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Pronajmeme si policii? • Zpracovatel územního plánu se představil veřejnosti • Úspěch ZŠ Řevnice v Zeměpisné olympiádě

Aktual ity

Mezinárodní turnaj
kopané
Za účasti internacionálů z Anglie, Dánska
a Čech starších 45 let se v sobotu 25. 5. 201 3 od
1 4.00 hod na hřišti Za Vodou uskuteční
mezinárodní turnaj v kopané.

Srdečně zvou pořadatelé Jimmy a Mirek

Zahájení předprodeje
Prodej vstupenek na Portu a Lesní slavnosti
divadla byl zahájen. Rezervace možné
na kultura@revnice.cz Prodej vždy v po a čt
od 1 3 do 1 8 hodin v MěKS.

VS

Výsledky voleb
do Školské rady
Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Řevnice:
Pedagogové: Mgr. Novák – 22 hlasů,
Mgr. Sklenářová – 20 hlasů
Za rodiče zvítězila Simona Hrubá – 71 hlasů.
Další umístění: Kyl lar 57 hlasů a Ing. Sklenková
1 5

Mgr. Renata Henych
tajemnice

Výsledek burzy
TJ Sokol Řevnice děkuje všem účastníkům
burzy dětského oblečení v řevnickém kině.
Vybralo se 2.020 Kč, které budou věnovány
na zvelebení zázemí kina.
Budeme se opět těšit při podzimní burze.

Irča a Míša

Košíkářský trh
a Královský průvod
Termín této tradiční akce byl letos stanoven
na neděli 2. června. Po úmrtí skvělého
představitele Karla IV. Vladimíra Čecha jsou
ve hře zajímavá jména, nechte se překvapit.
Trh začne jako vždy ráno v 9 hodin. Máte-l i
zajímavou nabídku na prodej vlastních
výrobků, můžete se stále ještě přihlásit
na adrese kultura@revnice.cz.
Kolem 1 0. hodiny začíná kulturní program, ten
můžete sledovat až do příchodu průvodu.

VS

Květnové setkání
u pomníku
Letos se sejdeme v úterý 7. května v 1 7 hodin.
Připomeneme si 68. výročí konce 2. světové
války. Státní hymnu provedou žáci řevnické
ZUŠ. Jsou zváni zástupci všech řevnických
spolků a sdružení a samozřejmě i  všichni ostat-
ní.

VS

Letopisci zvou
Tradiční beseda nad kronikami se koná 24.
května od 1 8 hodin v sále Zámečku.
Připomeneme si zajímavá řevnická výročí
v roce 201 3. Na JUDr. Oldřicha Pecla vzpomene
spisovatelka Ludmila Vaňková.

thr

Elektronická aukce pomůže
domácnostem ušetřit tisíce

Město Řevnice ve spolupráci  s  několika okolními městy připravilo projekt, který může pomoci
řevnickým domácnostem ušetřit ročně tisíce korun. Při elektronické aukci chce vybrat dodavatele
elektrické energie a zemního plynu s nejnižší cenou této služby, kterou pak nabídne lidem, kteří o ni
projeví zájem. Podobný projekt proběhl již v Říčanech, kde bylo touto formou dosaženo průměrné
úspory na elektrických energiích 1 5  % a na zemním plynu dokonce neuvěřitelných 30 %. Protože
v současné době mají obyvatelé různé smlouvy a platí tak různé částky, bude výsledná úspora
záviset na stávající ceně, kterou domácnost platí. Zájemci o zapojení se do akuce najdou více
informací na internetových stránkách úřadu, nebo mohou zajít od 1 5. května každou středu od 1 3
do 1 8 hodin na městský úřad, kde obdrží všechny potřebné podklady.

„V tomto momentě je důležité, aby se do aukce zapojilo co nejvíce domácností, protože čím větší
bude objem poptávky, tím nižší ceny mohou dodavatelé nabídnout,“ říká starosta Libor Kvasnička,
který projekt v Řevnicích osobně zaštiťuje. Tato speciální aukce se ale neuskuteční jen v Řevnicích,
ale zapojují se do ní také obyvatelé Černošic, Dobřichovic, Karlíka, Hlásné Třebaňe, Letů a Vonoklas.
Organizací aukce je pověřena partnerská společnost e-Centre, která také připravuje všechny
potřebné formuláře včetně návrhů smluv. Lidé nemusí mít strach z žádných vstupních poplatků,
aukce je pro ně zcela zdarma.

Zapojit se do aukce je skutečně jednoduché. Na městském úřadě obdržíte návrh smlouvy,
podepíšete jej a předáte další podklady. Těmi jsou kopie smluv se stávajícími dodavatel i včetně
případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek a kopie ročního vyúčtování. V období od
1 5. 5. do 27. 6. bude třeba nashromáždit co nejvíce l idí, aby byl objem předpokládané poptávky
energií co největší. Poté organizátor osloví široké portfol io dodavatelů a v internetové aukční síni
porovná jejich nabídky a vybere nejvýhodnější. Bude-l i cena z aukce nižší než je stávající cena
domácnosti, zajistí organizátor podpis smlouvy mezi domácností a vítězným dodavatelem.
Smlouvy s vítězným dodavatelem pak budou pro občany připraveny na městském úřadě a o nic více
se domácnosti nebudou muset starat. Partnerská společnost zajistí i  změnu dodavatele.

Důležité termíny a kontakty:
Od 1 5. 5. do 27. 6. sběr dat od zájemců každou středu od 1 3 do 1 8 hodin v budově MěÚ Řevnice.
Aukce proběhne koncem července.
Od poloviny srpna budou připraveny smlouvy s vítězným dodavatelem.
Kontaktní osoba – Linda Fialová, T: 739 201 267, E: fialova@ecentre.cz

Adresa a telefon úřadu: Městský úřad Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice,
tel.: 257 720 1 57, e-mail info@revnice.cz

Haló, je tu kabaret - tak se jmenovalo představení mladých řevnických ochotníků z Divadleního
studia Řevnice, které pod vedením Ivo Tamchyny s velkým úspěchem několikrát uvedli v řevnickém
kině. Divadelníci letos slaví 90. výročí svého vzniku a v Lesním divadle představí v letních měsících tři
hry: Pane, vy jste vdova? (režie Alice Čermáková), Miláček (režie Ivo Tamchyna), Princezny na ocet...
aneb šílený rádce (režie Michaela Šmerglová) a Opona nahoru! (režie Alice Čermáková).

thr
Foto: Facebook
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Vážení spoluobčané,

dnešní slovo starosty bych chtěl zejména věnovat
projektu, který již delší dobu připravu-
jeme s některými obcemi v okolí a který by mohl
významně pomoci ušetřit peníze občanům
Řevnic.

