem k aktuálnímu disponibilnímu objemu
a administraci a vyhodnocení žádostí, které nás
ještě čeká, bylo podání žádosti do programu MF
ve vztahu k potřebě rychlého řešení Vaší situace
jistějším krokem.“Pro úplnost dodám, že
plánovaná cena přístavby je 56 mil Kč, z toho
zdroje města činí cca 1 7 mil . Kč. Odpověď tedy
zní, financování projektu z MŠMT výhodnější
není.
Sedmnáct mil iónů korun není malá částka.
Zvlášť v souvislosti  s  potřebou spolufinancování
dalších dotačních akcí. Banka nám předběžně
potvrdila možnost čerpat úvěr až do výše 30 mil .
Kč. Konečná výše úvěru bude záležet na
schváleném rozpočtu na příští rok. Vzhledem
k současnému stavu financí města a
podmínkám, za jakých se nabízejí úvěry, jsem
přesvědčen, že si Řevnice mohou úvěr na
přístavbu školy dovolit a že tato finanční zátěž
rozhodně nebude pro město likvidační.

Projekt byl řádně schválen předchozím
zastupitelstvem
Dovolte mi, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl
psát původně. O vypsání výběrového řízení na
projekt přístavby školy informoval Městský úřad
radu města dne 4. 5 2009. Ta pak schválila
výběrovou komisi na výběr dodavatele.

Následně byl vybrán Ing. Arch Starčevič. Dne 29.
6. 2009 RM doporučila ke schválení
zastupitelstvu města záměr přístavby ZŠ
Řevnice, vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci.
Zastupitelé předložený návrh jednomyslně
schválil i . Dne 24. 8. 2009 RM byla informována
o převzetí hotové projektové dokumentace na
přístavbu školy a faktury na částku 1 51 1 300 Kč.
Jak vidíte, celá záležitost probíhala poměrně
rychle. Důvodem byla snaha o získání dotace.

Další vývoj
Bohužel tento záměr se před pěti lety nepodařil .
A protože nebyl vypsán žádný dotační titul , do
kterého bychom se mohli přihlásit, naše
problémy s kapacitou stávající školy rostly.
Nejdříve jsme z odborných učeben museli
udělat kmenové. Potom došly i  odborné učebny,
a zastupitelstvo schválilo přestavbu druhého
patra úřadu na dvě učebny. Bohužel i  kapacita
těchto učeben je již vyčerpána. V mezidobí jsme
se snažil i ve spolupráci  s  ostatními starosty
v okolí Prahy, kteří mají stejný
problém s kapacitou školy jako my, přesvědčit
jednotl ivé vlády České republiky o potřebě
vyřešit náš problém. Dokonce to jednu chvíl i
vypadalo i  nadějně. Bohužel vláda před real izací
sl ibu padla, a my byli znovu na začátku. Nyní se
díky iniciativě poslankyně Parlamentu České
republiky Věry Kovářové, která byla schopná po
volbách přesvědčit kolegyně a kolegy poslance
ze středočeského kraje bez ohledu na politickou
příslušnost o nutnosti podpory záměru na
uvolnění prostředků ze státního rozpočtu na
řešení problému kapacity základních škol,
podařilo potřebný dotační titul zajistit. To a naše
připravenost nám umožnilo získat přísl ib dotace
na přístavbu školy. Jsem za to opravdu rád,
protože pokud by se nám přístavbu nepodařilo
real izovat, museli bychom hledat další nouzové
řešení. Z druhé strany si velmi dobře uvědomuji,
že real izace této investice nebude jednoduchá
jak dotačně, tak stavebně. Bude to složité jak pro
vedení obce, tak pro vedení školy a samozřejmě
i  pro žáky a rodiče. Jsem ale přesvědčen, že
překonání těchto problémů stojí za to.
Uvědomuji si samozřejmě i  další problémy školy.
A to jak špatný stav a v budoucnu
i  nedostatečnou kapacitu kuchyně a školní
jídelny, tak chybějící tělocvičnu. Vše ale nejde
řešit najednou a přístavba je významným
krokem ke zlepšení prostředí k výuce v řevnické
základní škole.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
k získání dotace jakýmkoli způsobem přispěli.

Libor Kvasnička a radní

Poznámka redakce: Přijetí dotace na přístavbu
ZŠ Řevnice schvál ilo na svém posledním zase-
dání Zastupitelstvo města Řevnice (v den uzá-
věrky Ruchu). V rámci objektivity je nutno uvést,
že během rozsáhlé diskuze zazněly i  kritické ná-
zory, jejichž ozvěnu si můžete přečíst na webu
Ruchu v záložce Zastupitelstvo a Základní škola.

