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Zastupitelstvo schválilo prodej čp. 2 • Úspěchy Rebelek • V objektu starého nádraží bude výroba ručních těstovin

Aktual ity

Přímá volba prezidenta
Hlasování bude probíhat v pátek 1 1 . ledna
od 1 4.00 do 22.00, v sobotu 1 2. ledna od 8.00
do 1 4.00 hodin. V případě, že žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, bude
se konat druhé kolo volby, a to čtrnáct dnů
po začátku prvního kola (tj. 25. a 26. 1 . 201 3),
kam postupují dva kandidáti, kteří obdržel i
v prvním kole volby nejvíce odevzdaných
platných hlasů.
Hlasovat lze i  na voličský průkaz, o který je
třeba požádat písemným podáním, opatřeným
ověřeným podpisem voliče, které musí být
doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
(tj. do 4. 1 . 201 3) tomu, kdo stálý seznam voličů
vede (Městský úřad Řevnice) nebo osobně
do okamžiku uzavřeni stálého volebního
seznamu (tj. 9. 1 . 201 3 do 1 6.00).
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do seznamu voličů v l ibovolném volebním
okrsku na území České republiky
i  v l ibovolném zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Prezidentské volby budou probíhat
ve stejných volebních okrscích jako při volbách
do krajského zastupitelstva, tj. v našem případě
opět v Zámečku.

thr

Poděkování
Město Řevnice děkuje paní MUDr. Ludmile
Sophové z Řevnic za peněžní dar ve výši 5 tisíc
Kč na nákup vánoční výzdoby. Z těchto peněz
byly zakoupeny vánoční ozdoby na vánoční
strom na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

rh

Zastupitelstvo podpořilo
digitalizaci kina
V rámci projednávání rozpočtu města na rok
201 3 schvál ilo Zastupitelstvo města Řevnice mj.
1 7. prosince 201 2 na návrh místostarosty
města Jana Hrušky poskytnutí peněžitého daru
z rozpočtové rezervy ve výši 50 tisíc Kč na
projekt digital izace kina občanskému sdružení
Gong.

thr

Novoroční koncert
V pátek 4. 1 . 201 3 se od 1 9 hodin koná v sále
řevnického Zámečku novoroční koncert, na
kterém vystoupí Dana Klásková
(housle)  s  klavírním doprovodem Kateřiny
Košťálové.
Na programu budou skladby G. Ph. Telemanna,
W. A. Mozarta, F. Schuberta a L. van Beethovena.

VS

Komorní koncert
V neděli 20. 1 . 201 3 začíná v 1 8 hodin v sále
Zámečku další komorní koncert. Tentokrát se
představí absolventi pražské konzervatoře
Kristýna Kolářová (housle) a Šimon Marek
(violoncel lo), kteří se připravují ke zkouškám na
Hudební akademii múzických umění. Na klavír
je doprovodí prof. Ester Godovská.
Kristýnu sleduje nejen řevnické publikum už
řadu let a bude jistě zajímavé poslechnout si,
kam se svým živelným vkladem posunula.
Šimon Marek už v Řevnicích také koncertoval .

VS

My třídíme nejlépe!
Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci  s  autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a. s., vyhlásil výsledky již VI I I . ročníku soutěže obcí „My třídíme nejlépe“. Soutěž se konala v rámci
projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“
na období let 2009 až 201 2 a jejím cílem byla aktivní účast obcí zapojených do systému EKO-KOM,
v jehož rámci je na území ČR zajišťován zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění
a recyklace.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku se konalo v restauraci Žofín 1 8. prosince 201 2 a ceny
jednotl ivým vítězným obcím z celkového počtu 1 1 31 středočeských obcí, které se do soutěže
zapojily, předal i pan PhDr. Marek Semerád, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství a paní RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředitelka oddělení využití
odpadů společnosti EKO-KOM, a.s.
V rámci soutěže je hodnoceno je čtvrté čtvrtletí roku 201 1 a první, druhé a třetí čtvrtletí roku 201 2.
V každé velikostní kategorii obcí se hodnotí za každé časové období celková výtěžnost papíru
v nádobovém způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost papíru v ostatním
způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost plastu v nádobovém i ostatním
způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí), celková výtěžnost skla (čiré i  směsné) celkem
v nádobovém i ostatním způsobu sběru (v kg na obyvatele a čtvrtletí) a dostupnost veřejné sběrné
sítě, ta je dána dosažením maximálního limitu pro počet obyvatel na průměrné sběrné místo a
současně dosažením minimálního limitu pro instalovaný objem průměrného sběrného místa.
Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a
sklo směs, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. Minimální instalovaný objem průměrného
sběrného místa se stanoví jako podíl součtu instalovaného objemu všech sběrných nádob na papír,
plast a sklo směs, a počtu obyvatel v obci (dle statistiky ČSÚ). Dále se zkoumá efektivita sběrné sítě
(tj. poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu a celkovým obslouženým
objemem sběrových nádob a pytlů), zavedení dvojkomoditního sběru skla v obci (sběrové nádoby
zvlášť pro čiré a barevné sklo), zavedení sběru nápojových kartonů a zajištění odděleného sběru
kovových odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě, mobilním sběrem organizovaným v rámci
systému obce.
Město Řevnice se v kategorii 2000 - 1 0000 obyvatel umístilo opět na prvním místě před
Průhonicemi a Jesenicí u Prahy. Tento výsledek je pro občany dobrou vizitkou, pro samosprávu
stimulem pro další vylepšování odpadové politiky města.

Tomáš Hromádka
s využitím webu Středočeského kraje

Novomanželské apartmá
Divadelní soubor Řevnice zve diváky, kteří neviděl i v létě hru Richarda Beana “Novomanželské
apartmá”, na její lednové reprízy v řevnickém kině. Hra tohoto originálního britského dramatika je
plná osobitého humoru a ironie. Její děj, stejně jako v detektivce, nelze prozradit. Mohu jen
poodhalit, že se odehrává v jednom prostoru hotelového apartmá a herci jsou celou dobu všichni na
scéně, prolínají se, avšak jejich osudy nikoliv.
Budeme se na Vás těšit ve čtvrtek, pátek a sobotu dne 1 7., 1 8. a 1 9. ledna 201 3 vždy ve 20 hod. Za
všechny protagonisty

Alice Čermáková
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Vážení spoluobčané,
spolu  s uvedením
několika aktuálních
událostí z minulého
měsíce mi dovolte se
k příležitosti začátku
nového roku ve
stručnosti ohlédnout
za nejdůležitějšími mo-
menty roku minulého
a upozornit na projekty
a akce, které chystáme
do budoucna.

Soutěž My třídíme
nejlépe
V loňském roce se naše město opět umístilo na
prvním místě v kategorii obcí s 2 000 – 1 0 000
obyvatel i krajské soutěže „My třídíme nejlépe“.
Řevnice získaly 592 bodů, druhé Průhonice s 533
bodů, třetí Jesenice u  Prahy 522 bodů. Slavnost-
ní vyhlášení proběhlo 1 8. prosince na Pražském
Žofíně. Děkuji všem občanům, kteří poctivě třídí
a tím nám pomáhají k vítězství. Za umístění na
první příčce jsme získal i finanční odměnu ve výši
60 000 Kč, které město bude investovat do náku-
pu sběrných nádob.

