
Hned první důležité hlasování ukázalo
rozložení sil . Dopadlo stejně jako většina
dalších rozhodnutí. Těsnou většinou osmi hlasů
bylo odhlasováno, aby starostou města pro
následující období byl Ing. Tomáš Smrčka
(ANO 201 1 ).
Dále zastupitelé rozhodli, aby město Řevnice
mělo do budoucna dva neuvolněné
místostarosty, kteří budou pobírat měsíční
odměnu 24 660 Kč. Zastupitelé z řad ANO 201 1 ,
TOP 09, Našich Řevnic i Mladého hlasu Řevnic
tuto skutečnost obhájil i slovy, že noví
místostarostové chtějí pracovat pro město a
zařídil i si své životy i dosavadní zaměstnání tak,
aby jejich práce pro město byla efektivnější.
Navíc přislíbil i , že jejich práci budou moci
občané sledovat a zastupitelé vyhodnocovat
na jednáních zastupitelstva. Do funkcí
místostarostů byli zvoleni Mgr. Ondřej
Skripnik Ph. D. a Pavel Drhlička.
Členy Rady města Řevnice byli dále zvoleni
Iveta Kovářová (ANO 201 1 ) a Ing. Petr Kozák
(Naše Řevnice).
Dále zastupitelstvo schválilo, aby Finanční
výbor Zastupitelstva města Řevnice byl
sedmičlenný a Kontrolní výbor Zastupitelstva
města Řevnice pětičlenný.
Do Finančního výboru byli zvoleni: Ing. Petr
Hartmann (jako předseda, ANO 201 1 ), Ing.
Karolína Veselá, Ladislav Žižkovský, Ing. Martin
Sudek, Libor Kvasnička, Bc. Roman Řezáč, Ing.
Kateřina Šupáčková.
Do Kontrolního výboru byli zvoleni: MVDr.
Vojtěch Veverka (jako předseda, ČSSD), Kamil
Choc, Vladimír Křivánek, Ing. Jiří Cicvárek, Jan
Hlaváček.
Zastupitelé si dále odhlasoval i, že se vzdávají
(stejně jako v minulých volebních obdobích)
odměny, která jim náleží ze zákona.
Na závěr jednání proběhla diskuze mezi
novými zastupitel i a občany. Nový starosta
mimo jiné prohlásil , že v souvislosti se svou
funkcí se vzdá jednatelství ve svých firmách.
Diskutovalo se o vztahu nové koalice k
Základní škole Řevnice. Členové nové Rady
města představil i vizi, aby do budoucna areál
ve Školní ul ici zahrnoval první a druhý stupeň,
chtějí řešit stav školní jídelny, zateplení I I .
stupně (včetně nové střechy a oken),
samozřejmě i novou přístavbu školy. V EKOSU
respektují personální změny, které proběhly, a
podle starosty chce nová Rada města zachovat
trend úspor. Rovněž chtějí vytvořit novou
dopravní koncepci města, včetně vytvoření
dopravní komise. Členové Rady města mají
zájem na tom, aby jejich práce byla co nejvíce
transparentní, proto podle jejich slov dojde k
rozsáhlé změně internetových stránek města,
kde budou zveřejňovány smlouvy a chtějí
otevřít radnici veřejnosti.

Tomáš Hromádka

Šťastné a veselé
Vánoce

a úspěšný rok
201 5
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Starostou města byl zvolen
Ing.Tomáš Smrčka

5. listopadu 201 4 se v Zámečku konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
Jednání zahájil Libor Kvasnička (starosta města v letech 201 0-201 4), do jehož rukou složili slib
noví zastupitelé. Oproti volebním výsledkům, které jsme zveřejnili v minulém Ruchu, došlo ke
změně, protože Bc. Zlatka Hrubá za Mladý hlas Řevnic se před ustavující schůzí vzdala
mandátu zastupitele a na její místo nastoupil první náhradníkMartin Tamchyna.

Nová Rada města Řevnice - horní řada (zleva): Mgr. Ondřej Skripnik Ph. D. (místostarosta), Pavel
Drhl ička (místostarosta), Ing. Tomáš Smrčka (starosta), dolní řada: I veta Kovářová, Ing. Petr Kozák

Foto: Tomáš Hromádka
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Milí spoluobčané,
ke kouzlu Řevnic patří jejich poloha: na dosah,
ale přeci jen trochu stranou hlavního města.
Před Vánocemi na nás přesvědčování, co všech-
no je potřeba pro zaručeně šťastné Vánoce ještě
nakoupit, útočí jen z dálky. Přetíženým smyslům
lze navíc ulevit: projít se kolem řeky, ztratit se
v brdských roklích, zastavit se a podívat se na
Vánoce trochu z odstupu.
„Na Boží narození o bleší převalení,“ říká pra-
nostika a připomíná, že Vánoce jsou staré svátky
slunovratu. Oslavovala se naděje, že se den již
zase začíná prodlužovat, i  když do konce tuhé zi-
my je stále ještě daleko. Vánoce byly svátky
především chudých (bezdomovců), které hlad a
zima trápily nejvíce. Kolední písně jsou
v podstatě sváteční formou žebroty. Pro bohaté
byly svátky příležitostí ke štědrosti. Nutno však
dodat, že štědrost a rozdávání souvisely se
společenskou prestiží a nebyly úplně nezištné.
Dary totiž v sobě nesou povinnost „revanšovat
se“ nebo přiznat svoji podřízenou závislost.
Advent, radostné očekávání Kristova narození,
připomíná daleko zásadnější obdarování. Prožil i
ho pravděpodobně všichni rodiče, když se jim
narodilo nemluvně. Cítíme pocit vděčnosti,
kterou jen obtížně dokážeme někomu adre-
sovat. Zároveň malé novorozeně potřebuje naši
péči. Vánoce jsou náboženské svátky a miminko
v Betlémě připomíná mimo jiné souvislost mezi
vděčností a starostí o druhé.
Nejcennější věci – děti, přátele, přírodu jsme
dostal i darem. Díky krásnému okolí, díky vy-
cházejícímu slunci nad Hřebeny a stmívání u  ře-
ky to v Řevnicích prožíváme velmi
bezprostředně.
Přeji Vám klidné a radostné svátky.

Srdečně Váš Ondřej Skripnik

Vážení řevničtí spoluobčané, vážení čtenáři,
chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnil i
komunálních voleb a využil i tak svého práva
zapojit se do rozhodování o naší společné bu-
doucnosti.
Před volbami bylo sestaveno osm kandidátních
l istin a po sečtení všech hlasů získala každá stra-
na a sdružení své zástupce v nově složeném mě-
stském zastupitelstvu. Pozitivně vnímám
celkovou korektnost předvolební kampaně a za
velký potenciál pak skutečnost, že ve volebních
programech je v průsečíku pojmenování
hlavních cílů, důležitých pro naše město, možné
nalézt shodu.
Povolební jednání, jakkoliv nebyla jednoduchá,
byla zakončena uzavřením koaliční smlouvy.
Koaliční smlouvu jsme zveřejnil i na webu Ruchu.
Tato smlouva představuje pro občany důležitý
mechanismus veřejné kontroly naplňování
vytčených cílů.
Na ustavující schůzi Zastupitelstva města dne 5.
l istopadu bylo zvoleno nové vedení a orgány
města, kontrolní a finanční výbor. Považuji za
velmi důležité rozdělení řídící a kontrolní
činnosti. Součástí Zastupitelstva města je jak
koaliční uskupení, které převzalo plnou odpově-
dnost za řízení města, tak uskupení, která řízení
města budou kontrolovat.
V rámci zastupitelstva, výborů i  komisí jistě bu-
deme aktivně a především věcně spolupracovat
se zástupci všech stran a sdružení. Voliči tak bu-
dou mít efektivní způsob svého zastoupení při
správě a řízení města. Od samého počátku
chceme klást důraz na autoritu komisí, které
máme ambici sestavit především na základě
odbornosti.
Nově bude každý člen Rady města osobně
zodpovědný za svěřené oblasti a s příslušný-
mi komisemi bude pravidelně komunikovat.
Starosta Tomáš Smrčka má v kompetenci
rozpočet, investice, dotace, podporu spolků a or-
ganizací, real izaci plánu obnovy ulic, chodníků a
osvětlení.

