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Zimní údržba komunikací

Zdarma
Aktuality

Přímá volba prezidenta

Hlasování v prvním kole se konalo ve dnech 1 1 .
- 1 2. ledna 201 3. V našem městě zvítězil Karel
Schwarzenberg s 45,43% hlasů, před Milošem
Zemanem s 1 5,36% hlasů. Třetí místo obsadil
Jiří Dientsbier s 1 0,74% hlasů. Voleb se zúčastnilo 1 81 1 voličů (70,94%).
Do Zámečku si při 2. kole 25. - 26. ledna 201 3
našlo cestu 1 792 voličů (70,25%). Karel Schwarzenberg obdržel 70,35% hlasů, Miloš Zeman 29,64% hlasů. Více na ruch.revnice.cz.
thr

Zámeček zůstane městu

V tomto období zimních plískanic se jistě ptáte, jak je v Řevnicích zajišťováno odklízení sněhu či
ošetření vozovky a chodníků proti námraze. Pro zimní údržbu TS Řevnice v tuto chvíli disponují
traktorem ZETOR, který v případě potřeby odklízení sněhu vyrazí do ulic s nově koupenou taženou
radlicí. Vlastní také jeden komunální nosič Multicar M25 s čelní radlicí a sypačem, který nám opravil a
zprovoznil pan Rada, kterému tímto děkujeme. Případně je za traktor možné připojit valník se
sypačem, kterým poté TS provedou ošetření komunikací, nejčastěji směsí krystalické soli a inertního
materiálu. V první řadě se TS snaží zajistit sjízdnost ulic Sportovní, Na Výšině a objížďku, dále pak
okolí škol, školek a úseků svažitých ulic, následně frekventovaných míst jako jsou některé nájezdy na
státní silnice. Svažité komunikace ošetřujeme pluhováním a případně posypem. Vodorovné vozovky
v případě příznivějších podmínek jen pluhováním, a proto prosíme řidiče, aby přizpůsobili svoji jízdu
klimatickým podmínkám a povrchu vozovky.
Vzhledem k tomu, že nám v garáži v říjnu vlivem technické závady na elektroinstalaci, shořel
smykový nakladač, používáme pro nakládku posypového materiálu zapůjčený nakladač Caterpillar
od firmy Stavitelství Řehoř, za velmi příznivých cenových podmínek. Tímto jim děkujeme.
Údržbu páteřních chodníků zajišťujeme pomocí smetáků Terra a minitraktoru se smetákovou
nástavbou. Pokud je potřeba posyp inertním materiálem, ošetřujeme ručně.
Tyto práce mají na starosti celkem čtyři pracovníci TS. Dva jsou vyčleněni na údržbu chodníků a dva
na údržbu komunikací a v době, kdy lze očekávat námrazu, či sněžení, mají tito pracovníci rozděleny
pohotovostní služby.
Kvalitu prováděných činností se snažíme neustále vylepšovat také tím, že je snaha obměnit techniku
za novější, účinnější s menšími náklady na údržbu a provoz.
Závěrem Vám všem přejeme do dalších dní v novém roce hodně pohody a pokud možno vždy
pevný krok na cestě za prací či nákupem.
Pavel Kubásek, vedoucí TS Řevnice

Pro Řevnice navrhovali
špičkoví architekti

Záměr, aby při prodeji pozemků mezi náměstím a nádražím rozhodovalo i to, co se na nich postaví,
se vyplatil. Do soutěže o dům na náměstí a pozemky za Modrým domečkem vstoupily společnosti
2Q a Avers s návrhy špičkových českých architektů. Bylo tak skoro jedno, která ze dvou nabídek
zvítězí. Každá z nich dávala šanci, že zanedbaný prostor a provizorní cesta se promění v místo, kde
budou moci cestou z nádraží na náměstí návštěvníci Řevnic za pár let obdivovat stavby navržené
špičkovými současnými architekty.
O tom svědčí i to, že práce obou architektonických ateliérů, které navrhovaly studie k zástavbě a
využití pozemků, byly vybrány do prestižní publikace Česká architektura 201 0-201 1 .
Ateliér Šrámková architekti v ročence reprezentuje nová budova Fakulty architektury ČVÚT v Praze,
která získala Grand Prix architektů 201 1 . Pro Řevnice vytvořili architekti pod vedením Aleny
Šrámkové studii bytových vil – osobností, s níž se o pozemky ucházela společnost 2Q, která ve
výběrovém řízení těsně zvítězila. Projekt představíme blíže prostředníctvím rozhovoru v příštím čísle,.
Práce MCA atelieru, architekta Miroslava Cikána a Pavly Melkové, je v ročence zastoupena projektem
revitalizace bastionu U božích muk v Praze na Karlově. Jejich studie, která vycházela z podoby
řevnických selských usedlostí, sice při hlasování našich zastupitelů o jediný hlas neuspěla, ale
z ohlasů po setkání s investory a architekty v Modrém domečku bylo zřejmé, že si získala mnohé
obyvatele Řevnic.
Marie Reslová

Řád dominikánů, který v listopadu žaloval
město Řevnice o vlastnictví Zámečku, své podání těsně před Vánocemi stáhl. Zajímalo nás,
zda by při eventuální opětovné žalobě měli dominikáni šanci uspět. Ministerstvo kultury, odbor církví, na naši otázku, zda je vlastnictví
Zámečku městem Řevnice i do budoucna nezpochybnitelné, odpovědělo:
“Podle informací, kterými disponuje Ministerstvo kultury, přešlo na obec Řevnice
vlastnictví Zámečku přímo ze zákona (ex lege),
tj. nabytím účinností zákona č. 1 72/1 991 Sb.,
což bylo 24. května 1 991 . Že došlo k zápisu do
katastru až v roce 1 994 nemá na tento přechod
vlastnictví vliv, protože zápis do katastru nebyl
v tomto případě konstitutivní.
Zákon o půdě spolu s blokačním ustanovením
pak nabyl účinnosti 24. června 1 991 . Zákon č.
428/201 2 Sb. – (zákon o majetkovém vyrovnání
státu s církvemi, pozn. red.) sice podle § 1 8 odst.
1 dovoluje domáhat se soudně vydání majetku,
který byl nezákonně převeden státem na jiné
subjekty v rozporu s blokačním paragrafem,
v tomto případě se však o porušení blokačního
paragrafu v zákoně o půdě nejedná.
Křivda, která se stala dominikánům, je podřaditelná pod majetkové křivdy (§ 5), které se zákonem č. 428/201 2 Sb. zmírňují. Jelikož obec není
povinnou osobou, není tato křivda zmírňována
přímo vydáním Zámečku, ale druhou metodou,
tedy finanční náhradou.
Jak už je uvedeno výše, celý smysl restituční
legislativy je stanovit způsob napravení minulých křivd. Jiným způsobem, než jak ho restituční zákony stanoví, se napravení minulých
křivd domáhat nelze. To platí i pro případ
zámku v Řevnicích.”
Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České
biskupské konference, nám sice v osobním rozhovoru vysvětlil, že nepovažuje právní názor
ministerstva kultury za úplně jednoznačný,
protože město Řevnice mělo v roční lhůtě, kterou stanovil zákon, požádat o zápis Zámečku
do katastru, což neučinilo. Ale zároveň potvrdil,
že obec není podle tzv. restitučního zákona povinnou osobou, a proto by řád dominikánů
v žádném případě neuplatňoval své nároky na
Zámeček na městu Řevnice, ale domáhal by se
odškodnění na státu.
Za morálně zavazující pro dominikány považuje mons. Holub také písemný příslib arcibiskupa Dominika Duky, který učinil červenci 1 990
jako tehdejší provinciál řádu. Městskému národnímu výboru Řevnice ve věci Zámečku napsal: „Pokud jde o vlastnická práva Řádu
kazatelů – dominikánů k objektu č. 29 v Řevnicích, včetně přiléhající zahrady, je náš řád připraven zřeknout se jich ve prospěch kulturní
instituce řízené Vaším národním výborem.“
Marie Reslová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět
mi
dovolte
seznámit vás stručně s tím, co jsme na
Městském
úřadě
v poslední době řešili
a jaké změny se na
městě udály.