Zámeček
Řád Dominikánů podal žalobu na vrácení zá-
mečku v rámci tzv. církevních restitucí. Před-
pokládal jsem, že zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi nás jednou pro vždy tohoto
problému zbaví, protože řevnický zámeček měl
být z nároků na vracení majetku vyčleněn. Nyní
se ale situace nejeví tak jednoznačně. O tom, zda
tato dominanta a sídlo kulturních institucí města
zůstane v majetku Řevnic, nebo ji budeme
muset vydat Dominikánům, s největší pravdě-
podobností rozhodne soud.

Rada města
V roce 201 2 se rada města sešla 41 x. Kromě
běžné agendy (schvalování smluv, věcných bře-
men atd.) se nejčastěji zabývala společností Ekos
a převodem technických služeb pod město, pří-
pravou prodeje pozemků a řešením aktuální
situace v základní škole. Ve druhé polovině roku
jsme intenzivně pracovali na přípravě vybu-
dování dvou tříd základní školy v budově měst-
ského úřadu, aby bylo možné i  v příštím školním
roce zajistit dostatečnou kapacitu pro stále na-
růstající počet žáků.

V roce 201 2 se podařilo
Dokončení další etapy výstavby kanalizace. Ko-
laudace této části kanal izace a kolaudace čistír-
ny odpadních vod.
Výměna topení na prvním stupni základní školy
z akumulačních kamen na plynové topení.
Oprava části komunikací po kanalizaci.
Vybudování části vzduchotechniky ve školní jí-
delně.
Převod technických služeb pod MěÚ a výběr
nového vedoucího technických služeb a ředitele
Ekosu.
Získání dotace na přístavbu mateřské školy
a rozšíření její kapacity.
Město také rozhodlo o prodeji domu č.p. 2
na náměsti a pozemků za ním. Ve výběrovém
řízení soutěžily dvě firmy - obě najaly reno-
mované a oceňované atel iéry a představily bu-
doucí architektonické řešení celé lokal ity. Těsnou
většinou pak vyhrála jedna z nich. Přestože se
mnohým z nás více líbila druhá varianta, věřím,
že zvolené řešení povede ke kultivaci centra
Řevnic a bude dobře sloužit občanům.

Co se nepovedlo?
Vhledem k tomu, že se nezdařilo real izovat pře-
pojení přípojek v Selecké ulici, přesouvá se rea-
l izace opravy části této komunikace do roku
201 3.

Co plánujeme udělat
v roce 201 3?
Realizovat přístavbu mateřské školy. Vybudovat
dvě třídy základní školy v budově MěÚ.
Plánujeme dokončení instalace vzduchotech-
niky ve školní jídelně a výše zmíněnou opravu
Selecké ulice. Budeme žádat o dotaci na opravu
další části této ulice. Zadáme vypracování
dokumentace na výstavbu nového povrchu Ko-
zinovy a Husovy ulice a zahájíme přípravu této
investice. Na počátku roku plánujeme podat žá-
dost o dotaci na komunikaci, která je součástí
přednádražního prostoru. Pokud budeme
úspěšní, předpokládáme real izaci na přelomu let
201 3 – 201 4.
Pro zlepšení úklidu ve městě pořídíme víceúče-
lový zametací vůz.
Provedeme rekonstrukci jeviště lesního divadla.

Co dalšího připravujeme?
Výměnu lamp veřejného osvětlení za moder-
nější a úspornější. Díky tomu bychom měli zna-
telně snížit náklady na elektřinu.
Připravujeme žádost o dotaci na Kompostárnu.
Chystá se oprava části komunikací asfaltovým
recyklátem.

Kultura – 201 2
Kulturní rok 201 2 zahájila Milena Kolářová
(housle) a Šimon Marek (violoncel lo) za klavírní-
ho doprovodu Ester Godovské v novoročním
koncertu. Tradice novoročních komorních kon-
certů bude zachována i  v roce 201 3, kdy vystou-
pí 4. 1 . od 1 9 hodin Dana Klásková (housle)
a Kateřina Košťálová (klavír).
S klavírním recitálem vystoupil Jakub Zahradník.
Po delší době došlo i  na divadlo jednoho herce –
Eva Přibylová (Strašnické divadlo) přivezla
slavné Vyučování dony Margaridy.
Konaly se již tradiční festivaly: Rockový slu-
novrat, Porta a Lesní slavnosti divadla, na kte-
rých loni vedle Dejvického divadla hrálo
i  brněnské Divadlo na provázku.
Proběhly oba tradiční trhy – Košíkářský v rámci
Královského průvodu i  Adventní. Na obou účin-
kovaly řevnické dětské soubory a pěvecký sbor
Canto Carso.
MěKS se podílelo na druhém ročníku jazzového
festivalu Bioblues v řevnickém kině, na kterém
tentokrát vystoupil skvostný jazzový vokální
sextet Skety a neuvěřitelný zpěvák Lorenzo
Thompson doprovázený virtuozními instru-
mental isty z Trossman – Kořínek Bandu.
Jazz zněl i  v Lesním divadle, po pěti letech zde
koncertoval Laco Deczi  s  Celulou New York.
Vážná hudba v podání Českého hornového
kvarteta se jevila jako pro Lesní divadlo stvo-
řená.
V prostorách Zámečku se konal další ročník
Řevnického fotosalónu, tentokrát s tématem
Študáci a kantoři.
Kval itní folk zněl nejen na Portě, ale také v kině.
Konal se tady koncert legendárních Hop Trop.
Zajímavá byla beseda v Modrém domečku se
socioložkou Jiřinou Šiklovou nad její knihou Bez
ohlávky.
Dlouhodobé pátrání MUDr. Jindřicha Königa
v historii domů na řevnickém náměstí bylo za-
vršeno nejen besedou v Modrém domečku, ale
též vydáním pozoruhodné publikace.
Pro děti byly inscenovány tři pohádky – Jak
Modrovláska splnila tři přání, Zimní pohádka
Dominika Tesaře a Kocourkov Vladimíra Tau-
singera.
V Lesním divadle bylo dětem věnováno předsta-
vení Michal je Pajdulák a koncert Kašpárka
v rohlíku.
Řevnický divadelní soubor nabídl Novomanžel-
ské apartmá, Idiotku a autorské představení M.
Šmerglové Pánská jízda v šikanzenu.

Konal se další ročník Tance v babím létě,
tanečního festivalu, který organizuje Hana
Tuháčková z Černošic.
Pravidelně se konají Setkání u  pomníku (8. 5.
a 28. 1 0.) a kromě léta také jednou za měsíc Se-
tkání seniorů v sále Zámečku.
Nejdůležitější pro příští kulturní sezónu bude
zřejmě vybudování nového jeviště v Lesním
divadle.

Tento opravdu stručný výčet a řada dalších udá-
lostí, které se do něj nevešly, mě utvrzují
v přesvědčení, že Řevnice jsou živým a kulturním
městem, kde se stále děje něco pozitivního. Přeji
vám všem, ať těch pozitivních věcí je v roce 201 3
ještě více než v roce minulém.