Místostarosta Ondřej Skripnik je odpovědný
za otevřenou radnici, školství, sport, dopravu a
dopravní strategii města, územní plán a rozvoj
města, investice a radniční l ist Ruch.
Místostarosta Pavel Drhlička má v kompetenci
oblast technických služeb a EKOS, správy vody a
kanalizace, odpadů a životního prostředí, pod-
pory podnikatelů, živnostníků a kultury.
Radní Iveta Kovářová má v kompetenci oblast
zdravotnictví, majetku města, správy domovního
fondu a nájemného.
Radní Petr Kozák má v kompetenci sociální ob-
last, oblast bezpečnosti, strategického rozvoje
města, povodňové prevence, grantů a regionální
spolupráce, dále real izaci orientačního systému
a vybavení města městským mobil iářem.
Město chceme otevřít všem aktivním lidem i  mi-
mo volební strany a sdružení. Ozvěte se prosím,
mně či místostarostům, pokud se chcete do prá-
ce pro naše město jakoukoliv formou zapojit.
Hodiny pro setkání občanů s členy Rady města
budou pravidelně ve čtvrtek mezi 1 3. až 1 5.
hodinou či po domluvě v j iném termínu.
Nejbližší zasedání Zastupitelstva obce
proběhne 1 7. prosince 201 4 od 20 hodin
v sále Zámečku.
Zasedání budou vždy veřejná, pozvánky a
podklady se objeví na městském webu stejně
tak zápisy i  video záznam ze zasedání.
V příštím roce bude pro nás velkým úkolem do-
táhnout již připravené nebo rozjednané in-
vestiční projekty (přístavba a zateplení školy,
přednádraží, revital izace zeleně, oprava místních
komunikacím a opravy lesních cest a nádrže na
Pišťáku). Připravovat se budou i  nové žádosti
o dotace.
Klíčovým projektem pro naše koaliční uskupení
je na celé období projekt otevřené radnice, tedy
maximální otevřenost, transparentnost a
vstřícnost veřejné správy vůči občanům.
Současně chceme klást větší důraz na náš ko-
munitní život, podporu místních kulturních a
sportovních spolků, vzájemnou komunikaci a
setkávání při kulturních, sportovních a spole-
čenských příležitostech.
Tedy důraz na vše, co tvoří veřejný prostor, aby
pro každého z vás bylo žití v Řevnicích radostí
i  hrdostí. V čase předvánočního shonu Vám přeji
okamžiky klidného zastavení se, přemýšlení a
porozumění svému okolí. Do nového roku pak
hodně zdraví a štěstí.

S úctou Tomáš Smrčka
starosta

Změna podmínek kácení
dřevin rostoucích mimo
les
Od 1 . l istopadu 201 4 nabyla účinnosti nová
vyhláška č. 222/201 4 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 1 89/201 3Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení.
Kácení dřevin rostoucích mimo les musí být
real izováno v souladu se zákonem ČNR č.
1 1 4/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8
ZOPK a vyhlášky č.222/201 4 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 1 89/201 3 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, za
předpokladu, že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku ve smyslu § 3
odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.)
nebo stromořadí (řada nejméně 1 0 stromů):
a) O obvodu kmene do 80 cm, měřeného
ve výšce 1 30 cm nad zemí.
b) Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se
navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají) , pokud
celková plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – l i se
zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm,
měřeného ve výšce 1 30 cm nad zemí.
c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin.
d) Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku zeleň.
V ostatních případech lze povolení vydat jen ze

závažných důvodů po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřevin.

Žádost
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les podává vlastník pozemku či nájemce
nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí
mimo les rostou.
Žádost musí obsahovat: jméno a adresu
žadatele, označení katastrálního území a parcely,
doložení vlastnických práv k pozemku – výpis
z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které
mají být káceny – druh, počet, popř. vel ikost
plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán

Úvodní slovo

Zastupitelstvo města Řevnice pro období 201 4 - 201 8 - horní řada (zleva): Mgr. Ondřej
Skripnik Ph. D., Ing. Jan Lojda, Ing. Petr Hartmann, Pavel Drhl ička, Martin Tamchyna, Ing. Tomáš
Smrčka, Bc. Miroslav Cvanciger, dolní řada (zleva): MVDr. Vojtěch Veverka, Libor Kvasnička, Ing. J iří
Buchal , I veta Kovářová, Ing. arch. Alice Čermáková, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Ing. Josef
Beneš

Foto: Tomáš Hromádka

Zprávy z radnice
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obvod kmene stromu ve výšce 1 30 cm nad zemí
a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení
náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické
újmy vzniklé pokácením dřevin.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí
zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se
rozumí období přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřevin!
K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
jež jsou součástí významných krajinných prvků
ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní
tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašel iniště,
atd.., je zapotřebí získat závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody, v tomto případě MÚ
Černošice, odbor životního prostředí, podle ust.
§ 4 odst. 2 ZOPK a na základě kladného
stanoviska bude teprve následně vydá MÚ
Řevnice Rozhodnutí ke kácení dřevin. K žádosti
o vydání tohoto závazného stanoviska je
potřeba doložit podklady, podobné viz výše.
Orgán ochrany přírody by měl ve svém
rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadatel i přiměřenou náhradní výsadbu ke
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin. Současně může uložit následnou péči
o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na dobu pěti let.

MÚ

Změny pro cizí strávníky
Naši školní jídelnu a kuchyni v říjnu navštívila
kontrola z Krajské hygienické stanice a její
nález, bohužel, povede k změnám ve
vydávání jídel cizím strávníkům.
Až do října chodil i individuální cizí strávníci pro
obědy (vyjma dvou dnů) ke standardnímu
výdejnímu okénku přes jídelnu. Kontrola z KHS
(která k nám dorazila na základě stížnosti
nějakého řevnického občana) však nařídila, že
cesty cizích strávníků a školních dětí musí být
oddělené. Do budoucna již není možné, aby se
cizí strávníci v době výdeje pohybovali
v prostorách, které využívají naši žáci a učitelé
nebo kuchařky.

Hygienické předpisy jdou dokonce tak daleko,
že zakazují kuchařkám jakoukoliv
manipulaci  s  nádobami, které si cizí strávníci na
jídlo přinesou. Výdej tedy musí probíhat takto:
Babička přijde zvlášť určeným vchodem, položí
kastrůlek na výdejní stolek, otevře kastrůlek,
kuchařka do kastrůlku naběračkou či vidl ičkou
vloží oběd, babička kastrůlek zavře a odnese.
Kuchařka nesmí babičce s kastrůlkem nijak
pomoci, tedy ani na něj přiklopit pokličku nebo
ho dokonce babičce snést ze schodů.
Abychom splnil i přísné hygienické požadavky,
jsme nuceni zásadně změnit režim vydávání
obědů cizím strávníkům. Cizí strávníci budou
muset vstupovat do objektu školní jídelny a
kuchyně pouze zadním vchodem, kde bude na
horní plošině schodiště zřízeno výdejní místo.
Výdej přes okénko v jídelně bude všem osobám
mimo žáky a zaměstnance školy zakázán!
Výdejní doba pro cizí strávníky se nově
stanovuje tak, aby se ani částečně
nekryla  s výdeji pro žáky školy. To znamená, že
cizí strávníci dostanou obědy v čase mezi 1 0:30
a 1 1 :30 hod – ideálně v době od 1 0.30 do 1 1 .00
hromadní odběratelé a od 1 1 .00 do 1 1 .30
jednotl ivci. Taktéž hotovostní platby obědů
v kanceláři školní jídelny smějí cizí strávníci
provádět pouze po 1 4:00 hod. Je to proto, že
kancelář se nachází v prostoru, kde se pohybují
kuchařky a kam mají nepovolané osoby v době
přípravy a vydávání obědů z hygienických
důvodů vstup zakázán. Doporučuji tedy všem,
kteří ještě platí za obědy v hotovosti, aby si
zařídil i bezhotovostní platbu na účet.
Chápu, že uvedená opatření budou pro mnoho
cizích strávníků znamenat komplikace a že pro
ně nebudou příjemná. Složitější to budou mít
i  kuchařky, které musí zásadně přeorganizovat
dosavadní systém výdeje obědů. Změny se
dotknou rovněž žáků a učitelů, protože kontrola
z KHS nám zakázala využívat jídelnu pro výuku.
Dělení tříd pro hodiny jazyků tak budeme muset
zajistit v j iných prostorách, což si vyžádá změny
v rozvrhu.
Vše ale vychází z příkazu Krajské hygienické
stanice, který si škola nemůže dovolit ignorovat.
Pokud bychom některá z nařízení neres-
pektovali, hrozily by nám vysoké pokuty a
v krajním případě i  uzavření školní jídelny pro
cizí strávníky úplně. A věřím, že to si nikdo
nepřeje.

Na závěr bych ještě chtěla uvést, že samozřejmě
hledáme cesty, jak bychom mohli výdeje obědů
pro cizí strávníky do budoucna opět učinit
důstojnější a méně komplikované. Jednu
z možností vidíme např. ve vybudování
venkovního schodiště s terasou u bočního okna
kuchyně. To však není v si lách samotné školy a já
se proto obracím se žádostí na městský úřad,
aby tuto variantu prověřil a případně na ni
uvolnil finanční prostředky.
Doufejme, že se brzy najde řešení, které bude
vyhovovat hygienickým předpisům a zároveň
zjednoduší situaci cizím strávníkům
i  zaměstnancům školní kuchyně.