Zámeček

Řád
Dominikánů
v prosinci stáhl žalobu
na vrácení Zámečku a přilehlých pozemků. Dle
vyjádření zástupců ministerstva kultury by
náhrada za tyto nemovitosti měla být uhrazena
v rámci smlouvy mezi státem a církvemi. Rád
bych v této souvislosti poděkoval JUDr.
Stanislavu Polčákovi, poslanci parlamentu ČR,
který nás v kauze zastupoval. Dále paní Marii
Reslové, která se případu věnovala z novinářské
stránky. A také všem dalším, kteří nám s obranou
Zámečku pomáhali.
Nyní musíme počkat na konečné znění smlouvy
mezi státem a církvemi.

Zábradlí na mostě
v Komenského ulici

Já i pracovníci MěÚ jsme byli občany
upozorněni na poškozené zábradlí a pletivo na
mostě v Komenského ulici. Děkujeme za toto
upozornění. Za údržbu tohoto mostu zodpovídá
KSÚS. Jejím pracovníkům byla předána žádost
o zjednání nápravy.

Dotace

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele
opravy a přístavby Mateřské školy.
Ministr životního prostředí podepsal dotaci
na nákup zametacího vozu v rámci snížení
prašnosti. Dotace má zkrácený termín
a výběrové řízení i nákup musí být realizován
nejpozději do šesti měsíců.

Ekos

Předběžné výsledky hospodaření firmy (bez
uzávěrkových operací) za rok 201 2 dle
výsledovky jsou 1 6 01 7 454 Kč na straně nákladů
a 1 6 696 91 0 Kč na straně výdajů. Zisk činí 679
456 Kč.

MěÚ

Chystáme novou úpravu webových stránek.
Nově přibude rubrika technických služeb.
Připravujeme také zveřejňování smluv
a výběrových řízení na webu města. Nyní se řeší
technické a legislativní detaily, spustit vše
chceme ještě v první polovině roku.

Rada města

Rada města projednává různé možnosti, jak
zajistit vyšší bezpečnost a ochranu majetku
občanů ve městě. Zjišťuje se, kolik by stálo a jak
by fungovalo, kdybychom na základě smlouvy
využívali služeb městské policie některé
z okolních obcí, možnosti vytvoření kamerového
systému apod.
Libor Kvasnička

Aktuální informace,
zpravodajství
a zajímavosti najdete
na http://ruch.revnice.cz

Máme pochybnosti

Proč se uskuteční výběrové řízení na ředitele ZŠ

Paní ředitelce řevnické základní školy Mgr. Štěpánce Rajchlové podle novely školského zákona č.
472/201 1 Sb. končí„výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31 .
července 201 3“.* Zřizovatel, tedy v našem případě město Řevnice zastoupené Radou města, má
podle citovaného zákona dvě možnosti:
- buď může vypsat výběrové řízení, které rozhodne, kdo se stane ředitelem na dalších šest let,
- nebo může výběrové řízení nevypsat, a prodloužit tak výkon práce stávající paní ředitelky na
dalších šest let.
Zákon nestanoví podmínky, za kterých má zřizovatel výběrové řízení vypsat a za kterých od něj
má upustit. Je to tedy plně na zřizovateli, tedy Radě města.

Rada města se rozhodla konkurz na místo ředitele řevnické základní školy vypsat. A to
z těchto důvodů:

Považujeme výběrové řízení za standardní a objektivní nástroj, který má zajistit nejlepšího
možného ředitele pro naši základní školu na příštích šest let. Jsme přesvědčeni, že by všichni veřejní představitelé měli pravidelně skládat veřejnosti účty z výkonu své funkce a pravidelně obhajovat svou vhodnost pro ten který úřad. Proto musejí zastupitelé každé čtyři roky žádat
o důvěru voličů ve volbách. A proto je správné, že města mají možnost vypsat výběrové řízení,
které objektivně zhodnotí, kdo bude nejlepším ředitelem školy na dalších 6 let. Podle nás by
město mělo od konkurzu upustit jen tehdy, nemá-li žádné pochybnosti o řízení školy. A ty Rada
města v případě paní ředitelky Rajchlové má. Zejména v situaci, kdy pochybnosti existují, kdy se
objevují například stížnosti rodičů, je podle nás správné, že o řediteli školy na dalších šest let nerozhoduje jen Rada města, ale výběrové řízení, v němž mají zásadní slovo odborníci.
Rada města složená z volených zastupitelů je za chod a úroveň školy zodpovědná, a to ne jenom
rodičům stávajících žáků. Proto se nemůže spokojit s konstatováním vedení školy, že úroveň školy
se zvýšila, a automaticky prodloužit mandát stávající paní ředitelky. Zvláště v souvislosti se zmíněnými pochybnostmi.
Komunikace mezi paní ředitelkou a vedením města dlouhodobě vázne, a to nikoli vinou Rady
města. Reaguje-li vedení školy na legitimní požadavek zřizovatele (např. řádné zdůvodnění žádosti o přesun mezi kapitolami v rozpočtu školy) rozhořčeným článkem v novinách, pak tu opravdu není něco v pořádku. S tím souvisí neadekvátní reakce paní ředitelky na řadu kroků města,
např. její zpochybnění zcela standardní veřejnoprávní kontroly hospodaření a účetnictví školy. Toto zpochybnění vyvrcholilo podáním trestního oznámení paní ředitelky na jednoho ze členů Rady města, tedy zadavatele této kontroly ve škole. Policie záležitost prošetřila a uzavřela s tím
závěrem, že provádět veřejnoprávní kontrolu hospodaření školy není trestný čin, ale právo i povinnost Rady a městského úřadu.
Nepatřičná byla také reakce vedení školy na stížnosti rodičů. Připomeňme situaci v září 201 1 , kdy
v reakci na to, že představitelé města vyslechli nespokojené rodiče, vzniklo několik petic, v učitelském sboru a dokonce mezi nezletilými žáky jedné třídy!
Ředitelka školy následně neuspokojujícím způsobem reagovala na rozhodnutí Rady města- Usnesení Rady města č. 37 z 1 9. září 201 1 : „Rada města žádá vedení ZŠ, aby do budoucna našlo
vnitřním opatřením vhodné komunikační způsoby řešení podobných peticí, stížností apod. a to
přímo na půdě školy např. prostřednictvím rady školy nebo k tomu ustanovených jiných komisí,
skupin či jednotlivců a to tak, aby předešlo peticím rodičů.“ Paní ředitelka dodnes nedoložila, jaká
opatření vedení školy přijalo či hodlá přijmout.
Připomeňme také chystané volby zástupců rodičů a pedagogů do školské rady, které se paní ředitelka dosud zdráhala vypsat. Zmiňme rovněž, že paní ředitelka několik týdnů odmítala předložit
zástupci města ve Školské radě rozpočet školy, ač na něj má jak zřizovatel, tak jeho zástupci v orgánech školy právo.
Kromě těchto věcí jsou tu také pochybnosti např. o personální politice paní ředitelky Rajchlové,
zejména v souvislosti s neobvykle častými odchody učitelů. To je sice oblast, která nespadá do
kompetence zřizovatele, volení zástupci občanů ji nicméně při své práci musejí brát v potaz,
zvláště pokud na ni poukazují občané-voliči. Každoročně opustilo naši školu 6 až 7 učitelů, zatímco v okolních školách je to 1 -2 učitelé za rok
V neposlední řadě je dobré připomenout, že i paní ředitelka Rajchlová byla vybrána minulou Radou města ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo několik uchazečů. Není proto důvod ke
zpochybňování tohoto nástroje pro výběr nejlepšího možného ředitele pro naši základní školu na
příštích šest let. Nakonec, i paní ředitelka Rajchlová se v loňském roce zúčastnila výběrového
řízení na ředitele ZŠ v Černošicích. Z čehož vyplývá, že konkurz jako nástroj výběru ředitele
uznává, ale také to, že by naši školu mohla opustit sama ze své vůle uprostřed funkčního období.
A to musí brát zřizovatel při svém rozhodování v potaz.
Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli konkurz vypsat. Zda se ho paní ředitelka Rajchlová zúčastní, je jenom její věc. Výběrové řízení bude probíhat podle zákona a dalších předpisů. Jen tak
bude možno maximálně objektivně rozhodnout, kdo má dalších šest let řídit školu pro naše děti.
Rada města
*) § 1 66 zákona č. 472/201 1 Sb.
(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na
základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.
(3) V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání
pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.
A jeho přechodná ustanovení, která m.j. jiné určují období výkonu práce ředitele školy:
5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem
obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 1 66 zákona č.
561 /2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31 . července
201 2,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31 . července 201 3,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31 . července
201 4.
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Novinky
z úřadu