Libor Kvasnička

Slovo starosty

Čp. 2 pro 2Q
Až v 1 ,1 5 hod. ráno skončilo poslední jednání
Zastupitelstva města Řevnice v roce 201 2,
které bylo zahájeno 1 7. prosince 201 2 v sále
Zámečku. Na programu bylo 21 závažných
bodů a i  to byl důvod, že se zastupitelstvo
v části jednání sešlo v kompletní sestavě, což
v posledním období není zvykem.
Zastupitelstvo nejprve projednalo námitku
Ing. Smrčky k zápisu ze Zastupitelstva města
(ZM) č. 1 4 ze dne 1 0.9.201 2 a usneslo se, že
text zápisu bude přepracován dle jeho připo-
mínek a vyvěšen na webové stránky v upra-
vené podobě. Dále na návrh Ing. Smrčky
uložilo Radě města (RM) provedení opatření
k uveřejňování a archivování veškerých pí-
semných zápisů z RM, ZM, komisí a to i  úče-
lových a jednorázových, včetně
podkladových materiálů, elektronické podo-
by zápisů ze ZM, výběrových řízení, valných
hromad společnosti EKOS a pravidelných
ekonomických podkladů spol. EKOS Řevni-
ce s r.o. apod. jiných závažných materiálů
na webových stránkách města za účelem na-
prosté otevřenosti a transparentnosti měst-
ského úřadu a samosprávy vůči občanům.
Zastupitelstvo uložilo RM zpracovat variantní
návrhy řešení bezpečnosti města a to do
příštího řádného zasedání ZM.
Jedenácti hlasy z patnácti schvál ilo rozpočet
na rok 201 3 jako schodkový na příjmové
straně ve výši 53 081 000,- Kč a na výdajové
straně ve výši 63 268 000,- Kč. Schodek je kry-
tý prostředky z minulého období ve výši
1 0 1 87 000,- Kč.
Stejně jako rozpočet, očekávanou debatu vy-
volala i  problematika prodeje čp. 2. Zastupi-
telé rozhodovali mezi dvěma nabídkami.
Volba proběhla tajně, s  tím, že následně bylo
zveřejněno, kdo jakým způsobem hlasoval .
Pro firmu 2Q spol. s  r.o. hlasoval i: Ing. Tomáš
Smrčka, Mgr. Tomáš Hromádka, Petr Zavadil ,
Ing. J iří Drvota, Ing. Petr Kozák, Ing. Martin
Sudek, Jan Hartman DiS., Ing. J iří Buchal a pro
firmu AVERS spol. s  r. o. MUDr. Jaroslava Der-
cová, Ing. Josef Beneš, Ing. Jan Šimůnek, Jan
Hruška, Libor Kvasnička, Roman Tichý, Ing. Te-
rezie Červená. K diskusi o prodeji a k vítězné-
mu projektu se budeme vracet v příštích
číslech Ruchu.
Zastupitelstvo města dále stanovilo odměnu
za výkon funkce neuvolněného místostarosty
města Řevnice pana Jana Hrušky dle Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce člena zastupitelstev, v platném znění
ve výši 23.289,- Kč měsíčně hrubého
od 1 3. 2. 201 2, schvál ilo obecně závazné vy-
hlášky týkající se l ikvidace odpadu (zvýšení
poplatku na 600 Kč/osoba/rok), doporučilo
zástupci města Řevnice v Honebním spole-
čenství Řevnice a Lety hlasovat pro uzavření
pronájmu honitby na období od 1 .4.201 3 do
31 .3.2023 Mysliveckému sdružení Řevnice,
schvál ilo záměr prodeje čp. 789, směnu a
prodeje pozemků. Projednalo též odpověď
RM na zprávu Kontrolní výboru a seznámilo
se s aktuální situací v Ekosu.

Tomáš Hromádka
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Novinky
z úřadu

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/aktual ity/
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 ná-
dobu.

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. l istopadu.
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 aktual ity týka-
jící se svozu odpadu.

thr

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,

Změna platby za odpad

EKOS informuje

Daň z nemovitosti
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ŠKOLY

Mateřská škola přeje všem
dětem i  dospělým celý další
rok plný pohody a nových
poznání.
Děti zhlédly v adventním čase
krásnou výstavu vánočních

tradic v Modrém domečku. Zároveň se všechny třídy podílely na zdobení
vánočního stromu na náměstí. Společně s i  pekly vanilkové rohlíčky,
perníčky a pečlivě se připravovaly na vánoční besídky pro rodiče a ostatní
hosty.
Tradičně nás ve školce navštívil i naši sousedé senioři, kteří zhlédl i vánoční
hudebně – pohybový program a část dětí vystoupila také v Zámečku
na adventním setkání, které pořádá kulturní středisko.
Srdečně Vás zveme do Mateřské školy Řevnice na „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“, který se koná v úterý, 26. 2. 201 3 od 1 3.30 do 1 5.30 hodin.
Provedeme Vás po budově, Vaše děti si mohou prohlédnout třídy v přízemí
a zároveň si u  nás pohrát.
Přeje všem lidem šťastné a pevné vykročení do nového roku.
Zdraví, úsměv a správná rozhodnutí.
Ať Vám novoroční hvězda svítí po celý rok co nejjasněji…

Jana Černá

Hodnocení školy
ZŠ Řevnice provádí pravidelně
vlastní sebehodnocení své
práce. Hodnocení provádějí žáci
v rámci výuky, dotazníky
vyplňují členové pedago-
gického sboru a do systému
autoevaluace jsou zapojeni také

rodiče. Ti mohli vyplnit dotazníky při třídních schůzkách 1 4. l istopadu
201 2.
Celkově lze považovat výpovědní hodnotu dotazníku za vysokou, protože
odpověděly tři čtvrtiny rodičů žáků školy. Ukázalo se, že se škola opět
zlepšila a je vnímána rodičovskou veřejností pozitivně.
V hodnocení výsledků ředitelka školy Mgr. Štěpánka Rajchlová uvedla:
„Z odpovědí vyplynulo, že většina rodičů vnímá požadavky na děti jako
adekvátní, nicméně několik rodičů projevilo i  zájem, aby bylo jeho dítě
zatěžováno více. Pouze šest rodičů odpovědělo v tom smyslu, že je jejich
dítě přetěžováno.
Vyučující se zaměří na individuální potřeby žáků tak, aby děti, které
potřebují větší množství práce, ji dostaly, stejně jako budou nadále
pracovat na optimalizaci zátěže dětí, které se mohou cítit přetěžovány.
Osvědčenou metodou jsou různě náročné pracovní l isty s identickou
tématikou. Všechny děti plní úkoly zaměřené na právě probíranou látku,
některé mají úkoly náročnější, případně jich mají více, jiné mají úkoly méně
náročné – adekvátní svým možnostem. Vše by mělo směřovat k pocitu
úspěšnosti každého žáka.“
Za poslední dva roky se podařilo technické vybavení školy velmi vylepšit
díky dotaci z EU. Přesto někteří rodiče hodnotí vybavení jako
nedostatečné. Dle dotazníku je tomu tak zejména ve třídách, kde ještě není
nainstalována interaktivní tabule. Vedení školy se neustále snaží třídy
novou technikou vybavovat, daří se získávat dary jak věcné, tak finanční,
ovšem není možné vše zvládnout v krátké době. Podle ředitelky
Mgr. Štěpánky Rajchlové je v jednání dar ve formě tabletů, na nichž by se
žáci učil i angličtinu. Dále má vedení školy v úmyslu zapojit školu do
rozvojového projektu, který se chystá na rok 201 4, pomocí něhož bude
možné zakoupit další technické vybavení pro školu, zejména však
rozvinout výuku přírodních věd. Představit si pod tímto rozvojem můžeme
nákup dataprojektorů, el . mikroskopů, binokulárních lup, nových stavebnic
a sestav pro pokusy při výuce fyziky a chemie apod.
V oblasti vedení kroužků bylo hodnocení průměrné, a to i  přes fakt, že
nabídka kroužků je pestrá. Každoročně se objevuje nějaká novinka, přesto
se však kroužky netěší valnému zájmu žáků – zejména 2. stupně. Pro
zlepšení této situace proběhne šetření mezi žáky, z něhož by mohlo
vyplynout, o co by děti stály, co škola zatím nenabízí, případně bychom
dostal i odpověď na to, proč se žáci 2. stupně v tomto ohledu téměř
nezapojují.
Na závěr Mgr. Štěpánka Rajchlová pro Ruch uvedla: „Celkově hodnotím
výsledek jako velmi dobrý, škola se neustále zlepšuje a vyvíjí, využíváme
všechny možnosti, jak dokupovat pomůcky atd. Jednoznačně z dotazníku
vyplývá, že komunikace mezi učitel i a rodiči probíhá na vysoké úrovni, což
je třeba vyzdvihnout, neboť personální zajištění školy je práce dlouhodobá
a náročná a lze konstatovat, že se podařilo získat pro práci v naší škole
velmi kval itní pedagogy.“