* Možná, že jste si všimli, že došlo k malé změně
před školní jídelnou u základní školy.
Nevzhledné prostranství bylo vydlážděno a
vyrostly tam tři nové lavičky. O tom, že i  malá
změna může způsobit velkou radost, svědčí
okamžité využívání čekajícími rodiči či dětmi.
Děkuji panu školníkovi P. Majtánovi za prima
nápad a provedení a rovněž panu Kudličkovi a
jeho firmě za dlažební práce.

Mgr. Pavlína Seidlerová

* ZUŠ Řevnice pokračuje ve své tradici
zahajovacích koncertů ke školnímu roku.
Letošní ročník je již šestým v pořadí. V programu
1 3. 1 0. 201 4 v 1 8 hodin nebude chybět host.
Osobnost však neprozradíme. Tu uvidíte a
uslyšíte na koncertě, který propojí hudbu –
tanec – herectví. Napovíme však, že se jedná
o přední hereckou hvězdu. Koncert bude
zároveň oslavou roku české hudby.

jp

Krátce z řevnických škol
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Rozloučení z Technických služeb
Vzhledem k ukončení mé funkce vedoucího TS Řevnice bych touto cestou
rád poděkoval za pomoc a spolupráci na prvním místě spolupracovníkům
MěÚ Řevnice, dále i všem občanům Řevnic. Popřál bych nově zvolenému
vedoucímu p. Mikulovi chladnou hlavu a dobrou volbu v rozhodnutích,
které budou dál směřovat technické služby tak, aby byly schopné plnit po-
třeby nás občanů co nejlépe. Dále bych rád občanům objasnil , co tedy bu-
de v mé kompetenci od října 201 4. EKOS Řevnice v tuto chvíl i pro město
zajišťuje provoz vodovodu a kanalizace, svoz komunálního i tříděného od-
padu, provoz sběrného dvora, správu městského lesa a uzavřené skládky
Na Bořích.

Pavel Kubásek

Vzpomínka
na Zdeňka Nováka

V úterý dne 1 9. srpna 201 4 zemřel ve věku 94 let
pan Zdeněk Novák, nejstarší člen LTC Řevnice.
Byl členem tenisového oddílu od roku 1 946.
Života na tenise se zúčastňoval nejen hrou, ale i
po stránce společenské. Hrál na různé hudební
nástroje a mluvil několika jazyky. V epilogu ve
svém vlastním životopisu mj. napsal : "Prožil
jsem toho dost. Nebyla to vždycky legrace, více
než polovinu života jsem prožil v dobách tem-
na, ale pokaždé jsem se snažil z toho něco vy-
tlouct, a situace, které někoho deprimovaly, pro
mne znamenaly překážku, kterou je třeba pře-
lézt, přeskočit ale nepodlézat. To je takové
sokolské heslo, které upadlo v zapomnění. Mezi
tenisty zůstane na něj trvalá vzpomínka!

Za tenisový klub Dr. Jindřich König

· 1 .1 0.1 904 – ustaven Spořitelní a záložní spolek pro Řevnice – Kampelička
s.r.o.
· 4.1 0.1 979 – dokončena demolice stájí bývalého dominikánského statku
v Komenského ulici (obr.?), na jejichž místě je dnes park před Zámečkem
· 1 0.1 0.1 344 – velmistr křížovníků Petr nařídil každoročně sloužit mši za

bratra Ulrica, který vě-
noval řádu svůj majetek
v Selci
· 24.1 0.1 929 – volby do
parlamentu a do sená-
tu vyhrála sociální
demokracie (381 /328
hlasů) před národními
social isty (353/301 )
· 25.1 0.1 989 – uzavřena
benzínová pumpa na
náměstí
· 28.1 0.1 939 - na nej-
vyšším topole v Havlíč-
kových sadech se
objevila českoslo-
venská vlajka jako od-
vážný čin protestu proti
německé okupaci
· Ruch 1 0/1 994 :
6.1 0.1 91 4 se narodil
Robert Tausche, jeden z
nejvšestrannějších
sportovců v Řevnicích
(letos uplyne 1 00 let).
Největší láskou Taus-
cheho byla národní
házená, která i díky je-
mu v Řevnicích za-
pustila hluboké kořeny.
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Řevnická výročí
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NOVÁ ENERGIE V ŘEVNICKÉ POLITICE