Změna platby za odpad
Na základě zákona č. 1 74/201 2 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1 990 Sb. o místních
poplatcích, byla schválena nová Obecně závazná
vyhláška č. 6/201 2 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „komunální odpad“). Změna zákona se
týká sazby poplatku a rozsahu osob, které od 1 .
1 . 201 3 jsou povinny platit za komunální odpad.
Od 1 . 1 . 201 3 platí komunální odpad fyzická
osoba:
1 . která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující pobyt
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
3. která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Poplatník je povinen ohlásit Městskému úřadu
Řevnice nejpozději do 1 5 dnů skutečnost, že se
stal poplatníkem.

Od 1 . 1 . 201 3 činí sazba poplatku za
komunální odpad 600,- Kč za kalendářní rok.
Sazba poplatku je tvořena z částky 250,- Kč za
osobu, objekt uvedený výše, za kalendářní rok a
z částky 350,- Kč, která je stanovena na základě
skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti
v pokladně Městského úřadu Řevnice:

Po a St 7.30 – 1 2.00 1 3.00 – 1 8.00
Út a Čt 7.30 – 1 2.00
Pátek
ZAVŘENO
Informace ohledně platby jsou zveřejněny
v časopisu Ruch – tabulka na jiném místě, dále
pak na internetových stránkách Řevnic:
http://www.revnice.cz/aktuality/
Při platbě z účtu je nutné uvést ve zprávě pro
příjemce text:„TKO a jména, za koho platíte“ pro
správné přiřazení platby.
Od 1 . ledna 201 3 je na městském úřadě zaveden
nový program na komunální odpad a každý
plátce má svůj variabilní symbol.(viz. tabulka).
Po zaplacení komunálního odpadu na rok 201 3
bude vydávána městským úřadem evidenční
samolepka, kterou poplatník označí sběrnou nádobu.

EKOS informuje

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu v roce 201 3
proběhne stejně jako v roce 201 2 ve dvou
termínech. Na jaře se bude konat v sobotu 1 8.
května a na podzim v sobotu 9. listopadu.
Sběrné nádoby budou v uvedených dnech
přistaveny od 9.00 do 1 1 .00 hod. na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. V případě nejasností, co
vše je možné jako nebezpečný odpad odevzdat,
se obracejte na společnost Ekos řevnice, tel.: 257
720 090, e-mail: ekos.revnice@c-box.cz.
PČ

Aktuality na webu

Na webu Ekosu (www.ekos-revnice.cz) si můžete
nově stáhnout smlouvy na vodné a stočné.
Rovněž jsou zde mj. zveřejňovány aktuality týkající se svozu odpadu.
thr

Daň z nemovitosti
Na základě informací Finančního úřadu
upozorňujeme, že v daňové správě nastanou od
1 .1 .201 3 závažné změny.
Noví majitelé nemovitostí budou od roku 201 3
vyplňovat a podávat pouze jedno daňové
přiznání za všechny své nemovitosti, které se
nachází na území jednoho kraje.
Taktéž úhradu daně provedou za všechny
nemovitosti v kraji
jedinou platbou. Ke

zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím
účinnosti zákona o Finanční správě České
republiky.
Konkrétní územní pracoviště, které bude od 1 . 1 .
201 3 spravovat spis konkrétního poplatníka, je
určeno podle jednotných pravidel. Pravidla jsou
nastavena tak, aby došlo k umístění spisu
v souladu se zájmy a potřebami vlastníků
nemovitostí.
Informační leták pro poplatníky daně
z nemovitostí včetně grafického znázornění
nalezne veřejnost na internetových stránkách
české daňové správy - http://cds.mfcr.cz
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ŠKOLY

Základní umělecká škola Řevnice

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Dne 8. 2. od 1 0. 00 hodin se bude konat v sále Zámečku v Řevnicích okresní
kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a komorní hře s převahou dechových nástrojů. Žáci uměleckých škol z našeho
okresu budou bojovat o postup do krajského kola, které se koná pro dechové nástroje 1 8. 3. v Kolíně a pro smyčcové nástroje 9. 4. v Nymburce.
Předvedou se seskupení nejrůznějších nástrojových kombinací od nejmenších dětí až po ty nejstarší. Pokud budete mít čas a chuť, přijďte podpořit své blízké a kamarády a prožijte tu důležitou chvíli s nimi.
Kristina Němečková

poradit s životními výzvami,“ uvádí se na webové stránce projektu.
Program čtení pro děti v Bambináriu oficiálně zahájila 20. prosince herečka
Zdeňka Žádníková, která zde předčítala kapitoly ze své knihy Ve znamení
motýla a promítala žáčkům krásné obrázky.
Jak Ruchu sdělila ředitelka školky Dagmar Hrabová, předčítání dětem je
zde běžnou součástí každodenního rozvrhu a program Celé Česko čte dětem je obohacuje o další zajímavé aktivity a zážitky. „Snažíme se jeho
prostřednictvím působit také na rodiče, aby dětem pravidelně četli i doma.
Má to totiž pozitivní vliv na zlepšování intelektuálního vývoje dětí a zároveň se upevňují pozitivní vztahy v rodině,“ říká Dagmar Hrabová.
pac