Snížení nákladů na energie
Jde o aukci energií, kterou běžně využívají velcí odběratelé. Město nyní
plánuje využít systém takové aukce i  pro drobné spotřebitele. O co půjde?
Město má možnost sdružit koncové uživatele – domácnosti, a tím vytvořit
vlastně jednoho spotřebitele většího, který tak může usilovat o příznivější
cenu. Pro každého dodavatele energií je samozřejmě zajímavější získat
větší objem na jednom místě. Prakticky to probíhá tak, že město osloví
obyvatele a pokusí se tak spojit co největší množství domácností
na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Tento balíček zákazníků
pak jde do elektronické aukce společně a jednotl iví dodavatelé o něj
soutěží. Nikdo samozřejmě není do takové akce nucen, záleží to na
svobodné vůli každé domácnosti. Praxe ale ukázala, že zájem je vždy
obrovský a úspory značné. Výše úspor také záleží na tom, jak kvalitní
smlouvy domácnosti mají, což znamená, že úspory se mohou individuálně
pohybovat mezi 1 0 až 25 % ročních výdajů. Například v Říčanech, kde
aukce proběhla v březnu tohoto roku se podařilo sdružit 51 8 domácností,
které průměrně na elektrické energii ušetří 1 6 % a na dodávkách zemního
plynu dokonce neuvěřitelných 30 %. Díky elektronickému systému
probíhá aukce v reálném čase a vlastně nejdéle na projektu trvá oslovení
domácností a sběr zájemců a posléze uzavírání smluv. My si přejeme tento
projekt připravit tak rychle, jak jen to bude možné, protože věřím, že
v dnešní nelehké době je každá úspora na výdajích dvojnásob cenná. Více
se dočtete ve zvláštním článku našeho Ruchu.

Rozšíření kapacity školky i školy jde
podle plánu
Rada schválila vítěze ze 7 uchazečů na stavební práce na rozšíření kapacity
mateřské školy. Stala se jím společnost TOST CZ z Ledče nad Sázavou, která
nabídla cenu 7,5 mil . Kč včetně DPH. Nyní poběží potřebné lhůty s tím, že
předpokládáme zahájení prací v květnu tohoto roku. Během května budou
dokončeny také úpravy nových učeben v budově úřadu.

Ve školní jídelně bude jídlo chutnější
Vzhledem k tomu, že došlo k havárii historických spotřebičů ve školní
jídelně, provedli jsme urychlené výběrové řízení na dodávku dvou kusů
konvektomatů. Protože se na mě obracíte s dotazy, zda nejde o skrytou
přestavbu školní kuchyně na výdejnu, tak opět upozorňuji, že opravdu
nejde. Konvektomat, profesionály přezdívaný konvekťák, je zjednodušeně
velká kombinovaná horkovzdušná a parní trouba. Jídlo se zde připravuje
buď klasicky horkým vzduchem, stejně jako to známe z domácí kuchyně
nebo na páře. Nejsem kuchař, tak nechci rozebírat co je k čemu dobré, ale
jde bezesporu o moderní výbavu velkokapacitních kuchyňských zařízení,
které urychluje vaření a díky vhodně nastavené kombinaci horkého
vzduchu a páry zde dokážete udělat jídlo šťavnatější a chutnější.

Na závěr bych vás opět rád pozval na neděli 1 9. května, kdy proběhne
v prostoru lesa mezi obcemi Řevnice, Řitka a Halouny orientační běh USK
Praha, kterého se podle organizátorů zúčastní až 500 závodníků.

Budu se na vás nadále těšit při pátečních setkáních  s radou a přeji vám
příjemné jarní teplé dny, které jsme si všichni po dlouhé zimě už tolik přál i.

Libor Kvasnička
starosta

Zpracovatel územního
plánu se představil

V pátek 1 9. dubna se zájemci z řad veřejnosti v Zámečku seznámil i se
zpracovatelem nového územního plánu pro Řevnice. Ing. arch. Pavel
Hnil ička představil svůj pohled na urbanismus a územní plánování ve
zhruba devadesátiminutové přednášce a zodpověděl na četné dotazy.
Zopakoval přitom svou tezi, že chce v územním plánu navázat na studii
územního rozvoje Řevnic od Josefa Pleskota, kterého považuje za jednoho
z nejlepších českých architektů současnosti. Pavel Hnil ička také nabídl
zapojit řevnickou veřejnost do tvorby územního plánu formou „dílny
nápadů“, kterou jeho atel iér úspěšně real izoval ve Velkých Popovicích.
Další veřejné akce související s  přípravou zadání nového územního plánu

by se měly uskutečnit ještě do prázdnin. Pavel Hnil ička je v odborné, ale
i  laické veřejnosti znám jako autor urbanistického bestsel leru Sídelní kaše:
Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Kniha, která vloni
vyšla již podruhé, popisuje neblahé rozpínání velkých měst do okolní
krajiny formou satel itních městeček. Atel iér pana architekta Hnil ičky se
zabývá navrhováním staveb a zpracováváním územních a regulačních
plánů a územních studií. Zpracoval územní plán Mnichovic, Svojetic,
Louňovic, regulační plán centra Říčan, Dolních Břežan. V současné době
atel iér pracuje na regulačním plánu centra Dobřichovic.