Mgr. Pavlína Seidlerová

Balónky pro Ježíška
Pikolín z. u. pořádá již čtvrtý ročník akce: Balónky
pro Ježíška. Přijďte s námi poslat Ježíškovi
balónek s přáníčkem a vánočně se naladit
v pátek 1 2. 1 2. 201 4 v 1 5.00 před Zámečkem.
Hromadné vypouštění bude na pokyn rádia
Impuls přesně v 1 5.1 5 hod. Následovat bude
krátký doprovodný program (koledy, l idové
tanečky dětí). Jedná se o celorepublikovou akci
spojenou s pokusem o rekord. Více na:
www.ceskyjezisek.cz a www.pikolin.cz

Kateřina Šupáčková

Základní škola Řevnice

Sametové setkání
Městské kulturní středisko společně s Modrým domečkem, ZUŠkou, pěveckým sborem Canto Carso a
Řevnickou deskou připravilo po uzávěrce tohoto Ruchu na 1 7. l istopad Sametové setkání – radostnou
vzpomínku na vážné věci. Ačkoli trochu pršelo, bylo to hřejivé. Děkujeme.

Jan Sokol: Svoboda a její nepřátelé
(… ) Před 20 lety jsme všichni chtěl i svobodu a na Solidaritě i na Chartě bylo krásné, že ji nechtěly

jenom pro sebe. (… ) Radovali jsme se ze své svobody, ale lekl i jsme se svobody těch druhých.
(… ) Kdo čte noviny a dívá se na zprávy, má denně deset důvodů, aby se svobody lekl a začal si přát,
aby těm druhým někdo přistřihl křídla – i když je přitom přistřihne i mně. A přece jsou lidé, kteří
svobodu chtějí, a to nejen pro sebe. Proč ji vůbec chtějí, proč jsou přátelé svobody? Dobře
formulovanou odpověď na tuto otázku jsem nakonec našel u autora, kde bych ji nehledal a který se
obvykle nepočítá mezi teoretiky svobody. Když Tomáš Akvinský pojednává o společnosti a o
spravedlnosti, vytáhne jaksi z rukávu tuto pozoruhodnou větu: „Dobré se samo šíří víc než zlé.“ Nic
nedokazuje, nedokládá a bere ji jako axiom.
Že se dobré samo šíří víc než zlé se samozřejmě nedá dokázat, ale kdo o tom není přesvědčen, nemůže
být přítelem svobody pro všechny. Robespierre i Danton se svobody lekl i a vešl i do dějin jako krvaví
hrůzovládci. Hitler ani komunisté nevěřil i , že by se dobré šířilo víc než zlé, a ve svých společnostech
dokonce pěstoval i strach z vnějšího a vnitřního nepřítele. Dostal i se k moci, protože se všichni bál i
svobody těch druhých – a tak se jí raději sami vzdal i.
Svobodu samozřejmě nepotřebují všichni. Potřebují ji umělci, vědci, věřící, podnikatelé – ale taky
podvodníci a gangsteři. Gangsterskou „svobodu“ - „svobodu svobodné lišky ve svobodném kurníku“,
jak říkají Francouzi - žádná společnost nemůže strpět. Aby se l idé se svobodou smířil i , aby ji vůbec
snesl i a vydržel i, potřebují podporu a ochranu dobrých a účinně vymáhaných pravidel . (… )
Předběžná odpověď na otázku, kdo jsou přátelé svobody, by tedy mohla znít asi takto: Přátelé svobody
jsou ti, kdo ji přejí i druhým a snaží se ji učinit přijatelnou pro všechny prosazováním dobře
promyšlených pravidel . Její nepřátelé jsou ti, kdo vyvolávají a šíří strach z vnitřních i vnějších nepřátel –
a pak se velkoryse nabídnou, že nás před nimi ochrání.
Jeden známý filosof kdysi napsal , že v občanské společnosti není místo pro héroje, pro velké hrdiny.
Ale kdo ví: svoboda možná nepotřebuje héroje, ale nutně potřebuje statečné lidi, kteří přes všechny ty
hrůzy, co denně vidí ve zprávách i kolem sebe, tvrdošíjně věří, že dobré se samo šíří víc než zlé.
A to je to, co jste nám, milý Václave, tenkrát předvedl, proč jsme za vámi šl i - a proč vás máme tak rádi.

(Pro vydání Ruchu zkrátil přednášku J.S. k 20. výročí sametové revoluce Ondřej Skripnik)
Foto: Pavel Dudák

Pikolín
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Kulturní„vánoční“ okénko ZUŠky
V předvánoční čas ZUŠka své příznivce tradičně zve na řadu kulturních
akcí. První koncert v čase adventu již proběhl a za účasti pana starosty jsme
zapálil i první svíci na adventním věnci.
Dále mohou příznivci tance a pohybu zhlédnout PŘEDVÁNOČNÍ
ZASTAVENÍ TANEČNÍHO OBORU, které se koná v pondělí 8. prosince
201 4 od 1 8:00 v sále řevnického kina. Skrze taneční a pohybové hry a
současný tanec se představí všechny ročníky tanečního oboru ZUŠ pod
vedením Hanky Hubkové a Jany Látalové. Na závěr celého představení
máme pro diváky přichystané malé překvapení, o které se postarají
tanečnice 4., 6. a 7. ročníku.
Koncertem ČESKÉ VÁNOCE navážeme na oslavu Roku české hudby. Kromě
českých autorů na koncertě ale zazní i skladby F. J. Haydna, A. Corel l iho a
jiných v podání nejlepších žáků školy. Vystoupí například M. Routová, T.
Petrová a K. Kolářová - vítězky několika soutěží, kapela LES, klarinetové trio,
pěvecké oddělení a další. Koncert si můžete poslechnout ve středu 1 7.
prosince od 1 8:00 hodin v sále Zámečku v Řevnicích.

Rybova mše z České filharmonie
v Řevnicích
Kino Řevnice připravilo na adventní čas několik speciálních akcí. Jako
každý rok, i letos poctí kino svou návštěvou Mikuláš. V sobotu 6. 1 2. po
dětském představení odmění hodné děti dárky a na ty zlobivé se zase
bude těšit čertík. Týden na to, v sobotu 1 3. 1 2., proběhne v kině tradiční,
oblíbený filmový festival zimních sportů - Snow Film Fest, který představí
ty nejlepší filmy o výpravách za zimním dobrodružstvím a krásami
zasněžené přírody. A do třetice, v sobotu 20. 1 2. od 1 4:45 proběhne v
kině přímý přenos z Rudolfina – pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se
můžete těšit na Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby a na Dvořákovy
Slovanské tance. A aby toho nebylo málo - pro ty z Vás, kteří dosud nevědí,
co nadělit svým blízkým pod stromeček, připravilo kino opět dárkové
vstupenkové poukázky. Více informací na stránkách kina či na pokladně.

Vánoční Řevnická “RYBOFKA” se rozezní před Modrým domečkem jako
každý rok 24.1 2.201 4 ve 1 3.hod. Zastavte se na chvíl i a přijďte si v tento
krásný a svateční den připít se svými sousedy a přátel i a poslechnout si
l íbivé tóny v podání Řevnického příležitostného souboru se sólistou
Ondřejem Hejmou a dalšími.

Notičky završí putování za vánoční
hvězdou v Karlíku
Řevnická dětská l idová muzika Notičky završí pestrý advent koncertem v
karl ickém kostele, který se koná 21 . prosince od 1 7:00 hodin a na němž
zazní pásmo Putování za vánoční hvězdou, složené z koled českých i
zahraničních.
"Moc se na koncert jako každoročně těším, je to takové vyvrcholení naší
vánoční přípravy v překrásném prostředí karl ického kostela, s nádhernou
akustikou a hlavně atmosférou," říká vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Notičky o adventu čeká již tradiční koncertování s kapelou The Tap Tap
Orchestra ve Státní opeře Praha a vystoupení s duem Kaplan-Fiala v
odsvěceném pražském kostele sv. Šimona a Judy.
V Karlíku se tak muzika složená z třiceti mladých muzikantů a zpěváků vrátí
víceméně na domácí půdu. Výtěžek koncertu tentokrát Notičky využijí na
doplnění krojů.
"Jsou v katastrofickém stavu a hlavně se nám jich nedostává," řekla
vedoucí malých Notiček Pavla Petrová.
V premiéře se v Karlíku představí Malá muzička, kde hrají děti ve věku 5-9
let, doplnila vrchní choreografka Notiček Marie Brennerová.

Jan Flemr
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Základní umělecká škola Řevnice

Za kulturou do kina!

Modrý domeček

Notičky

Váš inzerát na tomto místě uvidí minimálně

1500 čtenářů.
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Rozloučení
V den přicházejícího podzimu, jako spadlý l ist, odešla z kruhu nejbl ižších
žena, která v uměleckém světě na poli hudebním, v našem městě, ve své
době, zaujímala významné místo. Dnes už málokdo vzpomene, že doslova
z ruin Zámečku vybudovala jako dlouholetá ředitelka ZUŠ umělecké uč-
il iště, z něhož vyšly mladé řevnické talenty v oboru hudebním, výtvarném,
tanečním a dramatickém. Sotva si umí kdo představit, z jaké zdevastované
hrůzy vybojovala za nelehkých podmínek jeden (tenkrát) z nejpůvabn-
ějších kulturních sálů v regionu. Škoda, že už v něm neuslyšíme perfektní
klavírní přednesy jejího výjimečného talentu.
Nechť ji tedy poslední akordy uchované v nás doprovází do jejího lepšího
světa.