Koncerty

Začátek školního roku patří obvykle plánování společných projektů a stěžejních koncertů, které se již stávají v naší škole milou tradicí. V letošním
roce jsme si v hudebním oddělení zvolili téma „Pohádka“ a toto téma bude
po celý rok naše koncerty provázet. Na konci září zahráli stejně jako v loňských letech učitelé svým žákům, na den výročí vzniku samostatného českého státu zazpívala paní učitelka Jana Fučíková – Vaculíková státní hymnu
za doprovodu souboru Gaudium. V říjnu se také konala třídní přehrávka
kytarové třídy Františka Běhounka, na které zazněly podzimní písně. Na začátku listopadu vystoupili žáci klavírního oddělení paní učitelky Hany Zemenové. Repertoár byl velmi pestrý a zahrály si děti od nejmenších až po
ty nejstarší. Vernisáž fotografa Vladislava Skaly, která se konala 6. 1 1 . v Modrém domečku, s velkým úspěchem zahájila Magda Routová, která vystoupila se Sonátou pro sólové housle G. P. Telemanna. Hudební oddělení také
doplnilo krásným koncertem i zahájení výstavy Spadaný listí v Pivotelu
MMX v Letech, na kterém vystoupili žáci společně se svými učiteli.
Kristina Němečková

Spolupráce s mateřskou školou

Druhým rokem pokračuje spolupráce s místní mateřskou školou a těší se
velkému zájmu a oblibě. Každou středu dopoledne docházejí děti ze
školky na kurz keramiky k paní učitelce Kateřině Pecové. Výtvory, které si tu
vyrobí, si pak odnesou domů a takový vlastnoručně vyrobený dáreček jistě
potěší maminky, babičky, dědečky nebo třeba kamarády. Určitě už pro ně
na Vánoce s paní učitelkou něco pěkného chystají.
IJ

Komorní hra

K Lence Kolářové na housle chodí 1 5 dětí a asi polovina chodí na komorní
hru, která všechny ohromně baví. Pravidelně cvičíme a připravujeme se na
soutěž komořin, mezinárodní soutěže i Plzenecké housličky. Nejvíc se
nadře Magdička Routová, která je první hráčkou komorní hry a už dvakrát
hrála na vernisáži. Společně s Anežkou Krutskou, Terezkou Petrovou a Mariánkou Krutskou budou hrát na Adventním koncertě a Vánočním koncertě
ZUŠ. Rádi také jezdíme dvakrát za rok za kamarády do stočlenného orchestru ZUŠ Praha 6. Asi nejvíc se těšíme na jarní koncert, kde si zahraje
Magdička, Anežka, Milík a Sebi Vivaldiho koncert pro 4 housle a také utvoříme orchestr- a doprovodíme některé houslisty.
Anežka Krutská

LES

Pro všechny žáčky ZUŠ hudebního (i nehudebního oddělení jako nadstandardní doplněk výuky). Kapelu vede Filip Nebřenský. Laskavé Experimentální Studio je tu pro vás – kdo se bojí, nesmí do LESa. Zdarma!
Zkoušky probíhají v pondělí od 1 5,30 do 1 6,30 hod. Kdo ještě nechodí, ať
se přihlásí!

Elektronické žákovské knížky

Žáci již nedostávají klasické papírové žákovské knížky. V říjnu byly zpřístupněny elektronické žákovské knížky v systému iZUŠ. Vstup
z www.izus.cz nebo z odkazu na webových stránkách školy.
IJ

Bambinárium

V Bambináriu čtou dětem

Soukromá mateřská škola Bambinárium se zapojila do celonárodního
projektu „Celé Česko čte dětem“. Tato osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže a zároveň na
propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení.
V rámci programu vznikl i Klub školek, které čtou. V členských mateřských
školách je pak intenzivněji a cíleněji rozvíjen zájem dětí o knihy, čtení a
prohlížení obrázků.
„Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují
lepších studijních a pracovních výsledků než nečtenáři a dokážou si lépe

Foto: Zdeňka Žádníková předčítá dětem v Bambináriu ze své knihy Ve znamení motýla.

SPOLKY
Charita

Farní charita Řevnice pomáhá

Farní charita Řevnice je nezisková organizace založená při farnosti Řevnice
v roce 1 991 . V současné době funguje na čistě dobrovolnické bázi a nemá
žádné zaměstnance. Zaměřujeme se na pomoc lidem v těžké životní situaci, na návštěvy dlouhodobě nemocných a opuštěných, na sociální poradenství. Charita vlastní funkční vysoušeče zdiva, které půjčuje v případě
záplav v údolí Berounky a také je posílá při do jiných míst postižených záplavami.
Začátkem ledna pořádá charita pravidelně Tříkrálovou sbírku, která probíhá v městečkách a obcích řevnické farnosti (Černošice, Dobřichovice,
Halouny, Lety, Mokropsy, Mořina, Mořinka, Osov, Osovec, Řevnice, Svinaře,
Všenory a Všeradice a další). Z prostředků této sbírky pak charita podporuje rodiny, které se dostaly do tíživé životní situace, rodiny, které mají ve
svém středu postiženého člověka, seniora apod. Na podporu těchto rodin
využívá charita také finančních darů, které získává od individuálních dárců.
Potřebné lidi v našem regionu podporuje charita také materiálně, rozděluje novou obuv získanou jako dar. Charita rozvíjí také spolupráci s Dětským domovem Lety. Děti z domova se pravidelně účastní tříkrálových
sbírek a charita finančně podporuje aktivity dětí ve volném čase (dětské
tábory, kroužky).
Charita je vděčna za finanční dary, které jí umožňují pomáhat lidem v tíživé
životní situaci v našem okolí. Číslo účtu Farní charity Řevnice je
229694645/0300. Dárcům vystaví charita potvrzení o daru pro daňové
účely.
Farní charita Řevnice tedy propojuje lidi, kteří jsou ochotni pomoci, a ty,
kteří pomoc potřebují. K tomu slouží dotazník na webových stránkách
revnice.charita.cz. Dárci i lidé potřebující pomoc mohou kontaktovat charitu také na těchto kontaktech: revnice@charita.cz nebo Farní charita Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, 252 30 Řevnice.
ev

Letopisecká komise
Tak jako každý rok, i na začátku roku 201 3 prosí Letopisecká komise při Radě města Řevnice o poskytnutí výročních zpráv místních organizací a spolků pro účely zpracování zápisu do kroniky města Řevnice za rok 201 2.
V roce 201 3 hodlají letopisci připomenout při setkání nad kronikami životní i profesní osudy čestného občana Řevnic J. V. Bohuslava.
thr
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Výtvarná soutěž