Mladý hlas Řevnic je sdružení mladých nezávislých kandidátů,
kteří vyrůstali a žijí v Řevnicích. Městě, které máme všichni
rádi, ale které již delší čas nikterak nevzkvétá. V porovnání s
okolními obcemi a městy se nám zdá, že se v Řevnicích zastavil
čas, a proto jsme spojili naše síly a vytvořili Mladý hlas Řevnic.
Našim cílem je navrátit do Řevnic svěží vítr, oživit tradice a
kulturu a obnovit zašlou slávu Řevnic, aby naše město nebylo
jen přestupní stanicí a noclehárnou. Řevnice si zaslouží být
živým městem, lákavým turistickým cílem i místem pro
spokojenný rodinný život. Pojďte do toho s námi – vašimi
dětmi, vnoučaty a kamarády! Podpořte nás, prosím, svým
hlasem v říjnových komunálních volbách. Jsme Mladý hlas
Řevnic - volte číslo 8.

Váš inzerát na tomto místě uvidí minimálně

1500 čtenářů.

Malý oznamovatel
* StopDluhum o.s. pomoc při řešení exekucí, dražeb a oddlužení.
Hledání možností jak odpustit až 70% dluhu. Občanská poradna tel : 606
588 506, www.dluhum.cz

(PR)
* Základní škola Hlásek hledá učitele nebo učitelku pro první stupeň
od září 201 5. Rádi bychom již od ledna 201 5 navázal i spolupráci s
pedagogem, který by od září 201 5 vedl svojí třídu prvňáčků. Naše škola
poskytuje dětem individuální péči, výuku v malých skupinách a dobré
zázemí pro osobní rozvoj . U pedagogů klademe důraz na kvalitní
přípravu, samostatnost, zaměření se na potřeby dítěte a komunikaci s
rodiči. Pedagog má plnou zodpovědnost za naplnění cílů školy, tedy je
zde prostor pro vlastní přístup. Více se o naší škole dozvíte na
www.skolyhlasek.cz. Pokud máte zájem se k nám přijít podívat, dáme Vám
příležitost, budeme se těšit. Veronika Vaculovičová a Markéta Bosáková,
hlasekvedeni@seznam.cz, tel : 777 568 562.

(PR)
* Nejprodávanější knihy v řevnickém knihkupectví: Knížka samá díra –
Obrázková hrací knížka pro děti, Andělé strážní – Švédská detektivka,
Andělíčkářka – Detektivka, Ďábel – Detektivka, Děláme si to doma sami –
Zdravý životní styl
* Přečetli jsme si na nástěnce národní házené, že házenkáři dne 4. 1 0.
201 4 pořádají oslavu 88 let nepřetržité činnosti národní házené v
Řevnicích. Sportovní program začíná již v 8,30 hod., na večer je připra-
veno malé posezení u dobrého piva a spousty vzpomínek. Vzpomínat se
bude i na Roberta Tauscheho, který by se o dva dny později dožil sto let.
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NAŠE ŘEVNICE
Chceme, aby Řevnice byly místem, kde se bu-
de dobře žít nám i našim dětem. Chceme, aby
se opět staly místem, kde bude čisto a bez-
pečno, kde kultura i sport budou součástí spole-
čenského života a kde budou podporovány
podnikatelské aktivity místních obyvatel.
Představujeme vám volební program, jehož
naplněním bychom chtěli pomoci navrátit
našemu městu status místa, kde se dobře
žije a kam se lidé rádi vrací. Při vytváření vo-
lebního programu jsme vycházeli z toho, co
nás, obyvatele Řevnic, trápí a co nám zde
chybí ke spokojenému životu.
Slibovat i požadovat můžeme mnohé. Víme ale,
že méně je někdy více. A právě to méně často
znamená dobrý základ k tomu, aby toho více
mohlo být dosaženo.

1 . Dobře se žije tam, kde je uklizeno a čisto.
Trváme na kvalitním poskytování technických
služeb městu. Nechceme špinavé ulice a zá-
koutí plná odpadků. Chceme, aby potok byl po-
tokem, sady byly místem pro odpočinek, a
nikol iv houštím, cyklostezka nebyla pouze
dálnicí a aby po městě nechyběly odpadkové
koše. Chtěl i bychom podpořit význam řeky Be-
rounky a zkulturnit její okolí tak, aby byla potě-
šením, a ne přítěží.

2. Podpora
Chceme, aby město stálo za svými občany a
podporovalo je v jej ich aktivitách a činnostech.
Máme na mysli kulturní a podnikatelské aktivity,
ale také oblast školství nebo činnosti spolků a
sdružení. Chceme zabránit odl ivu zavedených
aktivit do okolních obcí, jako se tomu stalo v
mnoha případech, včetně letního festivalu dixie-
landových kapel.