Za bývalý pedagogický kolektiv
Dagmar Renertová

Poznámka redakce: Jana Klimtová, bývalá dlouholetá ředitelka ZUŠ Řevni-
ce, zemřela 1 7.1 0.201 4.

Kondici si udržuje dvoufázovými
procházkami

Naše spoluobčanka paní Miluše Pekárková
se v prosinci v dobrém zdraví dožívá dev-
adesátky.
Narodila se v Praze 22. prosince 1 924 a do
Řevnic přišla v mladém věku se svým manželem
Josefem Pekárkem. Je pozoruhodné, že paní
Pekárková má tři děti, 6 vnoučat, 7 pravnoučat
a dokonce dvě prapravnoučata. Po léta pra-
covala v mateřské školce v Řevnicích a mnoho
rodičů dnešních školáků se na ni jistě pamatuje.
Dnes si svou obdivuhodnou kondici udržuje

každodenními, často dokonce „dvoufázovými“ procházkami.
Za redakci Ruchu přeji praprababičce stále dobré duševní i  tělesné zdraví
a oslavu devadesátky v kruhu své početné rodiny.

J. König

Ochotnické divadlo – má radost
„Jak ta léta rychle pádí,
devadesátka je tady“

Řevnický rodák a znalec historie města Josef
Beneš oslaví devadesátku 1 7. prosince 201 4. Jeho
rodiče, otec Václav a maminka Josefa, rozená
Šebková, pocházeli z Hostomic. Tatínek měl v Ře-
vnicích elektrozávod a podílel se na elektrifikaci
města a později i  okolních obcí. Josef začal chodit
do obecné školy v Řevnicích v roce 1 930. Do 1 . -
3. třídy chodil do školy na náměstí, do 4. třídy „na
kopečku“ (sokolovna) a do páté u  Suchých na
objížďce. V roce 1 935 se začalo učit v nové
budově „měšťanky“ a Josef byl v první várce žáků,
která zasedla do lavic nové školy. Po té se rozhodl
pokračovat v rodinné tradici a studovat ele-
ktroobor. Za války navštěvoval silnoproudou elek-
troprůmyslovku v Praze Na Příkopě. Studium
přerušila válka.

Koncem ledna 1 944 byl Josef totálně nasazen do Německa. Pracoval
v Magdeburgu u firmy Junkers-Flugzeugwerke. Měl štěstí, že přežil téměř
denní bombardování. Sám vypráví, že dvakrát v životě přežil svou smrt.
Poprvé právě v Magdeburku. Na místo, kde odpočíval , a odkud ho vyhnala
tovární hlídka, vzápětí dopadla bomba a vše rozmetala. Domů se vrátil j iž
v prvních dnech května 1 945.
Ve dnech Květnového povstání v Praze přežil svou smrt podruhé.
Řevnicemi v květnových dnech projížděla německá tanková divize, která se
nechtěla vzdát Rusům a mířila na západ k Američanům. Německé
důstojnické auto jako předvoj zastavilo na náměstí a velitel šel na radnici.
Mezitím někdo v revoluční náladě majora odzbrojil a jeho auto s nákladem
cigaret, alkoholu a benzinu odcizil . Zanedlouho dorazila celá divize.
Rozzuřený major požadoval zloděje a 20 mužů na náměstí zastřel it. Zbraň
i  auto se našlo, ale bez cigaret a alkoholu, na jejichž vrácení velitel trval .
Reagoval rozkazem tankům, aby se rozestavily a připravily ke střelbě,
pokud vše nebude vráceno. Lidé sháněli náhradní cigarety a alkohol po
Řevnicích, ale důstojník české cigarety odmítl . Josef si uvědomil , že přivezl
otci z Magdeburku německé cigarety a běžel pro ně domů. Když se vracel ,
tak důstojník v domnění, že Josef patří ke skupině osob, které auto a
náklad odcizily, mu přiložil k hlavě pistol i. Bylo ohromným štěstím, že
z radnice právě vyšly dvě Rakušanky- Vídeňačky, které se do naší obce
uchýlily před válkou. Benešova firma jim v domě zaváděla elektrický proud,
a proto mladíka znaly. Plynnou němčinou ostře zavolaly na „oficíra“, aby
nestřílel . Ten po rozhovoru  s nimi pistol i odložil . Napjatou situaci pomohl
uklidnit pan Milfajt, major německé armády z I . světové války.
Po válce Josef dokončil průmyslovku a v roce 1 947 začal studovat ČVUT
v Praze - Fakultu elektrotechnickou. Aby to neměl jednoduché, byl po
politických prověrkách v roce 1 948 ze školy vyloučen. Pomohl mu dopis

starosty obce Lhotka (pan Nový), kde se zasloužil o kompletní elektrifikaci
a napomohl tak včasnému výmlatu obilí. S touto přímluvou intervenoval
úspěšně za Josefův návrat na studia Řevničák Ing. Jaroslav Zavadil (tehdy
čerstvý člen KSČ, paradoxně vyloučený ze strany při dalších prověrkách).
Josef promoval v roce 1 952. Na vojně byl v přijímači – vzhledem k původu
a kádrovému posudku – zařazen do PTP (Pomocné technické prapory).
Díky elektrotechnickému vzdělání byl převeden k tankovému praporu jako
elektrikář. Po dvou letech vojenské služby nastoupil v Praze do SÚDOPu
(Státní ústav pro dopravní projektování) jako vedoucí special ista v oboru
elektrotechniky. V této funkci dostal v letech 1 967-8 za úkol vypracovat
studii o napájení, osvětlení a veškerém elektrickém provozu pražského
metra, která po dokončení byla hodnocena jako „úctyhodné dílo“.
V SÚDOPu působil až do penze.
Josef Beneš měl celoživotní lásku – ochotnické divadlo. Vystupoval na
scéně Lesního divadla již od dětských let. Po útlumu činnosti divadla po
smrti režizéra Materny v roce 1 960 to byl právě on, kdo v roce
1 971  s neúnavným úsilím začal  s  obnovou Lesního divadla a divadelní
činnosti vůbec. Stal se předsedou Divadelního spolku na téměř 30 let.
Zároveň i  vystupoval jako herec a v roce 1 964 společně s Lídou
Paukertovou režíroval představení J. Blažka Příl iš štědrý večer. Ing. Beneš
byl po dlouhá léta v Řevnicích členem stavební a letopisecké komise, kde
působí dosud.
Životem ho provází manželka paní Drahoslava Benešová, rozená
Královcová, operní pěvkyně, koloraturní sopranistka, bývalá členka Opery
v Bratislavě, v Ústí nad Labem a v Praze v Národním divadle jako stálý host
Opery. Slavila největší úspěchy v operách Traviata, Bohéma a zejména
v Madame Butterfly. Benešovi mají dva syny, staršího Josefa a mladšího
Pavla. Josef Beneš je velmi vzdělaný člověk, věřící katolík, stále jej vidím
v dobré náladě. Obdivuji, že ještě dnes jezdí po městě na kole. Členové
letopisecké komise mu přejí, aby jeho zdraví vydrželo i  nadále a k blížící se
devadesátce vše nejlepší!
Za všechny jeho přátele a známé

MUDr. Jindřich König
(Zpracováno podle vyprávění jubilanta a jeho syna Josefa)

Přání
Rádi bychom ve vší úctě a pokoře popřál i vše nejlepší a hodně pevného
zdraví k 90-tinám celoživotnímu "řevničákovi" Ing Josefu Benešovi.
Pomáhal kde mohl - kopal kabely, přemisťoval sloupy, zvedal mosty,
obnovoval lesní divadlo, ul ice, chodníky, byl sokolem, zastupitelem,
ochotníkem, pracoval a pracuje dodnes v různých komisích. Vážíme si ho
pro jeho pracovitost, vital itu, víru i  to jakým je manželem, otcem, dědou a
tchánem.