Myslivci

Myslivecké hospodaření v roce 201 2

Myslivecké sdružení Řevnice hospodaří v pronajaté honitbě Řevnic a Letů
a svou činností se zaměřuje především na práci pro městské lesy, ochranu
zvěře a její chov a na práci s mládeží.
V roce 201 2 provedlo MS Řevnice jako již tradičně úklid odpadků v oblasti
hlavní komunikace na Mníšek, kde jsou při průchodu komunikace lesem
zanechávány nejrůznější odpadky a nepotřebný materiál. Na lesních komunikacích bylo prováděno pravidelné čištění odvodňovacích trativodů a
kanálů. V oblasti ochrany lesa spolupracuje MS Řevnice se správou městských lesů a to nejen střežením lokalit s mladými stromky, ale i kontrolou
nezákonné těžby. V této oblasti bylo přistoupeno ke spolupráci při budování nových závor a způsobů jejich uzamykání. V ochraně mladých porostů došlo ke změně v použití oplocenek, a to z původních drátěných,
které v minulosti způsobovaly poranění zvěře, na klasické dílcové hradby.
Tyto dílce MS v loňském roce vyrobilo a se správou lesa provedlo oplocení.
V oblasti práce s mládeží se MS Řevnice zaměřuje jednak na dílčí přednášky ve škole, dále pořádá tématické výlety do blízkého okolí a v rámci června-měsíce myslivosti pořádá pro školy v Řevnicích a Zadní Třebani tzv.
dětský den spojený s prezentací mysliveckých aktivit a s poznávací soutěží.
Vrcholnou činností MS Řevnice je hospodaření se zvěří v honitbě, resp. její
chov, ochrana, tvorba vhodného prostředí, přikrmování v době nouze a
v neposlední řadě i lov. V mysliveckém roce 201 2 (1 . 4. 201 2 – 31 . 3. 201 3)
evidujeme 1 237 odpracovaných brigádních hodin. Zvěři jsme předložili
krmivo v objemu 3200 kg jadrného a 1 700 kg objemového krmiva.
V loňském roce byla lovecká iniciativa členů MS zaměřena zejména na lov
divokých prasat, která v poslední době díky své přizpůsobivosti v kulturní
krajině a tím i spojené populační explozi, způsobují na zemědělsky obhospodařovaných polnostech značné škody. Lov této zvěře musel být tedy
doplněn dalšími opatřeními k omezení škod, a to i na nehonebních pozemcích. Bylo
přistoupeno k budování pachových ohradníků s pravidelným nástřikem s cílem zamezit této zvěři co nejvíce přístup na
uvedené pozemky. Toto opatření je samozřejmě prováděno v kombinaci s lovem a ačkoliv hospodářský rok MS Řevnice se uzavírá k 31 . 3., stávající
počty odlovených prasat již nyní přesahují šest desítek kusů.
Vrcholnou kulturní akcí k ukončení hospodářského roku je tradiční
myslivecký ples – „Poslední leč“, který se letos uskuteční 1 9. 1 . v Lidovém
domě.
Miroslav Hejlek
předseda MS Řevnice

Modrý domeček
Kavárna Modrý domeček
v Řevnicích se 4. 2. 201 3 otevírá po lednové rekonstrukci.

K té jsme se odhodlali především proto, že jsme chtěli
zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, ale také prostředí pro
naše zákazníky.
Novinkou pro ně bude skleněné
zádveří, které zabrání průvanu a
chladu. Dále pak klimatizace kavárny a kuchyně, bar s velkou pekařskou
vitrínou, nové osvětlení a kuchyň s kompletním vybavením.
Rekonstrukci kavárny jsme mohli uskutečnit díky Nadačnímu fondu Avast,
Nadaci OKD, Nadaci Charty 77 – Konta Bariéry, Nadaci České pojišťovny, také díky společnosti Marsh a jejich partnerským pojišťovnám. Samozřejmě
i díky MAS Karlštejnsko. Všem za finanční podporu velice děkujeme.
V novém roce se chceme soustřeďovat na rozšíření nabídky o gurmánské
speciality od naší gastro profesionálky paní Pavly Stine, která u nás po celý
tento rok bude pracovat za podpory Nadace Vodafone a jejího projektu
ROK JINAK.
Věříme, že návštěvníci budou inovací interiéru i sortimentu nadšeni stejně
jako my.

Od 4. do 27. 2. chystáme výstavu fotografií z vysokohorských průsmyků v Ladaku v oblasti zvané Malý Tibet s vernisáží 1 2. 2. od 1 9 hodin,
na které je slovem i obrazem provedou cestovatelé Pavel Matoušek a
David Malec.
V sobotu 1 6. 3. 201 3 chystáme již IX. benefiční ples Náruče 201 3, který
se uskuteční ve 20 hod. ve SPORTCENTRUM LIĎÁK v Řevnicích. Letos
ve stylu LETNÍ PÁRTY, Hawai, slunce, pláže a koktejly.

K atmosféře léta přispějí známé letní pecky od DJ Oldy Burdy, různé styly
reque, makarény, lambády a podobně. Asi největší atrakcí však bude neuvěřitelná stylová módní přehlídka, která Vás jistě pobaví. Na návštěvníky
čeká soutěž o nejlepší letní kostým a samozřejmě bohatá tombola.
Vstupné bude 220 Kč na osobu.
Předprodej vstupenek od poloviny února: Modrý domeček Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel. 602 603 257 nebo Sportcentrum Liďák,
Mníšecká 500, recepce tel. 222 356 242, 7-23 hod. Více na www.os-naruc.cz.
ŠH

Cesta do budoucnosti

ZUŠ Řevnice aModrý domeček vyhlašuje již 5. ročník regionální výtvarné
soutěže. Jak bude vypadat svět v budoucnosti podle Vás? A co je to ta budoucnost? Označení pro čas, který ještě nenastal …a něco o budoucnosti
pro inspiraci. V lidské mysli měla budoucnost zvláštní postavení a těšila se
velké pozornosti. Lidé se odpradávna snažili o budoucnosti něco zjistit a to
věštěním nebo předpovídáním (připomeňme třeba věštírnu v Delfách). Na
základě vědeckého zkoumání neexistuje důkaz, že by se budoucnost skutečně předpovídat dala, a proto se toto téma často stává námětem vědecko-fantastické literatury tzv. SCI – FI. Zde je děj zasazen do neznámých
světů, postaven na vymyšlené historii, prostupující neexistujícími technologiemi, plný podivných krajin s neznámými formami života. Můžete pohlédnout do budoucnosti vašeho domu, města, celé zeměkoule, a třeba
i vesmíru, tam můžete navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi. Za
zakladatele žánru bývá považován Jules Verne a z českých autorů je to například Svatopluk Čech a Karel Čapek. Budeme se těšit na Vaše kresby, malby, grafiku, fotografie a plastiky.
Soutěž je určena všem žákům základních škol v regionu Dolní Berounky a
Mníšku pod Brdy, kteří se v den podání přihlášky nacházejí ve věkovém
rozmezí 5 – 1 5 let. Zahájení soutěže: 31 . 1 . 201 3. Uzávěrka přihlášek do
soutěže je v úterý 2. dubna 201 3 do 1 7.00 hod. Práce přihlášené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny.
Práce do soutěže můžete odevzdávat v Modrém domečku v kanceláři ve 2.
patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy, nebo zaslat poštou na níže uvedené
adresy. Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky v přiloženém soupisu na
emailovou adresu: zus.rev@seznam.cz, práce z druhé strany označte také
přihláškou (vyplňte, nalepte). Komise vybere nejlepší práce do 5. 4. 201 3.

Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice, sál Zámečku v úterý 9. dubna 201 3 v 1 6 hodin. Výstava potrvá do 5.
června 201 3. Od 6. 6. 201 3 budou práce k vyzvednutí v Modrém domečku
nebo v ZUŠ Řevnice.
Adresy, na které můžete zasílat své práce: Modrý domeček, Náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30
Řevnice
Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře k soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz
Práce jsou do soutěže přihlašovány prostřednictvím škol, výtvarných ateliérů i jednotlivě. Za každého autora je možné do soutěže přihlásit maximálně jednu vybranou práci. Vhodným předvýběrem pro soutěž jsou
školní interní kola.
Odborná umělecká porota vybere do 5. 4. 201 3 nejlepší práce (tři ze zúčastněných prací, z každé věkové kategorie, v případě, že nebude některá
kategorie dostatečně zastoupena, přistoupí porota k náhradním řešením).
Vítězové soutěže budou dopředu informováni. Dále bude udělena cena
publika, kdy o výsledku rozhodnou návštěvníci výstavy, kteří budou hlasovat, vyhlášení ceny publika proběhne na konci května na některém z doprovodných programů (autor bude informován). Lístek označený jménem
autora a názvem díla vhodí na určené místo v kavárně Modrého domečku
nebo v ZUŠ Řevnice, dílo s největším počtem hlasů získá ocenění.
Každá ze soutěžních prací podléhá posouzení vyhlašovatele z hlediska
souladu s podmínkami soutěže.
O celkovém pořadí a výsledcích soutěže budeme informovat také
prostřednictvím webových stránek www.zus-revnice.cz.
Za vyhlašovatele soutěže Ivana Junková

Malý oznamovatel

· Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 1 5-1 8
týdnů. Cena 1 49 – 1 70 Kč/ks – v začátku snášky 1 78 Kč/ks. Prodej se

uskuteční: v pondělí 4. března 201 3, Řevnice – u hasičů – v 1 4,00 hod.
Případné bližší informace – tel.: 728 605 840, 728 1 65 1 66, 41 5 740 71 9.
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek – cena 20-30
Kč/ks.

Ruch - řádková inzerce. Firemním zákazníkům nabízíme v Malém
oznamovateli řádkovou inzerci v ceně 400 Kč + 21 % DPH.
Pro soukromou čtenářskou inzerci („prodám zánovní pianino“) platí 1
slovo = 1 0 Kč + 21 % DPH. Za jedno slovo se přitom považují telefonní čísla,
e-maily, internetové adresy, zkratky. Nepočítají se předložky, a interpunkční
znaménka. Ceny platné od 1 .4.201 1 (včetně DPH od 1 . 1 . 201 3).
· Plošná inzerce: 1 A4 = 4.000 Kč + 21 % DPH, 1 /2 A4 = 2.000 Kč + 21 % DPH,
1 /3 A4 = 1 .400 Kč + 21 % DPH, 1 /4 A4 = 1 .000 Kč + 21 % DPH, 1 /8 A4 =
500Kč + 21 % DPH. Příjem inzerce: tel. 731 483 833, e-mail: ruch@revnice.cz.
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Řevnická výročí
v únoru
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 02

• 7. 2. 1 923 – povodně na Berounce
• 9. 2. 1 908 - se v Řevnicích narodil
Stanislav Sklenář, člen Vesnického
divadla a dlouholetý řevnický ochotník. Na divadelní scéně hrál od roku
1 930 do roku 1 976. Vystoupil v 94 rolích. V sedmdesátých letech sám režíroval přes 1 5 představení. Několik let
působil jako ředitel „vlakového rozhlasu“. Zemřel v roce 1 984. Na přiložené
fotografii z roku 1 976 je ve hře Naši furianti v roli Jakuba Buška.

Rod Štefanů v Řevnicích
• 1 1 . 2. 1 883 – se konala volba nové
školní rady. Předsedou se stal Matěj Bílý, starosta, školdozorcem Matěj Křížek.
• 25. 2. 1 883 – proběhl konkurz na
stavbu budovy školy na náměstí, který
vyhráli stavitelé Jan a Alois Hájkové
z Písku. Konkurzu se zúčastnilo 1 0 zájemců.
• 27. 2. 1 948 – místní organizace KSČ
jmenovala Akční výbor Národní fronty
a do jeho čela dosadila jako předsedu
Josefa Štípla, úředníka ČSD. Akční výbor měl 1 4 členů. Provedl v obci čistky.
Převzal vedení MNV, všech jeho složek
a komisí, a také řízení dalších veřejných institucí.
• 1 7. 2. 2003 se sešli členové Rady
města Řevnice s předsedy komisí - poradních orgánů Rady města. Ti radní
informovali o problémech, které řešili
v uplynulém roce a hodnotili svojí dosavadní činnost.
• V únoru 2003 Technická správa
města zlikvidovala poslední následky
povodně - torza několika chat, které
připlavaly na fotbalové hřiště. V následujícím období zaměstnanci odstraňovali náplavy kolem řeky.
• V únoru 2003 byly dokončeny přípojky tlakové kanalizace v lokalitě Pod
Tratí.
Kö, thr

Turistické pochody

Řevnické nádraží bude 23. 2. 201 3
místem startu 47. ročníku Zimního
brdského přechodu a 36. ročníku
Zimní
brdské
padesátky,
organizovaného turistickým odborem
TJ Čechie Karlín.
Start tras v délkách 6 km, 26 km, 35 km
a 50 km bude od 6. 45 do 1 0. 00 hodin
(50 km do 8.00 hod) s cílem v Davli od
1 1 . 00 do 1 9. 00 hodin.
Základní informace lze získat u Jitky
Vyleťálkové, tel.: 728 21 8 1 1 3, 244 470
577, mail: vanesa.dobrovic@seznam.cz,
Korandova 36, 1 47 00 Praha 4.

Předkládaná stará řevnická pohlednice zřejmě z konce 1 9. století (1 896?) byla vydána v Praze firmou B.
Goldsteina a poštou neprošla. Na pohlednici je zobrazeno stavení čp. 1 4 na rohu dnešní Sádecké a Školní
ulice. Jde o objekt, o kterém jsem se již zmiňoval v Ruchu číslo 8 v roce 2005 při popisu Sádecké ulice.
Se stavením čp. 1 4 souvisí řevnický rod Štefanů a to již od 1 7. století. Předtím rodina Štefanova žila v domě
čp. 1 na náměstí, kde se ve starých záznamech připomíná již v roce 1 556. V 1 7. století získala čp. 1 rodina
Rážova a Štefanovi začali hospodařit na gruntě čp. 1 4. Rolník Václav Štefan s manželkou Rozinou, rozenou
Hrachovinovou, se zde uvádějí v letech 1 770 – 1 795. Zde žil i jejich potomek Jan Štefan s manželkou Marií,
dcerou hrnčíře Tomáše Kadeřábka, kteří měli dceru Alžbětu. Ta se v roce 1 831 provdala za povozníka Martina
Straku z chalupy čp. 1 8 a tím na gruntě končí jméno Štefanů.
Martin Straka měl tři dcery, z nichž nejmladší Tereza se provdala za krejčího Jana Kratochvíla a bydlela nadále
v tomto stavení. V roce 1 888 převzali dům manželé Václav Vojta s manželkou Annou, rozenou Kratochvílovou.
Od roku 1 940 byli majiteli Václav Hrbek a jeho manželka Růžena, rozená Vojtová. Jejich dcera Marie Hrbková
zde žila až do své smrti v roce 201 0. Stavení čp. 1 4 je nyní v majetku Miroslavy Kubátové, pravnučky Václava
a Anny Vojtových. Po celkové opravě bude sloužit k bydlení další generaci předchozích vlastníků.
Jméno Štefan z Řevnic nevymizelo. Byli rozvětvenou rodinou. Pocházeli z ní pozdější hostinští Štefanové
v hospodě„Na Větrově“ a koncem 1 9. století řevnický ponocný stejného jména.
J. König
P. S. Tuto pohlednici mi zapůjčil Okresní archiv pro Prahu – západ, kterému na tomto místě vyjadřuji dík.