3. Bezpečí
Chceme bezpečné město, ve kterém bude
vládnout pořádek. Kromě opětovného zřízení
městské policie je také nutné zajistit moderní
vybavení města včetně postupného budování
kamerového systému. Jedině tak bude možné
efektivně kontrolovat dodržování místních vy-
hlášek, jej ichž porušování zůstává často bez
postihu. Třetina občanů města je stále ohrožena
povodněmi. Všichni jsme se přesvědčil i , že na
ně město stále není stoprocentně připraveno.
Kromě toho nám chybí vodoteče, které by od-
vedly vodu i v případě silných dešťů. Ochrana
majetku a bezpečnost občanů musí být vždy na
prvním místě.

4. Spolupráce se sousedními obcemi
Spolupráce se sousedními obcemi je důležitá
při přípravě plánů rozvoje ve všech sférách.
Pravidelnou spoluprací se sousedními obcemi
chceme docíl it maximální efektivity při
plánování v oblasti infrastruktury, školství, bez-
pečnosti , kultury atd. Jsme přesvědčeni, že
společnými projekty lze někdy dosáhnout více
než samostatně. Slibujeme Vám jen to, co
skutečně můžeme splnit. Máme vizi, jak by
mělo naše město vypadat, a chceme ji po-
stupně naplňovat. Zásadní překážkou v do-
sahování společných cílů se v minulých
obdobích staly osobní spory, hádky a bezo-
hledné prosazování vlastních zájmů. Proto
jsme přesvědčeni, že naše zásadní úloha
spočívá v nastolení slušné komunikace a v
hledání kompromisů při rozdílných názorech
členů zastupitelstva, občanů, institucí,
podnikatelů či sportovních a jiných spolků.
Jde nám přece o NAŠE ŘEVNICE, a proto
uděláme vše, co je v našich silách.

Naši kandidáti
Petr Kozák
Jsem podnikatel, mám zodpovědnost za spous-
tu věcí, za zaměstnance, za peníze, za svá roz-
hodnutí. Ži j i v Řevnicích a rád bych svými
zkušenostmi přispěl k tomu, aby město vzkvé-
talo. Snažím se toho dosáhnout i jako starosta
Sokola Řevnice, pod který patří také kino. Budu
usilovat především o zlepšení vzájemné komu-
nikace mezi zastupitel i a ostatními spoluobčany.

Vladimír Křivánek
Profesí jsem elektrotechnik, zabývám se spek-
trem servisních a výrobních činností si lno i sla-
boproudu od vypracování projektu stavby přes
její real izaci až po uvedení do provozu. Ve
chvílích volného času se věnuji své rodině,
amatérsky hudbě a mototrempskému cestování
s kamarády.
V Řevnicích mne trápí v určitých lokalitách nee-
xistence nebo nedostatky některých inženýr-
ských sítí a problematický stav dopravních
komunikací a chodníků ve městě. Svými si lami
a zkušenostmi bych chtěl pomoci odstranit tento
dlouhodobě nevyhovující stav.

Lucie Stratilová
Většina mého času patří dětem a sportu. Dětem
se věnuji v práci jako vychovatelka a rovněž ja-
ko předseda fotbalového klubu TJ Slavoj Řevni-
ce, kde mám na starosti především žáky.
Pracuji jako trenérka fitness, ani alpinning a
spinning nemohu vynechat. Přesto se zajímám i
o kulturní dění. Přála bych si, abych měla v
Řevnicích pocit většího bezpečí a aby tady vše
dobře fungovalo.

Jan Klimt
Po vystudování techniky jsem se stal stavařem.
V Řevnicích jsem se podílel na stavbě domu za
lékárnou. I proto se zajímám o současnou a bu-
doucí podobu Řevnic, tj architekturu, urbanis-
mus a infrastrukturu. Jde mi o to, aby zde lidé
mohli žít kvalitně a aby nově vzniklé stavby pod-
trhly jedinečnost našeho města. Myslím si, že
Řevnice si zaslouží mnohem víc než být jen za-
staralou středočeskou obcí nebo dalším ne-
vzhledným satel item Prahy.

Květa Zappová
Věnuji se správě nemovitostí, výuce jazyků a
tlumočení. Zabývám se studiem jógy a aktivně
se věnuji tenisu a v zimě lyžování. V Řevnicích
mi chybí dostatek kvalitních silnic a chodníků.
Chtěla bych podporovat malé živnostníky a při-
spět k tomu, aby bylo město schopné získávat
výhodné dotace, jako se to daří okolním obcím.