Manželka, synové s maželkami a vnoučata

Jsem žák první třídy. Můj život se od 1 . září podstatně změnil . Co všechno já
teď musím zvládnout! Být ve škole včas a připravit si na stůl všechny
pomůcky na vyučování, popovídat si  s  kamarády než začne hodina a
potom už být zticha a poslouchat, co říká paní učitelka. Protože to bych si
měl všechno zapamatovat. Při vyučování se musím soustředit, hlásit se,
když chci něco povědět ostatním nebo když něčemu nerozumím. To
soustředění mi občas moc nejde, protože mě třeba bolí zuby. Právě teď se
mi totiž mění mléčný chrup za stálý. A to vám je bolest! Vy si to už
nepamatujete? Také rostu a tak mě bolí kosti. Ty dlouhé na nohou. Občas
se pořádně nevyspím, protože mladší brácha celou noc pláče. Také mu asi
rostou zuby, zatím ty mléčné. Když je ve škole přestávka, to teprve musím
stihnout věcí! Chcete to vědět?Nejprve si ukl idím učební pomůcky
z předešlé hodiny, pak si připravím učebnice a sešity na příští hodinu,
dojdu si na WC a umyju si ruce. Nasvačím se a napiji . A ještě si musím
trochu pohrát a popovídat s kamarády. Ale nejsem na to ve škole sám.
Pomáhá mi paní učitelka a paní asistentka a tak to všechno nakonec
zvládnu. Život je fajn a pro mne teprve začíná.

HN (postřehy asistentky pedagoga)

Společenská kronika

Josef Beneš (vpravo) v Cechu panen kutnohorských (1 982)

Z dopisů
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„Opoziční sloupek“
Ve středu pátého listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva
města. Dle očekávání byl zvolen starostou Tomáš Smrčka, kterému i touto
cestou přejeme mnoho úspěchů v jeho náročné funkci. Dále byli zvoleni
dva místostarostové, pan Skripnik a pan Drhlička a zbývající členové rady
města, paní Kovářová a pan Kozák. Podporu takto zvolené radě města
vyjádřilo osm koaličních zastupitelů (Ano, Top 09, Naše Řevnice a Mladý
hlas Řevnic). Sedm ostatních zastupitelů se zdrželo hlasování. Proč jsme se
zdržel i my?

Důvodem je náš dlouhodobý koncept široké koalice na řevnické radnici,
který jsme prosazovali již minulé volební období. Máme dva hlavní
důvody, proč tento koncept prosazujeme. Prvním důvodem je přesvědčení,
že v obci vel ikosti Řevnic je jiné uspořádání plýtváním ochotou lidí, kteří
mají chuť pro obec pracovat. Druhým důvodem je snaha co nejvíce
zohlednit výsledky voleb. Zkrátka jsme přesvědčeni, že hrát si v Řevnicích
na volby parlamentního typu je nesmysl .
Dalším bodem, na který máme rozdílný názor, jsou dva placení neuvolnění
místostarostové. To je nárůst o mzdu jednoho místostarosty. Částka ve výši
cca 430 tis. ročně se nám zdá vysoká. Navíc úředník pracující na plný
úvazek by vyšel levněji.

Dále jsme se plně neshodli v obsazení výborů. Na post předsedy
finančního výboru jsme navrhovali Libora Kvasničku. Koalice tento návrh
nepodpořila a Libor Kvasnička je řadovým členem finančního výboru. Jako
člena kontrolního výboru jsme navrhovali Martina Derca. Ani tento návrh
koalice nepodpořila. Ostatní naše návrhy na obsazení výborů koalice
podpořila. Jaké je tedy složení výborů?
Finanční výbor: předseda: Ing. Petr Hartmann, členové: Ing. Karolína Veselá,
Ladislav Žižkovský, Libor Kvasnička, Ing. Kateřina Šupáčková, Ing. Martin
Sudek, Bc. Roman Řezáč.
Kontrolní výbor: předseda MVDr. Vojtěch Veverka, členové Kamil Choc,
Vladimír Křivánek, Ing. Jiří Cicvárek, Bc. Jan Hlaváček.
Koalice deklarovala ochotu udělat „tlustou čáru“ za minulostí a věnovat se
budoucnosti. Takový přístup vítáme a budeme jej podporovat. Věříme, že
pokud všechny strany budou tuto dohodu dodržovat, podaří se překonat
komunikační bariéry a navázat takovou spolupráci, která bude městu
Řevnice ku prospěchu. Dále koalice deklarovala zájem a ochotu real izovat
získané dotační akce. I zde může počítat s naší podporou.

Za sdružení Pro Řevnice Libor Kvasnička

Dělat tlustou čáru je ve veřejném
prostoru nemyslitelné
Ad Opoziční sloupek Libora Kvasničky
Zprvu jsem se zarazil , když mi byl „dle dřívějších zvyklostí“ zaslán opoziční
sloupek ke komentáři. Protože však byl v tomtéž e-mailu osloven i pan
Cvanciger, který hlasoval s opozicí, chápu podnět jako snahu šéfredaktora
o vyváženost pohledů na čtyři závažná témata: širokou koalici, platy
místostarostů, obsazení výborů a vyjádření Libora Kvasničky o tlusté čáře.
Širokou koalici prosazovala v minulém volebním období TOP09 a
neosvědčila se. Nejdříve z koalice po roce odešla ODS a Naše Řevnice. Na
nedostatku ochoty zprůhlednit financování EKOSu a politickém
zasahování do chodu školy ztroskotala i spolupráce s TOP09.
Demokratický princip, kdy koalice nese politickou odpovědnost za svá
rozhodování a opozice ji kriticky kontroluje, není „hrou na parlament“, ale
efektivní a historicky osvědčený nástroj. (Vyžaduje ovšem respekt k
demokraticky vedenému dialogu a závisí na kulturnosti aktérů, kteří takto
vedený dialog chtějí skutečně vést.) Zapojení ochotných lidí do
rozhodování o budoucnosti obce uskutečníme prostřednictvím komisí a
konceptem otevřené radnici.
Platy místostarostů představují nárůst nákladů na samosprávu obce,
částka zmíněná Liborem Kvasničkou je však dezinformací v řádu sta tisíc.
Navíc je zde porovnávána situace po odchodu pana Drvoty z funkce
uvolněného místostarosty nikoli stav na začátku předchozí koalice, v jejímž
čele stál Libor Kvasnička. Oproti situaci s jedním uvolněným
místostarostou je rozdíl 1 465,- Kč/měsíčně.
Model dvou neuvolněných místostarostů s jasně stanovenou
odpovědností, který zároveň zohledňuje jejich odbornou kompetenci,
považujeme za prospěšný. Výše odměny vychází ze zákona a představuje
náhradu ušlého zisku. Oblasti, které mají místostarostové na triku, nejsou v
dobré kondici. Je nutné se jim věnovat naplno a v konečném důsledku
bude jejich náprava pro obec úsporou.
S vágním argumentem o „levnějším“ úředníkovi nelze souhlasit. Úředník
má jiné pravomoci, rozdílnou odpovědnost a právě na dobrém řízení,
spolupráci a dobře rozdělených kompetencích mezi volenými radními a
úřadem spočívá celková efektivita.
Při volbě předsedy finančního výboru hlasovalo pro ing. Hartmanna 1 4
zastupitelů (jeden se zdržel). Ing. Hartmann je tedy nejen odborník, má ale i
silný mandát. Ačkoliv jsme původně počítal i s pětičlenným finančním
výborem, souhlasil i jsme a podpořil i všechny opozicí navrhované
kandidáty. Kontrolní výbor jsme nechali opozici, neboť představuje nástroj,
jak kontrolovat usnesení zastupitelstva a real izaci investic (v minulém
volebním období např. rozkryl financování EKOSu a upozornil na
nedostatky při real izaci opravy Tyršovy ulice). Pro pana Derca jsme
nehlasoval i, neboť ve svých veřejných vystoupeních nerespektuje pravidla
demokratického dialogu.
Opakované prohlášení pana Kvasničky o tlusté čáře za minulostí jsou
hrubým zkreslením. TOP09 (ale i ostatní strany koalice) se od prohlášení
distancují. Pol itická rozhodnutí, která minulí radní Řevnic učinil i , a

posuzování jejich důsledků jsou předmětem demokratické soutěže, a
proto se volby jednou za čtyři roky konají. Vyjádřil jsem ochotu nehrabat se
dál v různých faulech, které bohužel provázely volební kampaň. Jeden
moudrý muž řekl, že není těžké vyhrát volby, ale odejít z voleb s
nepošramocenou pověstí. V tomto duchu lze opravdu zapomenout na
vyjádření vyslovená v afektu, konstruování pomluv atd. Vymazání politické
odpovědnosti však považuji nejen za principiálně nebezpečné (to by pak
posilovalo naprostou svévolnost v rozhodování), ale za ztrátu smyslu
demokratických voleb.