Petr Zavadil , radní

Pronajmeme si policii?
V Řevnicích je zakázáno rušit sousedy hlukem v neděli a o státních
svátcích. Pejskaři mají za povinnost uklízet po svých čtyřnohých
miláčcích exkrementy. Na náměstí platí zóna omezeného stání.
Odpadky se mají vyhazovat do popelnice nebo odvážet do sběrného
dvora, nikoliv do škarpy u cesty či do lesa…
Většina z nás považuje dodržování nařízení daných vyhláškami,
dopravními značkami nebo i  obyčejnými pravidly slušného chování za
samozřejmost. Najdou se však i  tací, kterým psaná nařízení a zažité zvyky
nic neříkají a chovají se prostě po svém. Před nimi, resp. před důsledky
jejich činů, je třeba ty slušné občany chránit. V Řevnicích však nemá kdo.
Městská policie tu není zřízena, státní nemá šanci řešení drobných
přestupků kapacitně zvládnout a městští úředníci disponují jen minimem
pravomocí jak potrestat např. člověka, který jen tak z legrace vysypal
v parku odpadkový koš. Co s tím?
Ideálním řešením by bylo postavit v Řevnicích útvar městské policie, který
by na dodržování pořádku dohlížel . Takový útvar by měl být složený
alespoň ze 4 strážníků, aby bylo možné vytvořit dvě dvoučlenné hlídky a
zajistit vzájemné zastupování v době nemoci, dovolených apod. Tito l idé
by museli mít k dispozici služebnu a odpovídající techniku – počítače,
telefony, vysílačky, nejspíš i  automobil a zbraně. Na to vše ale v městském
rozpočtu nejsou peníze.
Do úvahy tedy přichází řešení, kdy by město neinvestovalo do vlastního
policejního útvaru, ale pronajímalo by si pouze strážníky od jiného města
na přesně určené činnosti a úkoly, které potřebuje řešit. Pro Řevnice se jako
vhodný poskytovatel této služby jeví např. Černošice, jejichž útvar městské
policie poskytuje podobný servis už zhruba 1 5 obcím v širokém okolí.
„Výkon služby se provádí na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou musí
schvál it jak zastupitelstvo Černošic, tak i  obce, pro niž službu zajišťujeme,“
vysvětluje velitel městské policie Černošice Gregor Dušička. Ve smlouvě je
obvykle rámcově stanoveno, kolik hodin za určité období strážníci službou
v dané obci stráví a konkrétními úkoly pak průběžně pověřuje velitele
útvaru starosta.
Někteří zastupitelé Řevnic však o účinnosti takového řešení pochybují.
Např. Petr Kozák říká: „V návrhu se jedná o dvě hodiny denně a já se
domnívám, že by to nemělo smysl .“
Na tento názor odpovídá místostarosta Jan Hruška:„Ať budeme mít vlastní
útvar nebo si policisty najmeme, vždycky bude záležet na tom, jak dobře
jim budeme zadávat práci. Velmi důležité je pověřovat je konkrétními
úkoly, například dohlédnout na účastníky večerní společenské akce, projít
v neděli vybrané ulice a zkontrolovat používání hlučných sekaček, prověřit
auta parkující na náměstí a podobně.“
Vedle úkolování dopředu by městští policisté měli řešit také aktuální
problémy, např. když někdo svým parkujícím autem blokuje výjezd jiného,
když si starší, špatně pohyblivý občan zabouchne dveře a nemůže se
dostat do domu, když nějaká hlučná skupinka narušuje noční kl id a
pořádek a podobně. V takových případech přijíždí na místo hlídka po
telefonickém zavolání.
„Jednotl iví strážníci se při plnění úkolů v různých obcích střídají a
organizačně není možné zajistit, aby do jedné obce jezdil i stále stejní l idé.
Nicméně každý ze strážníků má přidělený svůj okrsek, který musí alespoň
jednou týdně projít, zkontrolovat situaci v místě a řešit případné problémy
jako například zábory veřejných prostranství, odložené autovraky a
podobně. To znamená, že v případě uzavření smlouvy bychom i pro
Řevnice vyčlenil i strážníka, na něhož by se mohli místní obyvatelé přímo
obracet,“ uvádí Gregor Dušička.
Svou představu řešení bezpečnostní situace bez městské policie nastínil
Petr Kozák takto:„Vedení Řevnic by se mělo intenzivněji věnovat současné
bezpečnostní situaci ve městě. Už jen pouhé vědomí, že je bezpečnosti
věnována pozornost, řadu výtržníků odradí. Uvažovat by mělo například
o instalaci kamer. Argumentů, proč nejde něco, co je jinde běžné, je vždy
dost. Ale spousta měst dostala právě na tyto účely značné dotace. Dále by
měla být na programu zastupitelstva pravidelná informace o bezpečnosti
v Řevnicích a navržení potřebných opatření. Koncepční a dlouhodobá
řešení by měla být zapracována do Strategického plánu města, který
propojuje všechny hlavní funkce řízení města. Obyvatelé Řevnic by měli
být prostřednictvím městského zpravodaje a webu města informováni
o tom jak se nebezpečným situacím vyhnout. Především je třeba zveřejnit
telefonní kontakt na řevnické oddělení Policie ČR. Toto číslo by lidé měli
vždy po ruce. Lidé by neměli do svých domů a bytů vpouštět cizí l idi.
Neměli by ani telefonicky poskytovat žádné informace neznámým osobám
a institucím.“
Zajímavý názor, jak vyřešit financování vlastní městské policie, zazněl od
občana z pléna na jednání zastupitelstva 1 1 . března. Podle něho by se
mělo zpoplatnit parkování v prostoru před nádražím. Je ovšem otázkou,
zda by toto řešení bylo občany pozitivně přijato a zda by se parkující auta
jen nepřesunula do jiných částí města.