Petr Bergr
V Řevnicích žij i od roku 1 987. Ještě před revo-
lucí jsem začal s podnikáním, po revoluci jsem
využil možnosti vycestovat a krátkodobě jsem
pracoval a získával zkušenosti v Holandsku. Po
návratu jsem se věnoval instalatérské a
topenářské živnosti v celém Dolním Poberouní.
Vím, jak moc je toho v Řevnicích potřeba změnit
k lepšímu, a snažím se přispívat svými prak-
tickými zkušenostmi a znalostí místního prostře-
dí. Své zkušenosti bych rád městu nabídl i v
dalším volebním období, a to především v ob-
lasti dozoru nad vodovodem a kanalizací.

Kateřina Kroftová
Po vystudování ekonomie na vysoké škole jsem
získala praxi v pozicích finančního a ekono-
mického analytika. Dnes se věnuji obchodu v
oblasti stomatologie. Mým koníčkem je sport:
dříve závodní plavání, ploutvové a rychlostí po-
tápění, nyní free diving vč. l icence CMAS II .st. ,
lyžování a běžky, vysokohorská turistika. V
Řevnicích je podle mého názoru nutné:
1 . soustředit se na úspěšné získání peněz z
různých fondů rozvoje
2. zaj istit kval ifikovaný a nezávislý dozor in-
vestora (obce) při všech investičních akcích
3. přestat hrát žabomyší války ala Základní ško-
la apod.

Antonín Štěpánek
Pracuji jako analytik a programátor. Sestavuji
analýzy na základě požadavků zákazníka a tvo-
řím ucelené či částečné řešení, které pak rea-
l izuj i . Pracuji také jako manažer testování
softwaru. Tvořím komplexní testovací scénáře a
testovací plány, podle nichž se pak software
testuje.
V Řevnicích jsem členem výboru občanského
sdružení Sportclub Řevnice o.s. , kde jsme celá
rodina členy tenisového oddílu. Snažím se při-
spívat k rozvoji řevnického tenisu.
Financuji provoz webových stránek www.revni-
ce. info, jej ichž redakce poskytuje řevnickým ob-
čanům informace o dění ve městě a jeho okolí,
jakož i další užitečné informace. Koníčkem je mi

má práce. Zní to jako klišé, ale ona to je pravda.
Hodně času věnuji rodině a tenisovému rozvoji
staršího syna, na další koníčky mi tedy už ne-
zbývá čas. Těším se ale, že někdy zase budu
jezdit na kole, chodit na golf, číst si a vůbec, že
se budu věnovat i něčemu dalšímu. .

Miloš Chroust
Za sebe napsal jen pár slov, tak jsme je doplni l i ,
jak jej my známe. Říká si amatérský elektro-
technik a hraje v kapele Třehusk, podle potřeby
vypomáhá jako zvukař. Je ho často vidět tam,
kde je potřeba něco spravit nebo kde je potřeba
s něčím pomoci. Zajímá jej to, co je prospěšné
pro město a jeho obyvatele.

Lumír Němeček
Pracuji v energetickém úřadě, kde se věnuji pří-
pravě legislativy a zastupuji ČR v meziná-
rodních organizacích. Koníčkem mi jsou psi,
joga a rád věnuji volný čas kulturním zážitkům.
Kdyby to šlo, určtě bych vráti l Dixieland do
Řevnic. Hlavní problém vidím v personálním
řízení města, nedořešeném prostoru u nádraží
a špatném stavu dalších komunikací.

Luděk Parkan
Je mi 38 let a v Řevnicích bydlím od útlého dět-
ství. Jsem ženatý, zatím bezdětný. Střední ško-
lu jsem vystudoval při zaměstnání a maturitní
zkoušku v oboru provoz obchodu jsem složil v
roce 2001 . Od roku 1 998 pracuji v obchodní fir-
mě, v níž se special izuj i na nákup zboží.
V Řevnicích se od dětství aktivně věnuji spor-
tovní činnosti . V současnosti preferuj i pře-
devším cyklistiku, v předchozích letech jsem
působil též jako cvičitel . Přestože je v našem
městě k dispozici řada tradičních sportů, pociťuj i
stále malou nabídku moderních sportovních ak-
tivit pro všechny věkové kategorie. Proto bych
se chtěl cestou účasti v zastupitelstvu podílet na
zlepšení situace ve sportovní oblasti .