Za TOP09 a nezávislé Ondřej Skripnik

Šestá sezóna v rodinném centru
Leťánek
Letos jsme odstartoval i třetí zářijový týden Angličtinou pro děti ve věku 4
–7 let. Jazykové kurzy pořádáme samozřejmě opět i pro dospělé. Vybrat si
můžete němčinu, angličtinu (také tu komerční), francouzštinu nebo
italštinu. Připravil i jsme bohatou nabídku kurzů pro děti: v úterý se koná
tradiční Hudební škola Yamaha (1 – 3 roky) a Flétnové dílničky (od 3 let),
každou středu od 9 hodin pokračují Říkanky a hrátky pro nejmenší (4 – 1 2
měsíců), po nichž od 1 0 hodin následují Batolata v akci (1 ,5 – 4 roky).
Odpoledne od 1 6 hodin navazuje dílnička Hravé tvoření (4 – 7 let). Čtvrtky
patří od 9.30 hodin Montessori pracovnám (1 – 3 roky). V Letovské
knihovně se každé pondělí od 1 6.50 hodin schází Divadelní soubor
Leťánek.
Chystáme pochopitelně i řadu dalších akcí. Podrobnější informace o našich
aktivitách najdete na stránkách www.letanek.cz nebo na facebooku
www.facebook.com/letanek. Případné dotazy můžete posílat na
info@letanek.cz.
Těšíme se s vámi a vašimi dětmi na viděnou!

let

Karlštejnský královský advent
Bohatý program, muzikantský, taneční i divadelní, je připraven na
počest císařovny Elišky v Karlštejně. Slavná choťOtce vlasti Karla IV. do
podhradí v čele své družiny dorazí v neděli 21 . prosince, kdy se zde
bude odbývat oslava Karlštejnského královského adventu.
Na náměstí pod hradem oba dny vyroste historické tržiště, na kterém
budou k dostání hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů,
ozdoby, korále, adventní věnce i spousta dalšího zboží. Nebudou chybět
ani nejrůznější laskominy a karlštejnské víno i karlštejnské pivo Karlíček.
Soudek se speciální várkou připravenou místním pivovarníkem Jiřím
Chybou právě na počest adventu bude naražen v pravé poledne, po
příchodu královny na náměstí. Návštěvníci se také mohou těšit na
opětovné zpřístupnění tzv. Muzejní stezky, která mělo o loňském adventu
velký úspěch. Zájemci budou moci navštívit všechna karlštejnská muzea -
expozici vína s ochutnávkou v místní Vinařské stanici, I . Karlštejnský
mikropivovar, muzea hodin, obchodu, betlémů a voskových figurín.
Vladařovu manželku i diváky budou bavit šermíři a šermířky ze skupin
Alotrium i Reginleif, zahrají kapely Kapičky, Miritis, Čenkomor, Třehusk,
zatancují skupiny Klíček a Proměny, nejen koledy zapějí soubory Hukot a
Muzikantík i děti z Karlštejna a Litně. Těšit se můžete na živý betlém i na
vánoční hru O tom slavném narození v podání dobřichovického
divadelního souboru Kukadýlko. Vrcholem oslav pak bude po setmění
loučový průvod, ohňová show a rozsvícení vánočního stromu před
Muzeem betlémů.
První adventní neděli zpestří soutěž o nejlepší či nejoriginálnější převlek
anděla – v andělském může přijít úplně každý. Na všechny, kdo dorazí v
převleku, čeká malý dárek, na vítěze pak hodnotné ceny.
Poslední adventní přijdou královnu Elišku pozdravit slavní obyvatelé
Karlštejna - známý herec Pavel Zedníček a populární zpěvák Pavel Vítek.
Syn Waldemara Matušky navíc vyhlásí vítěze soutěže čtenářů knihy O. a W.
Matuškových Zákulisí našeho života.
Po oba dny bude otevřený hrad Karlštejn.

Miloslav Frýdl

Program - Neděle 21 . prosince 201 4
1 0.00 – Zahájení historického a stylového jarmarku
1 1 .1 5 – MIRITIS, historická hudba
1 2.00 – Slavnostní zahájení druhého dne Karlštejnského královského
adventu (příchod historického průvodu s královnou Eliškou, přivítání
královny rychtářem a zástupci vinařského i pivovarnického cechu...)
1 2.30 – HUKOT, hudební kroužek z Ořecha
1 3.00 – Vánoční hra O tom slavném narození - KUKADÝLKO z Dobřichovic
1 3.45 – SHŠ ALOTRIUM + SHŠ REGINLEIF, šermíři z Černošic
1 4.00 – PROMĚNY, taneční skupina z Řevnic
1 4.30 – Staropražské vánoce - TŘEHUSK, Poberouní
1 5.00 – SHŠ ALOTRIUM + SHŠ REGINLEIF, šermíři z Černošic
1 5.1 5 – Živý betlém – LEŤÁNEK, Lety
1 5.45 – Vyhlášení výsledků soutěže čtenářů knihy WALDEMAR a Olga
Zákulisí našeho života
1 6.00 – Vyvrcholení druhého dne Karlštejnského královského adventu
(příchod loučového průvodu s královnou Eliškou, ohnivé kejkle metačů
ohně , rozloučení a odchod královny, ukončení Karlštejnského královského
adventu).
Speciální hosté: Pavel Zedníček, Pavel Vítek a Waldemar G. Matuška
Během akce mj. bude probíhat stylový jarmark, bude otevřený hrad
Karlštejn, od 1 7.00 a od 1 9.00 Rybova Česká mše vánoční J. J . Ryby v
Rytířském sále.
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Terapeutický výlet
do přírody

Modrý domeček 201 2Slunečné listopadové pondělní ráno se všichni
zaměstnanci chráněné kavárny Modrý domeček sešl i, aby společně vyrazil i
na pěší výlet do okolních lesů. V polovině putování – v hostinci
v Halounech se odměnil i výborným obědem.
Toto je jeden ze způsobů podpory zaměstnanců s duševním a mentálním
postižením, v jejich social izaci ve společnosti. Zároveň se terapeuti OS
Náruč tak snaží posíl it týmovou spolupráci a motivovat své klienty při
sdílení pozitivních zkušeností mimo pracovní prostředí.
Velkým zpestřením této akce byla mimo klasickou turistiku hippoterapie,
kdy zaměstnanci mohli část cesty jet na koni, což na většinu z nich mělo
velice pozitivní vl iv, ve formě celkového zklidnění, uvolnění, překonání
obav a strachu.
Všichni účastníci tohoto výletu, kdy se sešlo celkem 22 zaměstnanců
Modrého domečku – z toho 1 2 osob z chráněných pracovních míst,
ohodnotil i celou akci jako velmi významnou událost tohoto roku.

Marie Hrdá

Toulky po Brdech
V pátek 7. l istopadu se v řevnickém Modrém domečku konala
beseda s názvem Toulky brdskými hvozdy, spojená s vernisáží výstavy
fotografií Mgr. Vladimíra Douska a Mgr. Petra Šmeráka.
Byla určena všem, kdo mají rádi Brdy – turistům, trampům, myslivcům,
obyvatelům podbrdských obcí i  chatařům… a dostavilo se jich tol ik, že
scházely židle k sezení.
Petr Šmerák nám ve svém komentáři k promítaným fotografiím přiblížil
přírodu Brd – jejich geologii i  jednotl ivé unikátní biotopy, zajímavosti z říše
fauny i  flóry. I  ti , kdo se domnívají, že mají„naše“ kopce prochozené křížem
krážem, se dozvěděli něco nového.
V závěru promluvil i  pan Miroslav Hejlek, předseda Mysliveckého sdružení
Řevnice, který představil snahy sdružení o zachování rovnováhy přírodních
poměrů v Brdech.
Trampské písničky zahrála skupina ing. Milana Čejky, mysl ivecké sdružení
nabídlo návštěvníkům guláš z pravého brdského divočáka.
Výstava, kterou bylo možno v Modrém domečku vidět do 1 . 1 2. 201 4, je
malou „ochutnávkou“ z rozsáhlejší expozice, kterou pro červenec 201 6 oba
fotografové připravují pro sál kláštera na Skalce.

Jarmila Balková

Novinky z technických
služeb

Vážení čtenáři, dovolte mi postupně Vás seznámit s činností
Technických služeb města Řevnic a v každém čísle Ruchu také zmínit
několik konkrétních prací.
V Technických službách pracuje celkem 7 osob, z toho pět kmenových
zaměstnanců a 2 lidé jsou z programu úřadu práce pro dlouhodobě
nezaměstnané a je jim dotována mzda. Externě
spolupracujeme s elektrikářem.
Hlavní činností technických služeb je svoz odpadů, údržba komunikací
mimo státní silnice, které vedou městem, údržba zeleně a veřejného
osvětlení. Mezi další činnosti patří údržba dešťové kanalizace, budov
v majetku města, městského mobil iáře a například zajištění zatoulaných
psů. Svoz odpadů je real izován třikrát týdně. Pracovníci vysypávají všechny
malé koše ve městě, koše na psí exkrementy a vysbírávají odpadky
v nejbl ižším okolí. Také vysbírají volné odpadky a odložené věci na
svozových místech tříděného odpadu. Je potřeba říci, že mnohdy se
nepořádek v okolí objeví rychleji než l istí na zameteném chodníku.
Množství odpadu postupně trvale roste. Technické služby také vyvážejí
popelnice občanů, které z různých důvodů neodvezli popeláři.