Slovo starosty
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Zkušenosti z okolí
Abychom nezůstal i jen u  teoretizování, zeptal i
jsme se na praktické zkušenosti  s  pronájmem
městských strážníků ve dvou obcích, kde už tuto
službu využívají.
Starosta Dobřichovic Michael Pánek si
spolupráci  s  černošickými městskými policisty
chválí: „Je to lepší, než když jsme měli dva
městské policisty vlastní. Větší útvar snadněji
zajistí zastupitelnost v případě nemoci,“ říká a
dodává, že problémy nejsou ani  s  kontrolou
práce strážníků. „Pokud něco nefunguje,
obrátíme se na velitele a on už si to zařídí,“ uvádí
Pánek.
Dobřichovice podle jeho slov kladou důraz
zejména na přítomnost pěších hlídek v ul icích a
na měření rychlosti vozidel v obci. Průběžně
také dávají policistům tipy, na co se zaměřit, a
následně sledují, zda a jak se situace změnila.„Za
sebe mohu potvrdit, že pořádek ve městě se
díky městské policii z Černošic zlepšil ,“ uzavírá
Michael Pánek.
Spokojen je i  starosta Dolních Břežan Věslav
Michalík, který jako pozitivní příklady výsledků
práce městské policie uvádí: „Snadněji řešíme
podněty občanů týkající se vandalismu, podařilo
se odhalit partu vykrádačů aut, větší pořádek je
při řešení dopravních přestupků, parkování a
podobně.“
„Najatí“ strážníci vykonávají v Břežanech službu
2 hodiny denně, plní úkoly dle stanoveného
týdenního plánu a jsou v pohotovosti 24 hodin
denně v dojezdové vzdálenosti pro případ, že
dostanou od občanů nahlášenou nějakou
událost.
Největší výhodu „pronájmu“ proti vlastní
městské policii spatřuje Věslav Michalík
jednoznačně ve financích. „Plnohodnotný tým
obecní policie, který zajišťuje službu 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu, představuje provozní
náklady v řádu pěti mil ionů Kč. Plus investice do
vybavení automobily, radary a další technikou.
To pro menší obec nemá smysl a je lepší spojit
síly více obcí dohromady,“ říká Michalík.
Dalším nástrojem ke zvýšení bezpečnosti
mohou být již zmíněné kamery nebo fotopasti
rozmístěné v kritických lokal itách. Jenže
i  záznamy z nich musí někdo vyhodnocovat a
v případě odhalení přestupku zjednávat
nápravu. Takže se opět dostáváme k městské
policii , kterou Řevnice nemají.

Pavel Černý

• RM schválila Inventarizační zápis o řádné
inventuře dlouhodobého hmotného
i  nehmotného majetku Města Řevnice ke dni
31 .1 2.201 2.
• RM povolila firmě TESSO, Gdynia Polsko
uspořádání cyklické pouliční sbírky použitých
oděvů a textil ií ve městě Řevnice.

RM schválila komisi pro otevírání obálek a
hodnocení podlimitní veřejné zakázky
v otevřeném řízení na dodavatele stavebních
prací s  názvem: „Přístavba a stavební úpravy
mateřské školy v Řevnicích“ ve složení: Bohdana
Slámová, Ing. Jan Šimůnek, Ing. Jan Klimt,
Ing. Vladimír Matějka, Ing. Tomáš Smrčka,
náhradníci: Ing. Petr Šiška, František Polan
(tvůrce rozpočtu stavebních prací na mateřskou
školu), vybraný technický dozor investora.
• RM neměla námitek se zřízením školní výdejny
v místě Diagnostického ústavu, dětského
domova se školou, dětského domova, střediska
výchovné péče, základní školy a školní jídelny
Dobřichovice.
• RM schválila vítěze výběrového řízení a
uzavření SoD, na akci „Změna užívání části
stavby č.p.74, k.ú. Řevnice na výukové prostory“,
firmu Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., Náměstí
5. května 1 7, 252 25 Jinočany za nabídkovou
cenu 2 1 97 669,1 2 Kč vč. DPH.
• RM uložila starostovi jednat s vedením školy
o kapacitě ZŠ Řevnice.

(Z jednání Rady města Řevnice 1 5. 3. 201 3)

Z jednání Rady města

Co je nového v EKOSU?
Již více než sto dní je ve funkci nový ředitel EKOS Řevnice s.r.o. Bc. Pavel Kubásek. Při této
příležitosti jsme položili panu Kubáskovi, který je současně i vedoucím technických služeb
města, několik otázek.
V materiálu Plán činností a stabilizace EKOS Řevnice s.r.o., který jste jako nový ředitel firmy
předložil radě města, je spousta zajímavých návrhů, ale chybí mi v něm přesná čísla a způsob,
jak vy – její ředitel – chcete firmu stabilizovat.
Proč není součástí Plánu nějaká ekonomická rozvaha? Popis efektivity jednotlivých činností,
vyčíslený jejich potenciál… Můžete hospodářský výsledek EKOSu po těch jednotlivých
střediscích za minulý rok popsat. Jaké jsou jejich výhledy, rezervy…
Chápu, že je EKOS v tuto chvíl i pod drobnohledem, ale stále ještě nemáme finální účetní čísla za
uplynulý rok a nemá tak smysl interpretovat dílčí výsledky. Samozřejmě, že pracujeme s několika
variantami, máme projekce i  na delší období, ale ty představíme až s výroční zprávou za rok 201 2.

Kolik má EKOS v současné době zaměstnanců, které činnosti jsou zajišťovány dodavatelsky a za
kolik?
EKOS má v tuto chvíl i 4 zaměstnance na plný pracovní poměr a jednoho zaměstnance na poloviční
úvazek. Na odborné zajištění provozu vodovodu a kanalizace, vzorkování kontrolních vrtů,
skládkových vod a monitoring skládkového tělesa si najímáme několik externích firem. Finanční
objem těchto subdodávek budu moci vyčísl it až s výroční zprávou.

Jak se projevilo vyčlenění pracovníků Technických služeb z EKOSu? Dřív si je najímalo město.
Najímá si je teď EKOS? Za jakých podmínek?
Jde o delší proces, který nebyl dosud ukončen. Většina techniky, kterou používají pracovníci služeb, je
stále v majetku EKOSu a dokud ji město nepřevezme, nebude proces u  konce. Zatím jsme se zbavil i
mzdových výdajů v objemu cca jeden a půl mil ionů ročně.
Technické služby využíváme například na rozvoz štípaného dříví a dopravu nám město fakturuje dle
schváleného ceníku. Techniku dále využíváme v případě potřeby při opravách vodovodu
a plánujeme využívat traktor pro překopávač v kompostárně.
Do ekonomické rozvahy kompostárny je samozřejmě uvažováno s ceníkovými cenami technických
služeb.

Jak nyní vypadá smlouva EKOS x město, co je jejím obsahem? Jak velké je finanční plnění?
Jak už jsem řekl výše, ten proces není uzavřen. V tomto momentě zajišťuje EKOS služby v objemu
5 mil ionů ročně a 300 tis. získává za pronájmy techniky. To se ale změní, až dojde k převodu na město.
Další věci jsou v jednání.