Lucka Arnoldová
V současné době ještě studuji na vysoké škole
obor životní prostředí. Mým koníčkem jsou kni-
hy. V Řevnicích se chci zasadit o lepší přístup k
životnímu prostředí, a to například v oblasti deš-
ťové kanalizace, pálení odpadů, l istí a plastů v
kotlích, stříhání stromů a keřů zasahujících do
ulic, údržba parků a ulic.

Vojtěch Novák
Řevnice jsem začal poznávat od roku 1 975,
když jsem se zde oženil a poté rozšíři l počet
místních obyvatel o syna a o dceru. Pracuji jako
technický ředitel v soukromé společnosti a mám
mnoho zkušeností v oblasti investic a správy
nemovitého i movitého majetku. Tyto zkušenosti
bych rád zužitkoval například jako člen stavební
nebo jiné komise, do jejíž kompetence bude
spadat rozvoj města.

Linda Tamchynová
V současné pracuji jako special ista pro řízení
bezpečnostních rizik ve státním podniku, půso-
bícím v oblasti leteckého průmyslu. Předtím
jsem 1 4 let zastávala pozici inspektora v oblasti
bezpečnosti civi lního letectví před protiprávními
činy, konkrétně v Českých aerol iniích.
Nejsem původem z Řevnic, nicméně život zde
mi přirostl k srdci. Máme 2 dcery ve školním
věku, a proto je pro mne prioritou, aby se zde
děti cíti ly dobře a bezpečně.
Chtěla bych se zasadit o trvalé zajištění čistého,
upraveného a kultivovaného prostředí Řevnic a
o nastavení procesů, které by zajisti ly maxi-
mální bezpečnost nejen zdejších dětí, ale i
všech občanů a jej ich majetku.

Markéta Sládková
Pracuji jako zdravotní asistentka v oční
ambulanci. Mám ráda sport, kterému jsem se
před zdravotními problémy věnovala jako in-
struktorka aerobiku. Nyní se věnuji rekreačně
běhu a chodím do posilovny.
Co bych v Řevnicích ráda viděla? Více možnos-
tí sportovního využití pro mládež, jako například
fitness, zlepšení mezil idské komunikace a bo-
hatší kulturní život.
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Ethnofestiválek u Cherubínů
Řevnice jsou místem, které nabízí jak svým obyvatelům, tak i lidem z
širokého okolí mnoho kulturních akcí. Jedním z míst, kde se tyto akce
odehrávají, je i místní čajovna U Cherubínů, na řevnickém náměstí.
Jedna taková nevšední záležitost se chystá na začátek října.

O podrobnostech jsme si povídali s hlavní postavou čajového prostoru
Janem Cherubínem. Na říjen chystá Vaše čajovna velmi zajímavou akci,
můžeš nám ji představit?
Ano, plánujeme na neděli 5. 1 0. od 1 0 do 22hod. tzv. Řevnický ethno
festiválek u Cherubínů. Bude to akce pojatá více alternativně, např. zde
budou stánky s přírodními parfémy, živou čokoládou, indiánským
tetováním nebo třeba obchůdek s věcmi z Nepálu a jiné.
Ovšem jako hlavní součást programu přijedou Tibeťané (v Čechách žijí jen
4!), kteří nás naučí nějaký Tibetský recept z tradiční kuchyně a poté nám
zazpívají a zahrají na tradiční nástroje. Na konci programu chtějí zájemce
naučit alespoň dva tradiční tibetské tance.

Kdo jsou Tibeťané, kteří budou na festiválku účinkovat a odkud se
vzali v Řevnicích?
Tibeťané jsou Tibeťané :). Přijedou z I tál ie z buddhistického tábora nauky
Dzogchen. Já mám tak trochu konexe s touto naukou a komunitou, před
mnoha lety jsem byl u zrodu (rozvoje) této nauky v Čechách.

Čajovna v Řevnicích není Váš jediný projekt, že? A jak to s ní vlastně
vypadá, vnímáte nějakou změnu od jejího otevření?
Čajovna v Řevnicích je jeden z mých projektů, toto místo mám rád, ale jak
jsem se již dříve zmínil , ne mnoho místních má o naše působení zájem.
Naštěstí my jsme tu pro širokou veřejnost a těšíme i l idi z Prahy a
koneckonců z celé republiky. Změnu nevnímám :).

A co problémy se zvířátky, o kterých se mezi lidmi hovořilo, je to již v
pořádku?
Se zvířaty nejsou již problémy.

Jsi v naší Řevnické kotlině dost výrazná a pro mnohé kontroverzní
osoba, čím myslíš, že to je?
Domnívám se, že je to mou vrozenou nenucenou přímostí a svobodným
vystupováním, které třeba může někoho iritovat, nevím. Já mám na svět
možná trochu jiný náhled, který možná nemusí zapadat do konceptu tzv.
"společensky normálního". Ostatně takových bláznů nás tu běhá více, jako
třeba přítel Jarda Dušek :).