Některé provedené práce
Byl instalován nový koš v ul ici Komenského před obchodem s potravinami
a koš na psí exkrementy v ul ici Selecká, rozbitý betonový koš na Palackého
náměstí byl vyměněn. V ul ici Na Stránce byl jeden z košů každý týden
shazován vandaly do kolejiště vlaku, nyní je fixován řetězem.
V období od poloviny října do poloviny l istopadu jsme vyměnil i celkem
šest sloupů veřejného osvětlení v ul ici Legií a B. Němcové, na lávce
k Rovinám byla instalována úsporná LED svítidla odolná otřesům (příčina
častých poruch) a byly dokončeny podzimní kontroly všech větví
veřejného osvětlení města. Je hotova repase poloviny vánočních hvězd na
sloupy veřejného osvětlení. Jde o přechod z žárovek na flexibilní LED
hadice, čímž se zvýší svítivost, sníží spotřeba a téměř vyloučí poruchy.
Probíhá repase mobilních
stánků na vánoční trhy.
Reklamujeme nedávno
instalovaný herní prvek
„Piškvorky“ na dětském
hřišti.
Povolal i jsme odborníka –
arboristu - k vypracování
posudku na revital izaci
zeleně městského
hřbitova. Hřbitov byl před
svátky řádně uklizen.
Během jednoho týdne
jsme se postaral i
o celkem 3 zatoulané psy,
o jednoho z nich dokonce
dvakrát. Všichni psi se
navrátil i majitelům.
Upozorňujeme občany, že
je potřeba dbát na
zabezpečení svých
„miláčků“, neboť hledání
majitele, případný odchyt
a převoz stojí město
nemalé prostředky.
Velkým tématem listopadu je l istí. Děkujeme všem občanům (a je jich
opravdu hodně ), kterým není lhostejné jejich okolí a shrabují spadané listí
ve veřejném prostoru.

Mojmír Mikula
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Chráníme životní
prostředí

Památný dub
V údolí Moklického potoka, od hřbitova cca 2 km jihozápadně na okraji
lesa „Na Závěrce“, u  polní cesty stojí mohutný košatý dub letní.
Památným stromem byl vyhlášen podle tehdejší legislativy na návrh
odboru kultury ONV Praha – západ, radou ONV Praha – západ, dne 8. 8.
1 985. V důvodové zprávě bylo uvedeno zachování stromu jako
význačného jedince. Výška stromu k poslednímu měření dne 1 7. 1 2. 2009 je
1 9 m, obvod kmene 420 cm, stáří 1 74 let.

Při této akci, která proběhla 2. l istopadu loňského roku, jsme vyčistil i okolí
stromu, vyřezal i a spál il i křoví a náletové dřeviny, které památný strom
zakrývaly a tím ho zcela zneviditelnily pro veřejnost. Dnes ho může každý,
kdo jde po cestě na/z Pišťák a Halouny, bez překážek obdivovat. Původní
informační cedule zmizela, zbylý rám jsme osadil i novou cedulí s  textem a
státním znakem.

Kalinovka
Společenství občanů Řevnic si připsalo další počin pro zlepšení kval ity
života občanů Řevnic a to nejen těch ze Selce. V sobotu 8.1 1 jsme
začal i  s  úpravou a čištěním svahu pod hřbitovem, kterému se podle rodiny
pana Kaliny, která žila na konci Husovy ulice, začalo říkat Kal inovka.
Pro upřesnění, jedná se o prostor vymezený silnicí na Svinaře na straně
jedné a ulicí 5. května a zahradami na straně druhé. Prostor uzavírá
Hrnčířská strouha.
Zaměřil i jsme se na západní část stráně (u  Hrnčířské strouhy), kterou
využíval i obyvatelé Řevnic k zimním radovánkám, a která sloužila žákům
školy v Řevnicích již v padesátých letech minulého století jako cvičný svah
pro výuku lyžování.
V průběhu času tady zůstala pouze úzká pěšina, naprosto nevhodná
k tomuto zdravému sportování. Původní plochu zarostlou křovím a
náletovými dřevinami jsme začal i čistit a upravovat. Chceme ji vrátit do
původního stavu už jenom proto, že v Řevnicích není moc přírodních míst,
kde se dá bez obav lyžovat a sáňkovat.
Při této akci, která nebude jediná, ale bude mít z důvodu velkého rozsahu
prací další pokračování, jsme v prvním vstupu vyřezal i, ukl idil i a spál il i křoví
a náletové dřeviny. Naše ohlášená činnost neunikla pozornosti občanů
Řevnic, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí. Někteří přišl i a
přiložil i ruce k dílu, někteří na nás poslal i policii . Pol icie ČR v Řevnicích po
vysvětlení záměru a určení časového horizontu prací kontrolu ukončila.
S novým vedením města řešíme možnost využití těžké techniky na
dočištění a konečnou úpravu terénu.

Zdeněk Burián

Poděkování z redakce
Uplynul další, v pořadí 24., rok existence Ruchu - zpravodaje města Řevnic.
Touto cestou děkuji vám všem - čtenářům Ruchu - za dopisy, komentáře,
pozvánky a fotografie, které do redakce posíláte a tím tak tvoříte mozaiku
časopisu našeho města. Ačkoliv se na výzvu zveřejněnou v minulých čís-
lech časopisu na doplnění redakční rady ozvalo jen mizivé množství zá-
jemců, zůstávám optimistou - ve zdejších organizacích a spolcích je
mnoho činorodých lidí, kteří neváhají vzít do ruky tužku a papír a napsat
několik řádků. Věřím, že tomu tak bude i  v příštím roce, kdy oslavíme jubi-
lejních 25 let vydávání časopisu a 300. vydání Ruchu.
Děkuji za spolupráci i  nejbl ižším redakčním spolupracovníkům: MUDr.
Jindřichu Königovi, Miladě Horké, Heleně Pelikánové a Veronice Staré.
Přeji vám krásné Vánoce a úspěšný start do roku 201 5.

Tomáš Hromádka, šéfredaktor Ruchu
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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)
* Počítačové kurzy v Řevnicích. PC Akademie pořádá v Řevnicích (v ZŠ a
v ZEN Centru) počítačové kurzy pro dospělé, začátečníky i  pokročilé, máme
kurzy dopolední, večerní i  víkendové. Zájemci se mohou naučit
pracovat s PC a Internetem, upravovat fotky, ovládat aplikace MS Office
atd., více informací o všech nabízených kurzech a termínech získáte na
stránkách www.pcakademie.cz, nebo na tel . 602 395 228.

Aleš Liber, PC Akademie
(PR)

* EKOS Řevnice spol. s r. o. hledá pracovníka na pozici „Montér a
strojník vodovodů a kanalizací“ v Řevnicích.
Náplň práce: obsluha, údržba a opravy vodohospodářských zařízení a
ostatního majetku společnosti, montážní práce na drobných zakázkách
v místě působení společnosti, podíl na pohotovostní připravenosti
spojené s provozem vodovodů a kanalizací. Požadujeme výuční l ist
v příbuzných oborech (správa vodovodů a kanalizací, instalatérství, … ),
maturita a SŠ vzdělání výhodou , praxi v příbuzných oborech (správa
vodovodů a kanalizací, instalatérství, … ), samostatnost, zodpovědnost,
řidičský průkaz skupiny B, zdravotní stav odpovídající práci  s  pitnou vodou,
bezúhonnost. Nabízíme hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou nástup
možný ihned, stabil itu Městem vlastněné společnosti, práci v Řevnicích a
nejbl ižším okolí, podmínky pro profesní rozvoj, zaměstnanecké benefity
(týden dovolené navíc, stravenky)
Strukturovaný životopis, potvrzení o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku
trestů zašlete na kubasek.ekos@revnice.cz, více informací p. Kubásek, tel .
702 041 427.

(PR)

Dobročinná burza dětských knih
v Dobřichovicích
Po loňském úspěchu připravujeme i  pro letošní dětský vánoční jarmark
dobročinnou burzu dětských knih. Máte-l i doma dětské knížky, které již
nevyužijete, a chcete-l i přispět na dobrou věc, věnujte tyto knihy do naší
burzy. Knížky budou k prodeji na stánku Rodinného centra Fabiánek na
vánočním jarmarku v sobotu 1 3. prosince na zámku v Dobřichovicích.
Výtěžek z prodeje věnujeme Dennímu stacionáři Náruč.
Pokud byste se chtěl i zbavit hodnotnějších knih (v hodnotě cca nad 1 50
korun), nabízíme prodej za provizi 25% pro Náruč. V takovém případě nás

prosím kontaktujte na rcfabianek@seznam.cz, domluvíme se na předání
knih. Knihy, které do burzy věnujete, můžete přinést předem do
dobřichovické knihovny (nejpozději do pátku 1 2. prosince do 1 5 hodin)
nebo v den dobřichovického jarmarku přímo k našemu stánku. Předem
vám děkujeme a těšíme se na shledanou u našeho stánku.