Tomáš Hromádka

Čerstvé těstoviny
z Náruče

Na přelomu listopadu a prosince koupila společnost s ručením
omezeným Náruč od města Řevnice budovu starého nádraží. O tom, co
by v tomto místě mělo vzniknout, a o spoustě dalších věcí jsme
hovořili  s ředitelkou Modrého domečku o. s. Náruč Zuzanou
Dudákovou.

Kdy jste začali uvažovat o koupi starého nádraží?
„Nemovitost, kterou bychom získal i do vlastnictví, jsme sháněli už delší
dobu. Jak v Modrém domečku, tak ve stacionáři Náruč v Dobřichovicích
jsme totiž v nájmu, a protože se nám díky sociálnímu podnikání
a ekonomické činnosti podařilo vydělat nějaké peníze, chtěl i jsme je
investovat do vlastního objektu. Abychom v budoucnu měli jistotu
a zároveň možnost kam přenést naše sociální služby a podnikání, kdyby
třeba došlo ke změně složení zastupitelstev a města měla zájem ty
nemovitosti využít jinak.
Hledal i jsme i  v ostatních obcích v okolí, a když jsme se dozvěděli, že se
Řevnice rozhodly prodat staré nádraží, projevil i jsme o tento objekt zájem.
Zdál se nám výhodný jak lokal itou, tak i  cenově.“

K čemu hodláte staré nádraží využívat?
„Plánů je mnoho, ale uskutečňovat je budeme postupně tak, jak se nám
bude dařit získávat zdroje. V prvé řadě chceme zrekonstruovat přízemí
a v něm vybudovat sociální podnik Čerstvé těstoviny Náruč. Zde se budou
vyrábět jak samotné čerstvé těstoviny, tak i  různé omáčky a pesta. I  když se
budeme na rekonstrukci i  zahájení provozu snažit získat peníze
z Evropských fondů, bude to podnikatelský subjekt se vším všudy. Založil i
jsme kvůli tomu vedle občanského sdružení nové „eseróčko“ Náruč, jehož
jsme stoprocentním vlastníkem.
V další fázi rekonstrukce bychom rádi otevřel i vlastní obchůdek, kde si
bude možné koupit čerstvé těstoviny domů, ale také si je zákazníci budou
moci sníst rovnou teplé třeba cestou na nádraží. Dostanou je v kelímku do
ruky podobně jako ve fast foodu.
Následovat by měla rekonstrukce prvního patra, kam chceme přesunout
část sociálních služeb. A nakonec nás čeká podkroví, v němž by měl
vzniknout prostor pro vzdělávání, kde by se mohly organizovat různé
workshopy, přednášky, klubové akce a podobně.
Součástí našich plánů je samozřejmě i  úprava okolí budovy, které by se
mělo více otevřít a začlenit do přednádražního prostoru. Rádi bychom

Mateřská škola Řevnice

Základní škola Řevnice

Zuzana Dudáková (vlevo) a Vlaďka Hejmová na „služenbní cestě“ v Miláně.
Foto: Alena Parkánová
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pokračovali v koncepci, kterou začal architekt Pleskot. Chceme
zrekonstruovat strouhu procházející pozemkem a ze strany Palackého
náměstí doplnit schody, na nichž se bude dát i  sedět. Mělo by zde
vzniknout takové odpočinkové místo u rozcestníku turistických tras.“

Kde se vzal nápad na výrobu těstovin?
„Tahle myšlenka zrála vel ice dlouho. Podobně jako vznikl Modrý domeček
proto, že všichni v Náruči máme rádi kafe, tak vzhledem k tomu, že jsme
také gurmáni a máme v oblibě italská jídla, objevil se i  nápad s těstovinami.
S kolegyněmi často na „služebních cestách“ u  nás i  v zahraničí
navštěvujeme různá bistra, kavárny a další gastronomická zařízení
a snažíme se inspirovat a hledat náměty, které bychom pak mohli využít
v Domečku. A při jedné takové inspirační cestě jsme objevil i provozovnu,
kde servíroval i čerstvé těstoviny a nám se to moc líbilo. Začal i jsme si
k tomu shánět více informací a zjistil i jsme, že příprava i  servírování
těstovin jsou poměrně jednoduché a tudíž velmi vhodné pro sociální
podnikání našeho typu.
A protože kavárna Modrý domeček se začíná přeměňovat v místo, kde si
l idé mohou dát třeba i  malý oběd, docela nám to do sebe zapadlo.
V čerstvých těstovinách je na českém trhu hodně slabá konkurence, přitom
je to potravina nutričně hodnotná, chutná a snadno připravitelná. Důležitá
je ovšem vysoká kvalita surovin a dobré receptury. Na obojí budeme klást
velký důraz.“

Čerstvými těstovinami tedy budete zásobovat Modrý domeček?
„Ano, ale především chceme dodávat do velkoobchodů, maloobchodní
sítě a do restaurací.“

Čím chcete zákazníky přesvědčit, aby vaše čerstvé těstoviny kupovali?
„Jak už jsem řekla, hlavně kvalitou. Například speciální semolinovou
mouku budeme dovážet z I tál ie, protože v našich klimatických
podmínkách nelze tento druh pšenice tak dobře vypěstovat. Také stroj na
výrobu těstovin je italský. Na něm je možné vyrábět spoustu druhů, ale my
začneme jen asi se šesti. Jednak proto, že se všechny tvary pro čerstvé
těstoviny nehodí, jednak právě kvůli kval itě.
Hotové těstoviny se jen lehce obalí v rýžové mouce a pak se ukládají do
polystyrenových misek a oboustranně propustné folie. Uchovávají se
v chladu a je třeba je spotřebovat do deseti až patnácti dnů. Někteří
výrobci je uchovávají v dusíkové ochranné atmosféře, ale to my nechceme,
protože tak ztrácejí svou chuť i  nutriční hodnoty. Naše postupy a receptury
budou zaměřené na to, aby těstoviny zůstaly v maximální kval itě až na
stůl .“

Kolik lidí bude ve výrobně těstovin zaměstnáno?
„Pro začátek podnikání je plánováno asi 5,7 pracovního úvazku. Z toho
čtyřicet procent budou tvořit osoby znevýhodněné na trhu práce. To jsou
jednak lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním, ale také ti,
kteří jsou déle než rok nezaměstnaní. My jsme s angažováním dlouhodobě
nezaměstnaných udělal i dobrou zkušenost v Modrém Domečku, a proto
bychom rádi nabídl i šanci i  někomu dalšímu.
Sociální podpora těchto zaměstnanců ovšem nebude tak intenzivní jako
v Domečku, kde jsou v podstatě trvale chráněná pracovní místa. Ve
výrobně těstovin bude pomoc směrována spíše k tomu, aby si l idé
posiloval i svoje zaměstnanecké dovednosti a práci si udržel i.
Zbytek personálu budou tvořit skuteční profesionálové. Tedy hlavně
kuchař a odborník na obchod a marketing.“