V čem je konkrétně důvod, proč nebyla V. etapa dosud zkolaudována? Byly rekultivace
provedeny nekvalitně? Kdo je za provedení odpovědný? A jaké budou vícenáklady EKOSu?
Nedá se říct nekvalitně, ale nebyla provedena v souladu  s projektem. Na otázku po odpovědnosti
se musíte ptát někoho jiného. Mým úkolem je zajistit, aby se V. etapa zkolaudovala a snažím se najít
maximálně efektivní řešení, aby vícenáklady byly co nejnižší.

Píšete, že monitoring skládky je prováděn dodavatelsky. V minulosti platil EKOS za jeho špatné
provádění půlmilionovou pokutu. Byla z toho vůči firmě vyvozena odpovědnost? Kolik Řevnice
ročně za ten monitoring platí?
O monitoring skládky se v tuto chvíl i starají dvě firmy. Gematest, jako akreditovaná laboratoř provádí
vzorkování vod a ARTEZIS zajišťuje zbytek potřebných dat do ročních zpráv uzavřené skládky, včetně
jejího zpracování, přesně tak, jak nám ukládá Integrované povolení vydané Krajským úřadem.
Vaše tvrzení bych si dovolil upřesnit. Pokuta byla vyměřena ve výši 300 tis., a to za sérii nedostatků,
kde hlavní bylo zjištění rozdílů v provedené rekultivaci. Nelze tuto částku přisoudit jen chybě ve
vzorkování.
Co se týká vzorkování, kontrola zjistila, že nebyl proveden jarní monitoring v roce 2009. Ostatní
vzorky v roce 2009 byly odebrány dle plánu daného integrovaným povolením. Osobní odpovědnost
vyvozena byla, ale konkrétnější údaj nejsem s takovým časovým odstupem schopný dohledat.
Monitoring vod stojí ročně řádově 1 0 tis. Kč.

(Dokončení rozhovoru na s. 4)
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Navrhujete evidovat množství odpadu z černých skládek a sběrných
míst. Znamená to, že se to dosud neevidovalo? Podle čeho jeho
likvidaci EKOS městu účtoval? Byla nějaká kontrola? Jaký byl
dlouhodobý vývoj plateb za tuto komoditu?
Evidence odpadu do této chvíle probíhala tak, že odpad dovezený
na sběrný dvůr, ať už přes technické služby nebo občany osobně, byl
uložen do velkoobjemových kontejnerů. Z těchto kontejnerů je odpad
odvážen na skládku. Při předávce na skládku je odpad samozřejmě vážen a
evidováno je tak celkové množství odpadu předaného na skládku. Sběrný
dvůr se nachází v areálu bývalé skládky, která je vybavena mostní vahou,
kterou EKOS v minulosti nevyužíval . V tuto chvíl i jej již v provozu a jsme
schopni detailně evidovat množství odpadu z úkl idu obce. To je určitě
posun k lepšímu.

Jak víte, že za rok 201 2 bylo odevzdáno 1 1 0 t bioodpadu, když se to
nikde neeviduje?
Jak jsem odpověděl výše, tak eviduje. Ze sběrného dvora bylo předáno
Technickým službám Beroun celkem 1 1 0 t bioodpadu.

Popisujete poměrně velkou potřebu investic do vodovodní
i  kanalizační sítě. Je to někde vyčísleno? Existuje nějaký fond oprav či
rekonstrukce? Nebo se to plácá ad hoc?
Samozřejmě, že máme nějaký kvalifikovaný odhad. Ale především
postupujeme podle potřeb a finančních možností, stejně jako v j iných
městech. Také bych byl radši, kdybych měl takový rozpočet, se kterým
bychom mohli naplánovat komplexní rekonstrukci vodovodní a
kanal izační sítě, ale musíme pracovat s tím, co je k dispozici a vyvažovat
mezi novými přípojkami, údržbou a opravami.

Máte spočítanou efektivitu kompostárny?
Za předpokladu, že provozem kompostárny dojde k poklesu bioodpadu
odváženého v popelnicích o 1 00 t, kdy počítáme s tím, že nadále část
občanů dá bioodpad do popelnice, vychází roční provozní náklady stejné
jako roční úspora v l ikvidaci bioodpadu. V příštím roce navíc dojde ke
zvýšení povinného poplatku za uloženou tunu odpadu na skládku, což
ještě zvýší efektivitu budované kompostárny. Připomínám ale, že hlavním
smyslem kompostárny není vydělávat peníze, ale snižovat náklady na
odpadové hospodářství obce. Kompostárna bude proto sloužit pouze
občanům Řevnic. Výkon techniky, která by se v případě uznání dotace
nakoupila, bude předimenzován tak, aby mohla být kapacita kompostárny
případně dále rozšířena s minimem investičních nákladů.

Které činnosti ve městě vykonávají Technické služby a kolik mají
pracovníků?
Technické služby mají od poloviny března letošního roku opět
5 pracovníků. Největší objem práce činí úklid černých skládek kolem
kontejnerů na sběrných místech tříděného odpadu, dále vyvážejí
odpadkové koše, zajišťují údržbu veřejné zeleně, správu a úklid městského
hřbitova, opravy veřejného osvětlení, opravy nezpevněných komunikací
a zimní údržbu města.

Za celou zimu jsem neviděla uklízet chodníky na náměstí ani prostor
přednádraží od sněhu.Máte nějakou evidenci, kolikrát byl proveden?
Ano, máme – pracuje se dle itineráře úklidu a reaguje se na aktuální situaci.
Konkrétně byl za zimu 201 2/201 3 prováděn úklid páteřních chodníků 21 x.

Máte nějaké priority při zimním úklidu a ošetření komunikací? Existuje
seznam prioritně ošetřovaných ulic a je veřejně dostupný?
Zimní údržba se provádí dle schváleného plánu zimní údržby, který jsme
v průběhu zimy prezentovali v Ruchu. V tomto plánu jsou přesně zaneseny
komunikace a časové intervaly od ukončení sněžení, do kterých by o ně
mělo být řádně postaráno. Podle tohoto plánu se samozřejmě při zimní
údržbě pracuje. Přesná specifikace priorit chodníků v tomto plánu není
zanesená, nicméně technické služby odklízejí zvolené páteřní chodníky. Do
příští zimy bude plán zimní údržby doplněn i  o přesný způsob údržby
chodníků a schodišť, které budou jasně definované. Mimochodem, za
letošní zimní sezónu bylo na odklízení chodníků vynaloženo celkem 269
hodin, z toho 50 hodin přesčasových. Na odklízení místních komunikací
bylo odpracováno 1 95 hodin, z toho 89 hodin přesčasových.