Helena Pelikánová

Řevnice na starých pohlednicích - 1 22
Černobílá pohlednice byla odeslána v listopadu 1 927 z Řevnic do Sušice na
Šumavě. Zobrazuje střední část dnešní Masarykovy ulice, která se před
válkou jmenovala Habrmanova /*/.

Na předkládaném celkovém obrázku Řevnic je v jeho popředí Masarykova
ulice s domy na pravé straně, jdeme-l i směrem nahoru. Prakticky všechny
byly postaveny ve stejném období – v první polovině dvacátých let 20.
století, kdy Řevnice zažívaly něco, čemu se dnes říká stavební boom. Zprava
je vidět malý domek čp. 351 , který vystavěl Václav Růžek z Prahy v roce
1 923. Měl půvabný arkýř. Paní Růžková v něm vyučovala hře na klavír. Dnes
je objekt přestavěn.
Vlevo od předešlého je vilka čp. 346 postavená v roce 1 922 Josefem
Jarešem (dnes tam bydlí Krejčovi). Dále vlevo je dům, který v roce 1 922
postavil František Dufek. Řadu let v něm bydlí rodina Kubenkova. Ve středu
obrázku je samostatně stojící vila čp. 343 z let 1 922-23 Josefa Machka, dnes
Stibralova. Opět vlevo je dům čp. 347 postavený v roce 1 923 Františkem
Soukupem, ovšem na levé straně ulice. Další domy na obrázku jsou
částečně zakryty a netroufám si je určit.

Kö
* Gustav Habrman (1 864-1 932) byl novinář a sociálně demokratický
politik. Byl poslancem a později senátorem. Již v první československé
vládě v roce 1 91 8 zastával funkci ministra školství a v další byl ministrem
sociální péče.
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Záměr města Dobřichovice
prodat nemovitosti

Město Dobřichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodat následující nemovitosti – pozemky v jeho vlastnictví. Všechny
nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Dobřichovice
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-západ:

1) Soubor stavebních pozemků p. č.
2503/1 o výměře 2.352 m2 - zahrada a
p.č. 2503/5 o výměře 425 m2 – ostatní
plocha
Jedná se o atraktivní soubor stavebního
pozemku a pozemku vyhrazeného jako
přístupová komunikace v pravobřežní
lokalitě Brunšov na vnějším okraji
(bezprostředně sousedící s lesem, jehož
ochranné pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré zástavby
na křižovatce ulici K tenisu a Generála Pellé, určený pro výstavbu jednoho
rodinného domu, na kterou bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích
vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 394/1 3/AJu ze dne
25.února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je zavedena elektřina,
ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici Generála Pellé a
napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu na základě ÚR.
V oplocení budoucího vjezdu na příjezdovou cestu (pozemek 2503/5) jsou
umístěny hlavní uzávěry plynu (HUP), pozemek je nezpevněný a jsou na
něm vzrostlé stromy – veškeré úpravy tohoto pozemku na příjezdovou
komunikaci budou k tíži nového vlastníka. Předpokládaná minimální
prodejní cena je 2.990,- Kč/m2 u pozemku p.č. 2503/1 a 690,- Kč/m2

u pozemku p.č. 2503/5. Pozemek tvoří jeden logický celek se sousedním
prodávaným pozemkem parc.č. 2503/2. Celková výměra souboru pozemků
činí 2.777 m2 (případně spolu s pozemkem 2503/2 3.921 m2).

2) Stavební pozemek p. č. 2503/2 o výměře 1.144m2 - zahrada
Jedná se o atraktivní pozemek v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším
okraji staré zástavby (bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné
pásmo do pozemku významně zasahuje a znemožnilo v současné době

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby) v ulici K tenisu. Pozemek
je plánován (zahrnut v platném územním plánu) pro výstavbu jednoho
rodinného domu, avšak díky výše uvedenému v současné době bez
územního rozhodnutí pro výstavbu. Na hranici pozemku je zavedena
elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici K Tenisu
a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího projektu.
Předpokládaná minimální prodejní cena je 2.990,-Kč/m2. Pozemek tvoří
jeden logický celek se sousedním prodávaným pozemkem parc.č. 2503/1 .
Celková výměra pozemku činí 1 .1 44 m2 (případně spolu s pozemky 2503/1
a 2503/5 3.921 m2).