Ohlédnutí za řevnickými Duchy

Před Vánoci formálně skončil dvouletý společný divadelní projekt dětské lidové muziky Notičky a taneční
skupiny Proměny. Notičky na závěr vánočního koncertu v Karlíku předaly občanskému sdružení Náruč
finanční dar v hodnotě 30.000 korun z výtěžku z loňských pěti repríz. Celková částka věnovaná Náruči za oba
roky pak přesáhla 80.000 korun!
Populární muzikál scénáristů Zdeňka Svěráka, Jiřího Melíška a Oldřicha Lipského s písničkami Jaroslava Uhlíře
přilákal do řevnického lesního divadla za oba roky téměř dva tisíce lidí. Vrcholem projektu pak byla derniéra
v lesním divadle ve Sloupu v Čechách, kam si našlo cestu neuvěřitelných patnáct stovek diváků, což místní
starosta označil za absolutní rekord místní scény. Vedle bouřlivých ovací vestoje si všichni zúčastnění
pochvalovali zejména výbornou partu, která se stmelila na zkouškách, během představení i při několika
oslavách. “To mi bude chybět nejvíc, ta úžasná parta bezvadných lidí,” prohlásila vedoucí Notiček Lenka
Kolářová.„A pak mě taky štve, že to rejža už nechce hrát!”
Konec zpráv. Co rejža bych chtěl
poděkovat všem, kteří se přišli do “lesňáku”
podívat.
Velké díky za skvělé výkony patří všem
hercům,
tanečníkům,
muzikantům,
technikům a vůbec všem, kteří se
na tomhle divadle podíleli.
Rovněž moc děkuji rodinám všech
zúčastněných, zvláště tatínkům a maminkám trpaslíků, za jejich obětavost.
A aby Lenka dlouho nesmutnila a parta se
nám
nerozklížila,
prozradím,
že
začínáme s přípravami nového kusu na rok
201 4. Jestli do té doby nespadne jeviště
v “lesňáku” – a všichni doufáme, že se tak
nestane, rádi bychom nabídli slavnou
Baladu pro banditu.
Jan Flemr
Foto Libora Chvojky z představení v Sloupu v Čechách
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Z redakce

O škole
Téma základní školy v Řevnicích, bohužel, vzbuzuje mnoho emocí a dělí diskutující a zúčastněné do různých táborů. Věcné argumenty se
mísí s pocity, fakta s názory a najít ve spoustě
protichůdných informací pravdu je už asi
nemožné. Zatím se stále nedaří situaci uklidnit a
začít nastalé problémy řešit věcně, byť pokusů
o to už bylo několik.
Rada města připravuje vypsání výběrového
řízení na ředitele základní školy.
Možná i proto se v redakci Ruchu v posledních
týdnech sešlo několik příspěvků, které se tématu
základní škola týkají a popisují situaci z různých
úhlů pohledu. Uveřejnění všech v tištěné verzi
časopisu by však zabralo celé jedno vydání, a
ještě by možná nestačilo. Budeme proto o jejich
obsahu jen stručně informovat. Zároveň chceme,
aby je zájemci měli k dispozici kompletní, proto
jsme se rozhodli zveřejnit všechny příspěvky
v internetové verzi Ruchu. Najdete je na
http://ruch.revnice.cz.
Toto tištěné vydání budeme věnovat dalším tématům, která jsou pro město Řevnice také důležitá.
Vzhledem k tomu, že se rada města rozhodla výběrové řízení na ředitele školy vypsat, lze předpokládat, že názorů a příspěvků do diskuse na
toto téma bude přibývat. Protože však nechceme průběh výběrového řízení nijak ovlivňovat a
zároveň bychom neradi zahltili čtenáře a stránky
Ruchu výměnami názorů, které mnohdy přerůstají v „osobní souboje“, rozhodli jsme se až do
ukončení výběrového řízení dále v diskusi
o řevnické základní škole nepokračovat. Jak
v tištěném Ruchu, tak ani v jeho internetové
verzi nebudeme již další příspěvky na toto téma
uveřejňovat.

Příspěvky

Redakce Ruchu přijala ke dni uzávěrky následující příspěvky:
• V dopise rodičům žáků ZŠ Řevnice ředitelka
školy Mgr. Štěpánka Rajchlová vysvětluje, proč
neuvažuje o tom, že by se přihlásila do chystané
ho výběrového řízení na ředitele školy, popisuje
své kroky ve funkci ředitele a děkuje za spolupráci.
• Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc. z Univerzity
Karlovy se v článku s názvem Budoucnost základní školy v Řevnicích zamýšlí nad procesem
transformace českého školství a vyjadřuje podporu ředitelce Mgr. Štěpánce Rajchlové.
• Člen školské rady Ing. Pavel Černý krátce reaguje na článek p. Hrubého z minulého čísla.
• V článku s názvem Obroda řevnické školy Božena Musilová vyjadřuje podporu ředitelce
Mgr. Štěpánce Rajchlové.
• K situaci v ZŠ Řevnice se vyjadřila v článku Jak
se ze mě stal (málem) zločinec radní MUDr. Jarka
Dercová. Popisuje podávání trestních oznámení
i útok na svoji rodinu ve vánočním čase.
• Reakci na Reakci Rady města v minulém čísle
zaslal Ing. Jaroslav Hrubý.
• V článku Co nezvládla paní ředitelka se člen
školské rady Ing. Pavel Černý zamýšlí nad
selháním ředitelky Rajchlové. Vyjadřuje názor, že
se ředitelka školy Mgr. Štepánka Rajchlová
nechala strhnout a špatně reprezentuje školu.
Redakce

Ruch 2/201 3
Redakce, nikoliv redakční rada
V průběhu měsíce ledna došlo k několika
jednáním v rámci redakce Ruchu, z nichž vyplynulo, že redakce byla dosud mylně nazývána redakční radou a z toho vyplývaly nejasnosti
v úkolech, které má plnit a ve způsobu práce
členů redakce.
Po ujasnění svého statutu přijala redakce následující pravidla své práce:

Redakce časopisu Ruch se řídí Kodexem
dobrého radničního periodika zveřejněným
na webu pro otevřenost veřejné správy
www.otevrete.cz:

1 . Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce
2. Komentáře jsou odděleny od zpráv
3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce
4. Avizování témat připravovaných k uveřejnění
zastupitelům, občanům, iniciativám
5. Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní, opakování už dříve napsaného)
6. Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či
klubu (vč. opozičního)
7. Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti
předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)
8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení
bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední
9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů,
hlasování, diskuse, alternativních řešení
1 0. Budoucí připravovaná rozhodnutí: umožnit
veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet
Nad to:
- Redakce se bude více věnovat příspěvkům od
externích autorů a snažit se dávat prostor více
stranám a hledat odpovědi na otázky obsažené
v příspěvcích.
- Názorům od občanů bude v Ruchu stabilně věnována jedna strana. Budou-li názory v daný
měsíc delší či se jich sejde více, redakce si vyhrazuje právo je krátit a v celém znění je uveřejnit pouze na webu. Budou-li se názory týkat
zásadnějších témat, bude redakce usilovat o rozpracování těchto témat, aby nezůstalo u pouhé
„přestřelky“ názorů jedné a druhé strany.
- Redakce bude připravovat rozsáhlejší a zásadnější témata do Ruchu s delším časovým
předstihem, aby bylo možné shromáždit a zpracovat dostatečné množství podkladových materiálů a vyslechnout názory různých stran.
- Redakce bude o přípravě rozsáhlejších a zásadnějších témat informovat veřejnost předem,
aby případní zájemci mohli včas redakci kontaktovat a předat jí k tématu informace.
- V případě obdržení příspěvků, které ji napadají
či obviňují vedení města, poskytne redakce radě
města k vyjádření čas nejméně 3 pracovní dny,
aby vyjádření rady města mohlo být publikováno ve stejném vydání Ruchu, jako příspěvek.
- Redakce bude u příspěvků, které budou podepsány kolektivním autorem, usilovat o zjištění a
publikaci konkrétních jmen osob, které za příspěvkem stojí.
Redakce ve složení:
Mgr. Tomáš Hromádka - šéfredaktor, Mgr. Marie
Reslová, Veronika Stará, Ing. Pavel Černý, MUDr.
Jindřich König

Dopis: Vraky v Řevnicích
Vážená redakce,
píši ohledně vrakoviště – odstavených osobních
automobilů – v ul. Nezabudická v Řevnicích. Vraků aut zde stojí celkem šest. I když si třeba majitelé myslí, že se o vraky nejedná – mají přeci RZ
– ale všechny jsou bez STK + MS a na první pohled je jasné, že na silnici již nevyjedou. Možná
určitě ani nemají zaplacené a sjednané zákonné
pojištění. Jak je vidět, vedení obce to vůbec ne-

vadí, i když o tom byli informováni v čele se starostou. Jak chce vést obec, když si neporadí
ani s pořádkem v jedné ulici, kde vraky stojí již
několik let. Silnice se tím zúžila, auta jezdí a ničí
trávu na protější straně a majitelům vraků i přes
upozorňování to nevadí a jsou nepřístupní k jakékoli domluvě, viz Vitouš Václav. Věřím, že
podobných Vitoušů a spol. je zde dost, ale kam
jinam se obrátit, když i město a jeho vedení to
nezajímá. Třeba zmínka v našem měsíčníku této
problematice pomůže.
Z. Křeček
Rada města se problémem zabývala dne 4. ledna
201 3 a uložila tajemnici v součinnosti s vedoucím odd. TS Bc. Kubáskem zjistit a zdokumentovat dlouhodobě odstavená vozidla a vraky
v Řevnicích a podniknout kroky k jejich odstranění.
thr

Zaujalo nás

Pálení čarodějnic na Vrážce
Společenství občanů Řevnic (zatím pracovní název k diskusi), udělalo v roce 201 2 dvě zásadní
akce, které přispěly nejen k pobavení řevnických,
ale i k osvětě připomněním a zpřístupněním
kulturní památky, která se vytrácela nejen z povědomí.
Jako první z nich bych uvedl již tradiční stavění
hranice na pálení „čarodějnic“ na západním
okraji obce. Hranice měla více než 1 0 metrů a její
stavba nám zabrala celou neděli 29. dubna. Když
k tomu přidáte předchozí neděli, kdy jsme připravovali a sváželi dřevo, tak je to docela dost
práce. Slavnostního zapálení se opět zúčastnilo
několik set lidí z Řevnic a okolí.
Je samozřejmé, že tyto akce jsou v našem volnu
a také na naše náklady.
K dobré náladě návštěvníků pálení čarodějnic
přispělo i kvalitní občerstvení, které také již tradičně zajistil pan Luboš Jelínek s rodinou.
Sluší se poděkování obecnímu zastupitelstvu
města Řevnic za to, že nám povolilo pokácení
suchých a polámaných stromů a stromů napadených broukem, které jsme použili na stavění
hranice.
Zdeněk Burian
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Záchrana památného
stromu v Selci

Druhou akcí, nikoliv však významem, bych uvedl zpřístupnění, nejen
vizuální, ale i skutečné – památného stromu. Pro připomenutí: Jedná se
o dub letní, stáří- 270 let, V-1 5 m, obvod – 461 cm. k.ú. Řevnice V Selci na
rozhraní lesa a pole. 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 pravděpodobně hraničního stromu mezi okresy Praha – západ a Beroun.
Při této akci, která proběhla 3. listopadu, jsme vyčistili okolí stromu od
černé skládky, srovnali hromady zeminy, vyřezali a spálili křoví a náletové
dřeviny, které památný strom zakrývaly a tim ho zcela zneviditelnily pro
veřejnost. Ještě zbývá vyměnit stávající cedulku se státním znakem, která
někomu posloužila jako terč, za novou, která se již vyrábí.
Je samozřejmé, že tyto akce jsou v našem volnu a také na naše náklady.
Sluší se poděkování obecnímu zastupitelstvu města Řevnic za pomoc při
úklidu okolí památného stromu přistavěním a odvozem kontejneru.
Zdeněk Burian
P.S. Případné náměty a nápady ale i součinnost (v k. ú. Řevnice je ještě jeden památný strom) uvítáme, jak osobně, tak i formou elektronické korespondence na e-mailu: burian.its@seznam.cz.
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Barokní koncert
Dolcissimi Sospiri

V neděli 1 7. 2. 201 3 začíná
v 1 8 hodin v sále Zámečku
další komorní koncert.
Tentokrát se po delší době
představí doma Jan Krejča
(1 972), virtuos na teorbu.
S hudebním vzděláním
začínal na řevnické LŠU
s kytarou u pana učitele
Františka Běhounka.

Absolvoval loutnu u Rudolfa Měřínského. Teorbu a barokní kytaru pak
zvládl v podstatě jako samouk. Zúčastnil se mnoha mistrovských
kurzů, spolupracoval s Janou Lewitovou, byl členem souboru
Ritornello a dalších souborů staré hudby doma i v zahraničí.
Hostuje na tuzemských i zahraničních významných festivalech a patří
mezi nejvyhledávanější odborníky na historické drnkací nástroje.
Na řevnický koncert Jan Krejča přizval vynikajícího barytonistu
Tomáše Krále (1 983).
Zpěv absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění u Adriany
Hlavsové. Má za sebou mnohé mistrovské kurzy, konzultace u Ivana
Kusnjera, je členem souboru Collegium Vocale 1 704.
Oba umělci se podílí na mnoha oceňovaných nahrávkách, pravidelně
spolupracují s Českým rozhlasem i s Českou televizí.
VS
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