Máte nějakou koncepci činností Technických služeb. Budete vykonávat
služby v rozsahu, v jakém je prováděl EKOS? V čem budete lepší?
Do této chvíle byly technické služby podfinancované, investovalo se jen do
nejnutnějších oprav, vozový park je velmi zanedbaný a technika je
jen  s vypětím všech sil udržovaná při životě. V tuto chvíl i se soustředím,
aby technické služby prováděly svojí práci kval itně a měly k tomu vhodné
podmínky. Zároveň společně s místostarostou Janem Hruškou dáváme
dohromady další možnosti a plány rozvoje technických služeb.

Kupujete zametací stroj. Máte zakalkulovány i náklady na jeho
obsluhu a údržbu? Garantováno využití? Vyplatí se to? Spočítal někdo
kolik toho stroj a za kolik uklidí?
Český stát v rámci celorepublikové snahy snižování prašnosti tlačí na obce,
aby snížily prašnost v zastavěném území. Momentální technické vybavení
obce však neodpovídá těmto požadavkům a to je důvod, proč musíme
stroj koupit. Připravil i jsme studii proveditelnosti, z které vyplynula
následující fakta: Bude se jednat minimálně o 1 3 km komunikací.
Pravidelným zametáním, jedenkrát týdně, pokryjeme zhruba 1 3 km
komunikací. Dojde ke snížení prachových částí 1 0PM o 2,5 t za rok, což
znamená zlepšení o 40 %. Předpokládáme, že za rok najede zametací vůz 1

344 km. Celkové náklady včetně pohonných hmot a údržby plánujeme
na 93 tis. Toto je nutná daň za to, že se bude v Řevnicích lépe dýchat
a chodníky a silnice budou vypadat o poznání lépe.

Ráda bych k rozhovoru dala nějakou tabulku s čísly za EKOS
i Technické služby a srovnání s předešlým stavem.
Až bude hotová výroční zpráva.

Marie Reslová

KULTURA

Kavárna Modrý domeček,
náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 3, Řevnice

Ve středu 1 5. května od 1 9
hodin jste srdečně zváni na
besedu „IRÁN země (ne)známá
„ s cestovatelem a významným
zlatníkem Vítkem Laštovkou,
který kromě této země
procestoval i  celou Asii, Turecko,
Vietnam a Kambodžu. Vstupné – 60Kč/osobu.
Mo(u)drý Galén v Modrém domečku. Ve středu 29. května v 1 9 hodin
představí nakladatel Lubomír Houdek minulost, současnost (a snad
i  budoucnost) odborného nakladatelství Galén, které v letošním roce
oslaví 20 let své činnosti. Nudná a suchá fakta z nepříl iš zajímavé
nakladatelské činnosti budou naštěstí proložena účastí dvou významných
hostů nakladatele, a sice autorů, kteří v nakladatelství Galén léta trpělivě
publikují. „Kvůli nim přijďte,“ doporučuje vydavatel , „a žádejte vynechání
úvodního slova.“ Odbornou a populárně-naučnou část edičního programu
Galén bude reprezentovat lékař, neuropatolog František Koukolík, známý a
oblíbený vědecký esejista, autor knih Mozek a jeho duše, Vzpoura
deprivantů, Zvíře politické ad.
Beletristickou a hudební část edičního programu Galén zastoupí Vlastimil
Třešňák, hudebník, spisovatel , malíř atd., autor alb Alter ego, Koh-i-noor,
Zeměměřič a rovněž i  knihy konopných pohádek The Vole – Hraboš
hrdina.

Další překvapení nejsou plánována, nicméně ani vyloučena.
Rezervace na obě besedy na sarka@os-naruc.cz

Adoptuj králíka „Z Náruče do náruče“
Projekt adopce ručně vyrobeného látkového králíčka vznikl během
uplynulého roku díky vedoucí výtvarného atel iéru Karin Řehákové a
dobrovolnice pro OS Náruč Kláře Veselé. Ty přenesly vlastní nápad výroby
králíka do výtvarné dílny pro uživatele sociální rehabil itace, která probíhá
v galerii Modrý domeček. Na výrobě králíků se tak podílejí l idé se
zdravotním postižením, kteří jsou v Modrém domečku zaměstnáni.
Každý z králíků dostává při koupi originální “adopční l ist”, kterým jeho
majitel podpoří a ocení práci a snahu lidí se zdravotním postižením.
Pomůže jim tak zapojit se do “zdravé” společnosti, což se stává
samozřejmou součástí každého z nás, kdo je empatický.
Pomozte nám rozšířit “adopci” králíků mezi své rodiny a přátele. Udělá
radost nejen dětem, ale i  dospělým, jako hezká dekorace.
Originálního králíka lze zakoupit v kavárně Modrý domeček v Řevnicích.
Díky ruční výrobě můžeme vyrobit králíka na zakázku podle Vašeho
výběru velikosti nebo dekoru látky, ze které je vyroben. Cena králíka se
pohybuje podle velikosti – maximálně 500 Kč.
Přijďte se podívat, určitě si vybere každý.