3) Soubor stavebních pozemků p. č.
2503/24 o výměře 1.178 m2 – zahrada
a p.č. 2503/25 o výměře 157 m2 -
zahrada:
Jedná se o atraktivní soubor stavebních pozemků
v pravobřežní lokalitě Brunšov na vnějším okraji
(bezprostředně sousedící s lesem, jehož ochranné
pásmo do pozemku částečně zasahuje) staré
zástavby v ulici Generála Pellé, určený pro
výstavbu jednoho rodinného domu, na kterou
bylo Stavebním úřadem v Dobřichovicích vydáno
Územní rozhodnutí o umístění stavby č.
0389/1 3/AJu ze dne 25. února 2014 (dále jen „ÚR“). Na hranici pozemku je
zavedena elektřina, ostatní sítě (plyn, voda, kanalizace) se nacházejí v ulici
Generála Pellé a napojení na ně je možno realizovat dle existujícího
projektu na základě ÚR. Předpokládaná minimální prodejní cena je 2.990,-
Kč/m2. Celková výměra pozemků činí 1 .335 m2.
Výše uvedené pozemky, resp. jej ich soubory, lze prodat buď samostatně dle
uvedeného členění, nebo jako celek, nebo jako kombinaci obou způsobů,
přičemž Město Dobřichovice si vyhrazuje právo předložené nabídky
posuzovat v celém kontextu nejvýhodnějšího prodeje nabízených
nemovitostí – tedy ve výběru takové kombinace nabídek, která bude pro
Město Dobřichovice tvořit celkově nejvýhodnější nabízenou cenu. Město
Dobřichovice si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a to
bez udání důvodu. Připomínky k záměru prodeje a nabídky na odkoupení
pozemků včetně uvedení nabídkové ceny předkládejte poštou nebo osobně
k rukám starosty na Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61 , 252 29
Dobřichovice nejpozději do pátku 14. listopadu 2014 do 11 ,00 hod a to
v uzavřené obálce nadepsané: PRODEJ POZEMKŮ BRUNŠOV –
NEOTEVÍRAT.

Adresát:
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Z dopisů
Počítačové kurzy v Řevnicích
Pro všechny obyvatele obce, kteří by se rádi naučil i něco nového s PC, nebo
by teprve chtěl i s počítačem a Internetem začít, máme dobrou zprávu – již
nemusíte nikam za kurzy dojíždět!!! Ve spolupráci se ZŠ Řevnice a ZEN-
Centrem pro Vás počítačová škola PC Akademie připravila nabídku PC
kurzů pro všechny věkové kategorie. Kurzy budou otevřeny od října a
můžete je navštívit v dopoledních, nebo podvečerních hodinách, ve všední
den i o víkendu. V nabídce jsou nové Q-kurzy, zaměřené již na pokročilejší
ovládání počítače, ale také “S-kurzy”, určené pro úplné začátečníky, vhodné
zjm. pro seniory. Těšíme se na Vaší návštěvu, více informací o nabízených
kurzech, cenách a termínech získáte na stránkách www.pcakademie.cz,
nebo přímo v Základní škole a v ZEN-Centru.

Aleš Liber, PC Akademie
(PR)

Politické téma lavičky
Zatím nejsem voličem v Řevnicích, ale všiml jsem si, že letos ve volebních
tématech vítězí „Lavičky“. Sám mám lavičky strašně rád a jsem rád, že v
předvolebním období rostou jak houby po dešti. Možná se dokonce
podaří, že se začnou dodávat kamenné lavičky a bude jich tol ik, že tím
vydláždíme pěší část náměstí, zkl idníme dopravu a zlepšíme podmínky pro
podnikatele, kteří oživí tuto klíčovou část města.

Václav Brož
Podzimní turnaj mužů LTC Řevnice
6. a 7. 9. se na dvorcích LTC Řevnice konal opět celostátní turnaj mužů.
Turnaje se zúčastnilo 1 9 hráčů, kategorie 4/4. V semifinále jednotl ivců
zvítězil P. Otradovský, TC Kosmonosy, nad O. Slezákem, Lokomotiva Zdice,
poměrem 6 :4, 6 :4. Ve druhém semifinále vyhrál A. Štěpánek, TK Neridé,
nad D. Kulveitem, LTC Podolí, 7 : 5, 6 : 0. Finále se nehrálo pro onemocnění
Štěpánka. Ve čtyřhře zvítězila dvojice A. Štěpánek, M. Nerušil , TC Nymburk,
nad Kulveitem a M. Bursou, TK Neridé, 6 : 4, 7 :6(5). J indřich König
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