Jaký je časový plán rekonstrukce budovy a otevření provozovny?
„Projekty k žádostem o dotace z evropských fondů jsme podali v polovině
l istopadu a počítám, že v únoru bychom se měli dozvědět výsledek. Věřím,
že to dopadne dobře. V létě bychom pak měli začít rekonstruovat,
abychom v září mohli otevřít provoz.
Pokud by to napoprvé s dotacemi nevyšlo, určitě nesložíme ruce do klína,
ale budeme žádat znovu, protože tato výzva je otevřena dlouhodobě. Také
se budeme snažit získávat finance i  z j iných zdrojů.“

Kolik bude rekonstrukce stát?
„Dohromady máme zažádáno o 4,9 mil ionu korun. To by mělo pokrýt
základní rekonstrukci pro výrobnu a rozjezd sociálního podniku po stránce
personálního zajištění. Pak by si výrobna měla začít na sebe vydělávat a my
začneme shánět peníze na další fáze rekonstrukce.“

S rozjezdem výrobny vám bude pomáhat Pavla Stine, která uspěla
v programu nadace Vodafone Rok jinak. Jak jste se vůbec dali
dohromady?
„My jsme zpočátku šl i do gastro podnikání velmi amatérsky. Sice s velkým
srdcem, ale když se kavárna Modrý domeček rozjela do větších rozměrů,
uvědomil i jsme si, že jenom na základě pocitu, že nás to baví, nejsme
schopni všechno zvládat. A proto jsme začal i hledat odborníka, který by
nám pomohl, a my bychom přitom mohli využít projektu Rok jinak. V hlavě
jsme měli plán na výrobnu těstovin a věděli jsme, že budeme
rekonstruovat kavárnu, abychom mohli začít podávat lehké obědy.
Potřebovali jsme někoho, kdo všechno zajistí po stránce technologií
a receptur, pohlídá dodržování norem a dokáže se zorientovat
v dodavatelích surovin. Oslovil i jsme tedy agenturu zaměřující se na
získávání zaměstnanců pro gastro provozy. Ta nám vytipovala několik
zájemců a mezi nimi byla i  Pavla Stine. S ní jsme si padli téměř okamžitě do
oka, protože je podobně naladěna jako my, a navíc má velké zkušenosti jak
z tuzemska, tak i  ze zahraničí.
Pavla bude prvního půl roku pracovat v Domečku. Několik dní v týdnu
tady bude vařit a zkoušet nové receptury tak, aby byly adaptovatelné pro
lidi, kteří je budou připravovat poté, až tu ona nebude. Výroba i  servírování
musí být jednoduché, ale jídlo přitom kvalitní, zdravé a chutné. Potom se
Pavla přesune do výrobny těstovin, kde se stane tvůrcem receptur
a garantem kvality.“

Rozšíření záběru Modrého domečku a výroba těstovin vám asi
zaberou spoustu času, ale přece jenom, už přemýšlíte o nějakém
dalším projektu?
„Na nějaké další konkrétní plány opravdu není prostor, nicméně začínáme
uvažovat o založení bylinné zahrady a pěstování bylinek. To je však projekt
až na nějakou příští pětiletku.“

Tak vám moc držím palce, aťvšechny vaše plány vyjdou.
Pavel Černý
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Čerstvé těstoviny se po vyrobení obalují lehce v rýžové mouce, aby jejich
povrch zůstal dlouho suchý a pevný. Foto: Archiv Náruče
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 01

Dům čp. 8 v Pražské ulici
Na staré pohlednici z roku 1 924 vidíme dům čp. 8 v Pražské ulici v místě zatáčky, odkud z ní odbočuje vzhůru
k lesu Sádecká ulice. Tehdy v domě existoval obchod smíšeným zbožím manželů Josefa a Marie Řandových. Ti
byl i i  majitel i domu. Na předkládaném obrázku je Josef Řanda ve dveřích svého obchodu. Jméno nad dveřmi
„Anna Řandová“ je po jeho mamince.
Dům čp. 8 je znám již v roce 1 642 pod názvem Joklíkovská chalupa po svém tehdejším majitel i. V průběhu
staletí měnilo stavení mnohokrát majitele a také bylo přestavováno. Za zmínku stojí, že roku 1 845 se strhla
nad Řevnicemi velká průtrž mračen a voda hrnoucí se potůčkem dnešní Sádeckou ulicí byla tak prudká a
silná, že chalupu zbořila. Nově postavený domek zase shořel při obrovském požáru v roce 1 866, který zničil
i  mnoho dalších stavení kolem náměstí. Opravenou chalupu prodal v roce 1 871 její majitel Jan Straka a
odstěhoval se do Dubna v Rusku. Chalupu koupil tesař Augustin Koza z Dobříše s manželkou Annou. Anna
Kozová byla žena nesmírně pracovitá. Porodila 1 1 dětí, z nichž 1 0 zůstalo na živu. Udává se, že přes 1 3 let
chodila pěšky !! do Prahy jako hokyně prodávat na trhy své zboží. V roce 1 905 prodala domek manželům
Františkovi a Anně Řandovým. Zemřela v roce 1 928 ve věku 79 let. Řandovi přistavěli v roce 1 927 na domku
patro. František Řanda byl v letech 1 91 9-23 starostou obce.
K chalupě kdysi náležely pozemky v dnešní Komenského ulici, které byly postupně odprodány jako stavební
parcely na domy čp. 79, 83, 84 a 86.
Za domem čp. 8 stojí – prakticky schované- stavení čp. 1 2, kterému se kdysi říkalo Mastilovská chaloupka. Již
před rokem 1 694 je vlastnil Matěj Mastil . Je to jedno z nejlépe dochovaných starých stavení v našem městě.

Adventní Notičky
Ti, kteří se rozhodli vyrazit na Vánoční koncert Notiček v kostele sv. Šimona a Judy, zažil i něco, na co můžou
vzpomínat a obohatit si tím celé vánoční období. My, kteří jsme Notičky slyšel i už mnohokrát a víme, že nás
jejich výkon nemůže zklamat, protože jsou až na ty nejmenší opravdoví muzikanti, jsme byli ohromeni.
Spojení s cimbálovkou Harafica zafungovalo a v poslední části koncertu, kde obě tělesa muzicírovala
společně, podávali všichni své vrcholné výkony. Dokonce moderátor Miroslav Táborský měl chvilky, kdy ho
poznamenalo dojetí.
Notičky už jsou šedesátihlavé těleso a ukočírovat ho a dovést k těmto výkonům vyžaduje jistě obrovské úsilí,
neskutečné nasazení a vedle nezbytného drilu taky lásku k hudbě. Lenka Kolářová, Pavla Petrová i  primáška
Milena Kolářová (po starších sestrách Barboře a Kristýně třetí v této funkci) odvádějí dobrou práci.
Ochutnávku svého umění nabídly Notičky vymrzlým návštěvníkům Adventního trhu. Patří jim za to dík,
stejně jako všem obětavým účinkujícím – reprezentativnímu vzorku sboru Canto Carso, dětem ze ZUŠ,
souboru Klíček i  Proměny.