Za OS Náruč
Karin Řeháková, Klára Veselá a Šárka Hašková

Modrý domeček
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Co jste, hasiči, co jste dělali?
Hasiči před koncem loňského roku hodnotil i činnost sboru za rok 201 2.
Náš sbor má 1 1 3 členů, z toho je 55 mužů, 35 žen a 23 Mladých hasičů.
V zásahové jednotce je 1 8 členů. Všichni mají zdravotní prohlídky
a procházejí povinným školením. V roce 201 2 naše jednotky vyjížděla
celkem osmkrát. Z toho čtyřikrát do Řevnic. V systému IZS je náš sbor
zařazen jako záloha řevnické stanice HZS Středočeského kraje. Sebral i jsme
1 4,3 tuny železa a barevných kovů. Údržba techniky, výzbroje a výstroje,
školení a veškerá ostatní činnost je prováděna pravidelně každé pondělí.
Hlavně kolem požární techniky a vozidel je stále mnoho práce. Loni
koncem června jsme si společně s hasiči z Kayny připomněli 1 25 let
činnosti jejich sboru a 45. výročí družby a přátelství mezi našimi sbory.
Návštěva v NSR byla velmi zdařilá a oslavy měly velmi dobrou úroveň.
Navštívil i jsme naše kolegy ve Všeradicích a Kytíně při příležitosti oslav
výročí založení sborů. Ve Všeradicích vzbudil pozornost náš hasičský
trabant a samozřejmě koňská stříkačka. Byl i jsme v podzemí bývalého
rudného dolu v Mníšku. Podařilo se ustavit soutěžní družstvo mužů i  žen.
Družstva se zúčastnila obvodního kola v požárním sportu a dalších soutěží
pořádaných okolními sbory. Po celý rok pod vedením Martina Ryšavého a
dalších spolupracovníků z řad členů a rodičů pracovala družstva Mladých
hasičů. O prázdninách mladí hasiči byl i na letním výcvikovém táboře pod
stany v objektu hasičské zbrojnice v Karlštejně. V požárních soutěžích jak
v Karlštejně, tak v Kytíně, si vedli znamenitě. V kulturní a společenské
oblasti patří náš sbor dlouhodobě k aktivním organizacím a spolkům
v Řevnicích. Tradiční akce jako Novoroční pochod, hasičský bál, Majáles a
další patří mezi dobře navštěvované kulturní události v našem městě.
Pořádáme dětský den, vánoční posezení, mikulášskou nadílku pro děti
členů a Mladé hasiče. Návštěvy sousedních hasičských sborů, spřátelených
řevnických organizací a spolků při jejich výročích, valných hromadách a
jiných slavnostních příležitostech, jsou samozřejmostí. Pravidelně se
účastníme vzpomínkových akcí u  pomníku padlých. V červnu jsme přivítal i
na řevnickém náměstí společně s ostatními spoluobčany a spolky císaře
Karla IV s jeho družinou, když se zde zastavil cestou na Karlštejn. To je
stručný výčet činností dobrovolných hasičů za minulý rok.

Co připravujeme pro nejbližší období?
Na sobotu 1 8. května připravujeme sběr kovového odpadu a týden na to,
24. května, uspořádáme pro mladé hasiče ze sousedních sborů branný
závod s názvem Memoriál Václava Brabce.

Bohumil Leinweber, starosta SDH

Orientační běžci
zahajují sezónu

Neděle 1 9. 5. 201 3 bude v Řevnicích patřit orientačnímu
běhu pro všechny.
Organizátoři z USK Praha zvou při této příležitosti také
neregistrované sportovce na veřejný závod
v orientačním běhu.
Během neděle se účastníci v různých kategoriích utkají
v závodě na klasické trati.
Centrum závodu je situováno do areálu Lesního divadla
v Řevnicích. Pořadatelé očekávají účast okolo 500 závodníků převážně
z Prahy a Středočeského kraje. Závod na klasické trati začne v 1 1 :00
hod intervalovým startem.
Tratě povedou po svazích brdského hřebene, závodníci se budou
potýkat s různorodým terénem: s kopcovitými pasážemi  s kamenitou
podložkou, s  velmi jemně členitými terénními tvary a s množstvím rýh.
Použity budou celkem 2 mapy s měřítkem 1 :1 0 000 a 1 :1 5 000, které nesou
názvy podle místních lokal it – Pišťák a Babka. Stavitelem tratí je Petr
Bořánek.
Hledání oranžovo-bílých lampionů podle mapy je sport, který získává stále
větší oblibu.
Proto jsou kromě tratí pro registrované závodníky v nabídce tratí pro
různé věkové kategorie zařazeny také speciální kategorie pro příchozí
veřejnost.
Pro začátečníky budou postaveny speciální jednodušší tratě P3 s délkou 3
km, pro zkušenější to budou T3 (3 km) nebo T7 (7 km). V poslední době
roste zájem o start v rodinné kategorii pro rodiče s malými dětmi (HDR).
V této kategorii jeden z rodičů svoji ratolest na trati doprovází a společně
si sport v přírodě náležitě užijí. Závodníci kategorie HDR, DH 1 0L, náboru a
tréninku mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací
krabičku.
Prezentace náborových závodů pro veřejnost bude probíhat v areálu
Lesního divadla v Řevnicích od 9:1 5 do 1 0:1 5 hod. Je možné se také
přihlásit dopředu na emailové adrese hora@fsv.cvut.cz, nebo v omezeném
množství na místě. Parkování bude označeno, je potřeba dbát pokynů
pořadatelů.
Více informací najdete na www.uskob.cz/pp1 3.
Za pořadatele USK Praha, oddíl orientačního běhu

Petr Bořánek

Hasiči
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Řevnice na starých pohlednicích 1 05

Pozdrav z Řevnic 1 903
Předkládám levou polovinu panoramatické pohlednice Řevnic, kterou pisatel použil samostatně a odeslal ji
v září 1 903 z Řevnic do Prahy – Karlína.
Na obrázku je vpravo pod lesem vila čp. 1 55 „Milka“, která kdysi patřila známému pražskému cukráři panu
Myšákovi ve Vodičkově ulici. Uprostřed pohledu je vila čp. 1 71 , která před lety nesla název „Bezpečnost“
a vlastnila ji rodina nakladatele Adolfa Neuberta. Vlevo před ní stojí vila čp. 222 „Mandice“ manželů
Čipínových a později rodiny Čermákovy. Za ní na louce je vila čp. 1 69, kterou postavil v roce 1 899 Bedřich
Fuchs a jejím stavitelem byl Jindřich Gabler z Prahy-Smíchova, který též postavil budovu dnešního
řevnického nádraží, a také vilu čp. 1 52 „Brikcia“, později „Ludmila“, v dnešní Herrmannově ulici. Vila čp. 1 69
byla v roce 1 941 zbořena a na jejím místě postaven objekt Dětského domova a „školy v přírodě“ v dnešní
Sádecké ulici. Na pohledu vlevo nahoře pod lesem stojí domek čp. 1 68, který postavil kolem roku 1 900 Josef
Trachta z Prahy.
Velmi pozoruhodná je na obrázku „síť“ cest a stezek mezi domy.