Libuše Stupavská, www.rcfabianek.cz

Kino Řevnice - prosinec
3. středa - 20:00 Mami!
5. pátek - 20:00 Sex v Paříži
5. sobota - 1 5:30 Sobík Niko 2 (MIKULÁŠSKÝ PODVEČER), 20:00 Stoletý
stařík, který vylezl z okna a zmizel
1 0. středa - 20:00 Co jsme komu udělal i?
1 2. pátek - 20:00 Pohádkář
1 3. sobota - 1 5:30 Hobit: Bitva pěti armád, 1 9:00 Expediční kamera
1 7. středa - 20:00 Boj sněžného pluhu s mafií
1 9. pátek - 20:00 Zmizelá - TIP Ruchu
20. sobota - 1 4:45 Rybova mše + Slovanské tance (SATELITNÍ PŘENOS)
20:00 Hobit: Bitva pěti armád
26. pátek - 20:00 Divoké historky
27. sobota - 1 5:30 Noc v muzeu: Tajemství hrobky
1 7:30 Návrat blbýho a blbějšího - 20:00 Jak jsme hrál i čáru

Adventní setkání s Jaroslavem Duškem
Srdečně Vás zveme na další setkání s Jaroslavem – 1 4. 1 2. 201 4, setkání je
bezprostřední a intimní , pokud máte nějaké téma, můžete přinést do
prostoru. Začínáme ve 1 2 hod., setkání trvá do cca 1 6 hod. Čajovnu
otevíráme již v 1 1 :00 před i  během setkání vaříme vegetaríánské jídlo a
všel ijaké lahodné čaje. Přijďte raději dříve a vyberte si pro Vás vhodné
místečko. Vstupné 300 Kč, kapacita míst omezena na 80 míst, vstupenky
v prodeji jen v čajovně, vstupné je nevratné! Ze zisku na vstupném se
nikterak neobohacujeme, veškeré zisky jdou na udržení existence naší milé
čajovny a za to patří velký dík Jaroslavovi i  Vám! Naším hlavním zájmem je
udržovat takový prostor pro společné setkávání l idí podobně laděných :)

Jan Cherubín

Váš inzerát na tomto místě uvidí minimálně

1500 čtenářů.
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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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Zimní idyla
Černobílá pohlednice ze šedesátých let 20.
století zobrazuje kostel svatého Mauritia s částí
starého hřbitova ze severozápadního směru. Jde
o zimní obrázek, který navozuje vánoční náladu.
Foto vytvořil Jan Chmelík, řevnický fotograf, od
kterého jsou známy nejen obrázky Řevnic, ale i
sousedních Letů. Pohlednici, která neprošla
poštou, vydalo nakladatelství Orbis v Praze.
Chmelík fotografoval nejen pro Orbis, ale také
pro Pressfoto, v té době prestižní pražské
vydavatelství ČTK (Československá tisková
kancelář).
I tuto pohlednici je možno již zařadit mezi staré
řevnické doklady, kterých zvláště ze zimního
období není mnoho.
Na starém hřbitově se přestalo pohřbívat v roce
1 930.

J. König

Prosincová výročí
· 20.1 2.1 989 - odstoupil poslední total itní MěNV
· 21 .1 2.1 994 – Martina Navrátilová se stala
čestnou občankou města
· 24.1 2.1 889 – slavnost vánočního stromku ve
škole
· 30.1 2.1 884 – se narodil v Havlíčkově (dříve
Německém) Brodě malíř Otakar Štáfl . Do Řevnic
jezdil pravidelně v letních obdobích. Z jeho
pobytů vznikly obrazy Řevnic a okolí
(Dobřichovice, Všenory), které byly
reprodukovány na barevných pohlednicích
ještě před I .světovou válkou. Sochař Emanuel
Kodet vytvořil v roce 1 932 malířovu sochu pro
jeho rodné město. Štáfl s manželkou zahynuli na
konci války 1 4.února 1 945 v Praze při náletu
angloamerických letadel.

·  Koncem roku 1 994 (před dvaceti lety) se u
řevnických občanů vyskytovalo celkem 1 06
křestních jmen mužských a 1 50 křestních jmen
ženských. Nejčetnější mužská jména byla Jiří
(1 03 x) a Jan (1 02 x), po nich se řadila jména
Josef, Petr, Václav a další. Mezi jmény žen byla na
prvním místě Marie (1 33 x), po ní Jana (64 x), Eva
(56 x), Hana (51 x) a Anna (50 x). Mezi příjmeními

jsme v našem městě měli nejvíce obyvatel se
jménem Svoboda (37 x), Dvořák (32 x) a Novák
(29 x). Bylo by zajímavé srovnat dnešní jména s
těmi před 20 lety.

Kö

Řevnice na starých pohlednicích 1 24
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Adresát:

PSČ:

Ohlédnutí za 39. ročníkem Lesního
slalomu
Před 39 lety byl v Řevnicích založen lyžařský oddíl TJ Slavoj Řevnice. Oba
zakladatelé, Petr Holý a Josef Beneš, přišl i tehdy s nápadem uspořádat
v rámci podzimní předsezónní přípravy Lesní slalom. V lese u  řevnické
vodárny vytyčil i v lesním porostu slalomovou trať, ve které závodníci
běhali z kopce bez lyží dvoukolový závod. Lesní slalom získal záhy velkou
popularitu a tradice Lesního slalomu nebyla nikdy přerušena.

I  letos SKI KLUB Řevnice uspořádal v sobotu 8. l istopadu tento tradiční
závod. Ředitelem závodu i  jedním ze soutěžících byl jako vždy Petr Holý,
který zatím nevynechal žádný ročník. Běželo se za hezkého slunného
počasí na klasické trati na modré turistické cestě mezi vodárnou a Lesním
divadlem. V 6 věkových kategoriích od nejmenších po dospělé startovalo
32 závodníků, na které čekaly hodnotné ceny od sponzorů akce, firem
PROSPORT PRAHA s.r.o. (velkoobchod, internetový obchod sportovním
zbožím) a EKORENT s.r.o. (leasing zdravotnické techniky).
V absolutním pořadí zvítězil Karel Ptáček časem 45,2 s a v ženách Bára
Cíglerová časem 59,2 s.

JČ

Nelehkým podmínkám jsem se snadno
přizpůsobil
Poslední dobou čím dál víc našinců prchá před podzimními splíny
kamsi do tepla. Hlavně za sluníčkem ..někteří z nás – a není jich mnoho,
jedou v tomto čase za sluníčkem sportovat. Prosedí dobrovolně
mnoho hodin v letadle, aby si pak v šíleném vedru dali pořádně do
těla.
Jednou takovou bílou vránou je i  Řevničan Mgr. Josef Svoboda. Před
krátkým časem se vrátil z dalšího světového závodu IRON MAN –
Malaysie. V této destinaci, se jak se nám v rozhovoru svěřil, fandily mu
dokonce i opice, oproti tomu místní stádo buvolů na světový závod
 s klidem sobě vlastním – inu, dočtete se níže.

Před pár dny ses vrátil ze závodů v Malaysii. Kde přesně se závod konal
a o jaký závod se jednalo?
Závod se konal na tropickém ostrově Langkawi, který já osobně považuji
za ráj na Zemi vzhledem k fauně a flóře, které toto místo nabízí. Jednalo se
o další závod ze světové série IRONMAN na tratích 3,9 km plavání, 1 80 km
na kole a 42,2km běhu – ostatně jako vždy.

Vzhledem k poloze ostrova zde panuje opravdu tropické
počasí s vysokými teplotami a takřka 1 00% vlhkostí. Jak se Ti
v takovém počasí závodí?
Jako kovaný Řevničan jsem se těmto nelehkým podmínkám snadno
přizpůsobil . Ve vysokých teplotách závodím rád a tak jsem si to užil , i  když
pro valnou většinu startovního pole je to opravdu návštěva pekla v srdci
tropického ráje.

Kolik závodníků se závodu zúčastnilo?
Závodu se celkem zúčastnilo přes 1 400 ze 46 zemí světa a jen 1 200 se jich
vzhledem k drsným podmínkám podívalo do cíle.

Jak závod z Tvého pohledu probíhal?
U mě to bylo specifické, jel ikož se již 2 měsíce potýkám s vyhřezlou
ploténkou, tak jsem si jel závod hlavně užít. Plavání bylo v křišťálově čisté
mořské vodě o teplotě cca 30´C. Když mě po cca 500m začala dost bolet
záda, tak jsem přešel na znak a v kl idu to doplaval znakem a i  tak jsem lezl
z vody ve slušném čase. Cyklistika byla velmi zvlněná a okořeněná silným
větrem, který alespoň pocitově snižoval teplotu, která v té době byla již
33°C . No a běh (dá l i se té činnosti tak říkat), byl opravdu výživná záležitost
a to jak do profilu, tak do faktu, že zde nebyl ani centimetr ve stínu.

Jaká byla atmosféra?
Jako vždy v Asii SKVĚLÁ! Okolo trati kromě diváků fandily hlavě opice,
kterých je zde více než dost. Pokud náhodou zastavíte, tak Vám z kola
seberou vše, co není přišroubované. Takže vás to vlastně nutí jet rychle a
nezastavovat.

Helena Pelikánová
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