VS (foto: Vladislav Skala)

Řevnická výročí
v lednu
• 1 . 1 . 1 963 – předsedou MNV se stal
Karel Mikovec, který nastoupil po Mi-
lanu Hochmannovi.
• 6. 1 . 1 923 – řevničtí občané J. Polák, J.
Purgrt, Vl . Straka a J. Zeithammer se
sešl i za účelem založení divadelního
spolku, který skutečně vytvořil i
a v březnu téhož roku nazval i Jednota
divadelních ochotníků v Řevnicích.
• 1 9. 1 . 1 91 8 – v kostele byly zrekví-
rovány pro vojenské účely cínové píš-
ťaly u  varhan. V březnu je nahradily
píšťaly ze zinku.
• 20. 1 . 1 928 – ve věku nedožitých 24
let zemřela Jarmila Horáková, členka
činohry ND v Praze. Svou krátkou, ale
oslnivou hereckou kariéru začínala
v Lesním divadle v Řevnicích již ve 1 3
letech. Je pochována v Praze na
Olšanských hřbitovech.
• 22. 1 . 1 973 – první elektrická panto-
grafická jednotka projela po trati
Praha – Beroun.
• 25. 1 . 1 938 – velká polární záře. Lidé
v ní spatřoval i zlé znamení.
• 29. 1 . 1 873 – se v Rakovníku narodil
Karel Cvak, ředitel řevnické školy v le-
tech 1 927 – 33, kdy odešel do penze.
Od roku 1 933 byl řevnickým kroni-
kářem. Zemřel v lednu 1 940.

Blíže neurčená
výročí končící na „3“
• 1 743 – farář P. Frant. Karel Scharschon
vystavěl chalupu, které se říkalo fara.
Stála za domy čp. 1 9 a 21 na farním
pozemku. Chalupa v roce 1 866 lehla
popelem.
• 1 793 – nejmenovaný mecenáš (byla
to žena) nechal pozlatit na vlastní ná-
klady postranní oltáře v kostele. Při
generální opravě kostela v roce 1 904
byly oltáře odstraněny.
• 1 843 – učiněn pokus o vybudování
fary. Velmistr křížovníků Jakub Beer
dal nakonec přednost stavbě fary
v Karlíně.
• 1 893 – na poště zřízen telegraf.
• 1 903 – čestným členem Okrašlovací-
ho spolku byl jmenován hostinský
Josef Kučina. Předsedou spolku byl
v letech 1 897 – 1 903. Zemřel 1 921 .
• 1 91 3 – čestným členem Okrašlovací-
ho spolku byl jmenován Tomáš
Ryšánek, jeho předseda v letech 1 91 0
– 1 3. Zemřel v roce 1 931 .
• 1 933 – u nádraží zřízen podnik –
parní pila Josefa Biskupa. Po zdařilých
oslavách 50. výročí svého založení
(1 932) věnoval Okrašlovací spolek ob-
ci 1 0.000 Kč na zkrášlení obce a 30.000
Kč na úpravu bezprašných ulic.

Kö

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  J itky
Vyleťálkové, tel .: 728 21 8 1 1 3, 244 470
577, mail : vanesa.dobrovic@seznam.cz,
Korandova 36, 1 47 00 Praha 4.
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Z dopisů

Jsou města, kde zastupitelské orgány pracují
dobře, jinde hůř, někde špatně. Jsou dokonce
města, kde práce ZO je dávána za vzor ostatním
zastupitelstvům. Bývá jaksi obvyklé, že ti, kteří
si  s  tou či onou problematikou, pokud si ji uměle
nevytváří sami, neumí poradit, tak se poroz-
hlédnou po nějakém dobrém vzoru. Takovým
vzorem by pro naši zastupitelskou koalici mohly
být například nepříl iš vzdálené Černošice. Pokud
se kdokoliv podívá na černošické webové
stránky, pak zjistí, že nejen zápisy z jednání za-
stupitelstva a jejich celý zvukový záznam, ale
i  zápisy z rady, veškerá výběrová řízení a jiná roz-
hodnutí jsou naprosto otevřeně a v plném znění
k dispozici k nahlédnutí všem občanům. Takové
zastupitelstvo se pak nemusí obávat kritiky své
činnosti. Samozřejmě i  tam jsou slyšet kritické
hlasy. Pokud zastupitelé a vedení města umí při-
jímat kritiku, ovšem s pokorou, je to známka
toho, že přemýšlí, zda jejich činnost je správná či
ne. Pokud zastupitelé nebo dokonce radní a sta-
rosta neustále kritiku a připomínky občanů
města posuzují pouze v rovině osobního boje,
pak by neměli své funkce vůbec zastávat. Nikdo
z nich nebyl zvolen 1 00% voličů. Přesto je-l i
někdo zvolen členem rady nebo starostou je v té
chvíl i představitelem města a za své činy a roz-
hodnutí je odpovědný všem svým spoluob-
čanům. Rozhodně ne jen sobě, či jen těm, kteří
jim dali hlas.
Naše, jak si sama pochvaluje, konečně jednotná
rada města se však chová zcela jinak. Příl iš
mnoho času ztrácí vyřizováním si jakýchsi
osobních nevraživostí a její činnost je v tomto
směru velice umně až profesionálně cílená.
Řekněme, že jakoby nevíme kým. Připomeňme si
několik jejích „vstřícných kroků“. Vraťme se do
volebního období 2006-201 0. Tehdy jako opozi-
ce si osvojil i schopnost bourání čehokoliv.
Nejprve úžasnou „pracovitostí“ získal i stoupence
pro své cíle. Řada zastupitelů podlehla bájným
tvrzením o netransparentnosti rozhodování a
špatné komunikaci rady města  s některými za-
stupitel i. Až konečně v roce 2009 získal i na něko-
l ikátý pokus jednohlasovou většinu
v zastupitelstvu. Prvním počinem tehdejší opozi-
ce bylo odvolání JUDr. Dudáka z rady města.
Tehdy nešlo o plnění volebního programu opo-
zice, ale o odstranění korektního člena rady, kte-
rý důsledně dbal o dodržování zákonnosti
u  všech rozhodnutí rady. Fakticky šlo o osobní
mstu pana Kvasničky, který na přímou otázku p.
Dudáka toto tehdy ani nepopřel . Spolu  s JUDr.
Dudákem byl odvolán z rady ještě pan Křivánek,
a tak se uvolnila dvě místa v radě. V této chvíl i se
dostává slušnost a morálka na druhou kolej,
když se pánové Kvasnička a ing. Beneš zvolil i vž-
dy vlastním hlasem jako rozhodujícím za členy
rady. V morálně vyspělé společnosti bývá totiž
zvykem, že ten, o kom je rozhodováno, se zdrží
hlasování. To by ale nevycházelo podle plánu –
jeden hlas by chyběl. Vrcholem vskutku „diva-
delní frašky“ bylo poděkování ing. Beneše JUDr.
Dudákovi za vykonanou práci  s  dovětkem: „Vž-
dyť vlastně on (p. Dudák) v té radě udělal nejvíce
práce“! Tak si to, vážení spoluobčané, nějak pře-
berte. Já to do dneška nedokázal .
Po volbách 201 0 byl dalším cílem opozice EKOS.
Pokud je možnost na co „plivat“, pak se toho
v Česku hned řada l idí ráda chytí.
Nešlo ani tak o EKOS, jako spíš o l ikvidaci
ing. Zdráhala v něm. Nové vedení města
navázalo na úpornou kampaň, kterou vedlo již
před volbami a dosáhlo svého. Od února 201 2 je
jednatelem Ekosu starosta města a od října má
i  nového ředitele, jehož jméno bylo známé již
týdny před výběrovým řízením.
Dalším v pořadí pro vyřízení osobních účtů pana
starosty je paní ředitelka ZŠ – Mgr. Štěpánka
Rajchlová. Jak na to? Ve škole je vše v pořádku,
dokonce se její kval ita zvyšuje. Bohužel ne zcela
promyšlenou novelizací školského zákona na-
hrál i naši zákonodárci radě města možnost od-

stranit někoho nepohodlného. Bylo uzákoněno
šestileté funkční období ředitelů, což jako
chybné kritizoval i odborníci, ale jak to již u  nás
bývá, návrh nekompetentního člověka lze přes
stejně nekompetentní poslance snadno prosa-
dit. Nějak se nebralo v potaz, že ne všude na
radnicích sedí osvícení l idé, kteří na svých pozi-
cích řeší opravdu zájmy pouze z pohledu
obecního. Vypsat konkurz jen na ředitelku ZŠ,
když stejná možnost se vztahuje i  na ředitelku
MŠ? Co to zkusit i  j inak? Nejprve zde byl pokus
oslabit pozici ZŠ odstraněním blízké spolupra-
covnice paní ředitelky - p. uč. Mgr. Dopitové tím,
že se narychlo změní pravidla pro přidělování
učitelských bytů tak, aby jim p. Dopitová nevy-
hovovala. Co na tom, že nemá kde bydlet! To ale
zvedlo takovou vlnu odporu, že rada svoje roz-
hodnutí změnila. Přichází nová myšlenka. Vždyť
navrhnout konkurz může i  školská rada! Takže
rada města by byla z obliga – nebo-l i, my
bychom konkurz nevypisoval i, ale když musíme
na návrh školské rady! A školskou radu má jen
základní škola… V jejím tehdejším složení by to
bylo neprůchodné, tak se udělají patřičné změ-
ny. Pan Mgr. Hromádka, ač pedagog a tedy
člověk znalý školské problematiky, je odvolán,
z důvodu, že školská rada nefunguje jak má. Že
proto by měl být tedy odvolán i  druhý člen za
zřizovatele p. Procházka, je pominuto. Ten je pro
radu města vyhovující. Místo p. Hromádky je do-
sazen radou města p. ing. Sudek. On je zřejmě
„vyučený“ odborník na všechno. Proti jeho
jmenování se vyslovil i  p. ing. Kozák, člen téže
strany, za kterou byl zvolen i  p. Sudek. Pro jistý
záměr to je ale člověk na svém místě. Co na tom,
že školství vůbec nerozumí… Toto vyplulo na-
povrch naplno při tvorbě nového volebního řá-
du do školské rady, na kterém spolupracoval . Od
června máme již třetí verzi a stále se rada nemů-
že dobrat platného dokumentu. O první verzi
z června bylo na zasedání zastupitelstva řečeno,
že je to naprosto protizákonné, nedemokratické
a dokonce protiústavní! Posouzení právníkem
bylo ve znění: dokument je tak nízké úrovně, že
není způsobilý právnímu posouzení! O tomto se
v zápisu z onoho zastupitelstva nedočtete. To se
přeci do zápisu nehodí! Po odstoupení p.
Mgr. Procházky z rady školy byl do tandemu
k panu Sudkovi za zřizovatele jmenován p.
Černý. Z kooperační úlohy zástupců zřizovatele
ve školské radě se definitivně stala konfrontační,
což potvrdil i oba pánové na říjnovém zasedání
zastupitelstva svým chováním vůči ředitelce
školy. Byl tedy vydán řád č. 2. a posléze i  řád č. 3!
Pokud bylo vůbec třeba měnit dosud platný vo-
lební řád, který vydala předchozí rada města, by
bylo možné si „vygooglovat“ na stránkách ja-
kékoliv školy, či kraje platný volební řád a převzít
ho, a splnit svoji povinnost a vydat platný doku-
ment a bez ostudy. To ale bylo pro naši radu ne-
vyhovující. Pracovnicí krajského úřadu o něm
bylo řečeno, že něco takového ještě nikdy nevi-
děla a že to jistě nemá obdobu v celé ČR. Jestl i
tu prý nemáme nějaké politické tlaky…
Pod světlem těchto několika uvedených příkla-
dů cílevědomé práce rady a sympatizujících za-
stupitelů se pak rada města stále diví odporu ze
strany nynější opozice. Když nenalézá žádné
doložitelné a smysluplné protiargumenty, ko-
mentuje nejprve kritické články frázemi jako vy-
střiženými z parlamentu a to o polopravdách,
zdržování od práce pro blaho obce a ve stylu jen
my máme pravdu – „a tečka“. To se však míjí
účinkem a tak pro jistotu vydává rada na svém
zasedání 2. 9.201 2 tzv. zásady pro publikování
příspěvků v Ruchu. Na stránkách Ruchu a jeho
www.stránkách uvedly NŘ prohlášení, které ten-
to čin rady bez obalu pojmenovávají jako cenzu-
ru. Samozřejmě že rada okamžitě připojuje svůj
komentář, kde to obhajuje jako snahu o dobro
čtenářů a vlastně jim zcela „nezištně“ předkládá,
co si mají myslet, jak se to u ní již stalo zvykem.
Pokusím se proto srozumitelně vysvětl it účel
těchto „Pravidel“. Nejprve se RM pasuje do role
vydavatele. To je v rozporu  s tím, co je uvedeno
v tiráži Ruchu, kde je jako vydavatel uveden
Městský úřad Řevnice. Rada města si
v pravidlech vyhrazuje právo odpovědi na kri-
tický článek. Na tom není nic divného, to zajiš-
ťuje nakonec i  tiskový zákon. Ten zaručuje právo
odpovědi na uveřejněný článek, nikoliv ještě

před jeho otištěním. Co je ale silně nestandardní,
je zamezení otištění kritického článku, pokud RM
nebude schopná odpovědět ještě v témž čísle.
A TO CENZURA JE, ať to radní vysvětlují, jak
chtějí! Rada občanům vlastně oznamuje, že
pokud jí bude příspěvek nepříjemný, nebude
mít relevantní protiargumenty, tak prostě za-
brání kritice pouhým prohlášením, že nemá čas
a že se tím bude zabývat později. To ale daný
problém již nemusí být aktuální a tak byl vlastně
příspěvek s lehkým úsměvem zameten pod stůl !
Pokud chce rada zavést takové právo, má ho při-
znat i  ostatním, protože RUCH je placen
z prostředků veřejných, tedy z našich daní, niko-
l iv z kapes rady města. Rozhodně by to nemělo
být privilegium jakékoliv skupiny. Na věci je za-
rážející navíc i  to, že rada má mezi sebou tzv.
profesionála, novináře p. Zavadila, který by se ja-
ko první měl takovým praktikám postavit.
Další perlou je redakční zkrácení příspěvků. Tak-
že pokud bude potřeba, aby jinak vyzněl, stačí
ho jen patřičně „redakčně“ zkrátit? Myslím, že
i  členové rady dobře vědí, že aktivních l idí, kteří
budou surfovat na webu, není mnoho. Starší ob-
čané navíc ani tuto možnost většinou nemají,
takže po redakčním zkrácení se mohou dozvě-
dět něco úplně jiného, než měl autor na mysli.
Toto by bylo možné, pokud by článek byl po
zkrácení poskytnut autorovi k souhlasu. Celé
články budou prý uveřejňovány na webu Ruchu.
Ale nenechte se mýlit, i  na internetu máme již
cenzuru. Když se totiž diskuze ke škole ubírala
„nežádoucím“ směrem, byla z rozhodnutí naší
RM prostě ukončena a smazána! Že by na webu
také bylo málo místo… K drzosti zakazovat
signovat kolektivní články jako kolektiv, jsme se
dostatečně vyjádřil i v Prohlášení NŘ v ruchu č.
1 1 .
Závěrem chci připomenout našim zastupitelům,
že na začátku volebního období složil i sl ib. Zdá
se, že někdo si to již zcela nevybavuje. Tedy pro
připomenutí nejen zastupitelům, ale i  vol ičům,
aby si mohli sami učinit obrázek, nakolik je tento
sl ib dodržován: Sl ibuji věrnost České republice.
Sl ibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a je-
ho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.

Ing. Jaroslav Hrubý

Vyjádření Rady města
Pokud by v Řevnicích existovala cenzura, jak ji
pan Ing. Hrubý popisuje, tak by jeho články a
články sdružení Naše Řevnice nezabíraly
v tištěném i  internetovém Ruchu tolik místa,
které by mohlo být využito k informování o tom,
co se v Řevnicích skutečně děje a co občany za-
jímá. Naše Řevnice — JEDNO Z NĚKOLIKA poli-
tických uskupení v Řevnicích — tradičně
dostávají v tištěném i  internetovém Ruchu nad-
standardní prostor. A Rada města musí neustále
reagovat na nepodložená tvrzení, která tyto po-
l itické útoky obsahují. Pokud má takto vypadat
městská politika, budiž. Není ale lepší diskutovat
věcně? Není lepší pracovat pro Řevnice než ztrá-
cet čas prázdnými politickými souboji?

Rada města

Sdělení redakce
Časopis Ruch od svého vzniku vždy zveřejňoval
celou řadu názorů a stanovisek, které také ne-
musely být v přímém souhlasu  s vedením města.
Je velkou ctí řevnické samosprávy, že Ruch tuto
výsadu, která jinde v žádném případě není
běžná (a její nedostatek je ve většině obcí České
republiky kritizován), drží i  nadále. Proto zveřej-
ňujeme článek pana Hrubého a zároveň se
omlouváníme panu Burianovi, že jeho příspěvky
týkající se pálení čarodějnic na Vrážce a zá-
chraně památného stromu dubu letního jsme
nuceni vzhledem k rozsahu výše uvedeného
článku přesunout do příštího čísla, abychom ne-
byli opět obviněni. Připomínáme, že všechny
články v tištěném Ruchu (spolu s dalšími infor-
macemi, které se do tištěného vydání nevešly)
jsou s předstihem zveřejňovány na internetu,
-http://ruch.revnice.cz, kde k nim lze i diskutovat.

Tomáš Hromádka

Cenzura? Ano!
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Mezi řevnickou veřejností není zas až tak příliš známo, že vedle tenisu
a národní házené se v Lidovém domě odehrávají další zajímavé
aktivity. Jednou z nich je oddíl Rope skippingu – česky skákání přes
švihadla, který vede Olga Kepková. Protože v uplynulém období zažila
činnost tohoto oddílu nebývalý rozvoj a děti zaznamenaly velké
úspěchy, položili jsme paní Kepkové několik otázek.

Kdy oddíl Rope skippingu vznikl, co je jeho cílem a zaměřením?
„Oddíl Rebels O. K. vznikl v roce 2007 a původně byl zaměřený na
komerční aerobik. Časem jsme v rámci aerobního tréninku začal i skákat
přes švihadlo. Děti skákání začalo bavit. V roce 201 0 jsme se zúčastnil i
první Rope skippingové soutěže v ČR, kde jsme obsadil i přední místa.
V témže roce jsme také začal i spolupracovat s japonskou stranou přes
firmu Panasonic, která organizovala světovou soutěž ve skákání přes
dlouhé lano. Největšího úspěchu ve skákání přes dlouhé lano jsme
dosáhli v roce 201 1 , a to 6. místem ve světové kvalifikaci, které se
účastnilo 62 týmů z ČR, Německa, Anglie, Ruska, USA, Číny, Indie
a Japonska, Vietnamu a Brazíl ie.
V současné době začínáme trénovat tzv. Freestylové discipl iny v týmech,
v singlu i  v Double Dutch. Děti skáčou přes švihadlo a předvádí

neuvěřitelné triky doprovázeny hudbou.
Poprvé tuto disciplínu mohou zúročit 1 9.
ledna na závodech v Německu, kdy se ale
nejprve musí kval ifikovat povinnou
Freestylovou sestavou.“

Kolik se účastní dětí a jak je oddíl
organizován?
„Náš tým má cca 70 dětí, děti začínají skákat
ve školkovém věku. Dále následuje tzv.
přípravka Rope Skipping, kde se děti
seznamují se základními triky (6 – 8let, nové
děti do 9 let). Po zvládnutí základní úrovně
a dosažení závodní výkonnosti děti
postupují do Minirebels Rope Skipping (9 –
1 1 let), nejstarší a nejšikovnější děti jsou
v závodní formaci Rebels O. K. Tam se věkově
děti pohybují mezi 1 0 – 1 5 lety.“

Jak probíhá trénink
a závody?
„Školkové děti mají trénink 1 x
týdně, zaměřujeme se na

odrazovou průpravu a základy gymnastiky. Školní děti
trénují v základním tréninku 2x týdně 90 minut, k tomu
mají ještě 1 x týdně trénink gymnastiky se zaměřením na
základní akrobatické prvky. Před závody je nutno trénovat
4x – 5x týdně, cca 1 měsíc, což obnáší tréninky o víkendu.“

Jak probíhalo finále republikové soutěže?
„Letošního finále v Praze na Petřinách, 1 . 1 2. v sobotu, se
zúčastnilo cca 6 oddílů z ČR. Našich dětí bylo celkem 32.
Závodilo se ve speed (rychlostních disciplínách) a přidal se
i  nesoutěžní Freestyle. Děti skáčou ve věkových kategoriích
od 6 – 1 5 let.

Naše děti drží několik let národní rekord ve skákání přes dlouhé lano
a i  v rychlostních discipl inách, jako je štafeta 4x30sec (dva skokani skáčou
alternating a dva skokani dvojšvihy) a Double Dutch 4 x 45sec (všichni
skokani skáčou ve dvou protisměrně se točících švihadlech alternating).
Další raritou závodů bývají i  štafety žen ve věku nad 35 let. I  naše skokanky
– ženy jsou držitelky národního rekordu v této věkové kategorii. Ozdobou
závodů byl i  nesoutěžní Freestyle, kdy se naše sestavy všech věkových
kategoríí staly divácky nejúspěšnější. Freestyle se opět skáče v týmu
4 skokanů na hudbu, kdy synchronně předvádí různé triky se švihadly
a přidává se k tomu akrobacie se švihadlem. Z letošního ročníku si děti
přivezly 8 zlatých, 4 stříbrné, 2 bronzové a 2 bramborové medaile.“

Mohou se k vám přidat nové děti, pokud by měly zájem? Kde a kdy
trénujete?
„Zájemci se mohou přijít podívat kdykoliv na naše tréninky a během
prázdnin se rozhodnout, zda by chtěl i tento sport zkusit. Nábor bývá vždy
první týden v září. V letošním roce opět připravujeme o prázdninách letní
soustředění v ČR summer camp v Německu. Děti budou tak mít možnost
naučit se spoustu nového a trénovat s německými a americkými kolegy,
které znají již ze zahraničních workshopů. Naše tréninky probíhají v TJ
Sokol Řevnice, ale i  v Lidovém domě v Řevnicích, kde využíváme dalších
sportovních služeb. Děti trénují s  podporou DOB-INVEST.“

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Hromádka
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