Kö

Jindřich Feld starší
Housl ista, hudební pedagog a skladatel - narodil se v Praze 23. 5. 1 883 a zemřel v Řevnicích 5. 1 0. 1 953. Je
nazýván starším k odl išení od syna Jindřicha, který se stejně jako otec věnoval hudbě. Oba Jindřichové jezdil i
mnoho desítek let do Řevnic, ale nikdy zde trvale nebydlel i.
J indřich Feld starší byl významným členem řevnického Okrašlovacího spolku. Působil také jako hudebník
v Lesním divadle. Vytvářel často hudební prostředí při různých kulturních událostech v Řevnicích. V létě
denně navštěvoval plovárnu na Berounce, a to za každého počasí. S Řevnicemi je spojena i  rodina jeho
manželky Marie, rozené Kolbové.
Jindřich Feld vystudoval Pražskou konzervatoř ve hře na housle v roce 1 903 u profesora Ševčíka. Po
absolutoriu se stal učitelem hudby a zároveň proslul jako houslový virtuos. V letech 1 906 – 08 působil
postupně jako housl ista ve Zhořelci, dále učil na hudební škole v Klagenfurtu a v Záhřebu, kde se stal členem
orchestru záhřebské opery. Od roku 1 91 0 je již profesorem Pražské konzervatoře a v roce 1 937 je na ní
jmenován profesorem mistrovské školy. Jeho žáky v Praze se stal i vynikající housl isté jako Rafael Kubelík, Ivan
Kawaciuk, Jiří Novák a Nora Grumlíková. Hru na housle u  něj studovala i  Marie Kolbová, narozená 1 898, se
kterou se v roce 1 920 oženil . Feldovi měli dvě děti, syna Jindřicha, narozeného 1 925, hudebního skladatele,
a dceru Dagmar, narozenou 1 928, akademickou malířku a restaurátorku.
Profesor Feld starší byl v roce 1 91 8 u  zrodu řevnického Lesního divadla. Pro ně vytvořil i  svůj vlastní orchestr,
který desítky let s divadelníky spolupracoval a vystupoval. Vrcholným představením té doby se stala v roce
1 924 Wildeova Salome. Původní scénickou hudbu ke hře složil pro Lesní divadlo hudební skladatel Jaroslav
Křička, Feld řídil orchestr. Scénu navrhl architekt Vladimír Weiss. Devatenáctiletá Anka Čekanová v rol i Salome
podala strhující herecký a taneční výkon. Představení mělo velký úspěch a i  odborná kritika je hodnotila jako
skvělý umělecký čin.

Profesor Feld měl po mnoho let v Řevnicích vlastní smyčcový kvartet. Kromě něj
v něm hrála jeho žena „Máňa“, syn Jindřich („Inka“) a čtvrtým hráčem byl nejčastěji
viol ista JUDr. Josef Schwarz. Občas zde hrával na cel lo Schwarzův synovec MUDr.
František Pirk, lékař a hudebník, dokonce absolvent konzervatoře, strýc současného
známého kardiochirurga profesora Jana Pirka.
Dne 24. 9. 1 934 přijel i do Řevnic na pozvání tiskaře Jana Šťastného slavní hudebníci
otec Jan a syn Rafael Kubelíkové. Dvacetiletý Rafael zároveň navštívil svého učitele
houslí Jindřicha Felda. Setkal i se v domě u Šťastných. Ze setkání v Řevnicích je
uváděná fotografie (na ní zleva je profesor Feld, paní Šťastná, Jan Kubelík v klobouku,
Rafael Kubelík a pan Šťastný. Za nimi stojí tři Šťastných dcery, uprostřed Míla, později
provdaná Bedřichová. Fotografie je otištěna v publikaci J. Šťastného „Městečko pod
Skalkou“.
Profesor Jindřich Feld starší zemřel 5. 1 0. 1 953 v Řevnicích. Je pochován v rodinné
hrobce na hřbitově v Praze na Malvazinkách.

Jindřich König

Řevnická výročí
v květnu
· 1 . 5. 1 868 – se narodil Jan Nepomuk
Dvořák, první řevnický kronikář
· 1 . 5. 1 948 – Akční výbor NF pořádal
oslavu 1 . máje v Dobřichovicích, které
se zúčastnilo 300 občanů v krojích
a 500 civilů.
· 1 8. 5. 1 863 – se v Praze narodila
Johana Weissová-Caval larová, operní
pěvkyně-sopranistka, členka Staré
gardy Národního divadla v Praze.
Ve svých rolích byla oceňována pro
svou pěveckou všestrannost. Za
úspěšné komické role ji kritika nazvala
„divadelní rarášek“. Přes 40 let bydlela
v Řevnicích v domě čp. 1 na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. Podporovala
činnost rozvíjejícího se řevnického
Lesního divadla a také sama na jeho
scéně hrála i  zpívala. V roce 1 923
vystoupila – ve svých 60 letech-
v Čapkově „Loupežníku“ jako paní
profesorová vedle vycházející hvězdy
Jarky Horákové, která hrála Fanku (1 50
let od narození).
· 21 . 5. 1 983 – oslava 1 00 let školy
· 23. 5. 1 883 – se narodil J indřich Feld
starší, vynikající český houslový
pedagog, otec hudebního skladatele
Jindřicha Felda. Velkou část svého
života jezdil v létě do své chaty
v Řevnicích - (1 30 let od narození).
Blíže – viz zvláštní článek.
· 24. 5. 1 883 – svěcení základního
kamene školy na náměstí.
· 26. 5. 1 928 – vyšlo první číslo
regionálního časopisu „Kazín“.
· 30. 5. 1 948 – tzv. volby: zapsaných
voličů 2.393, volilo 2.1 85 (91 %), pro
kandidáty NF 2.1 54 hlasů (90%), bílých
lístků 1 7, neplatných 1 4.
· RUCH 5/1 993 – Městský úřad
připomněl vyhlášení trvalé vodní
kalamity v letních obdobích od 1 5. 5.
do 1 5. 9. Důvodem bylo zvýšení
spotřeby vody z veřejného vodovodu
v létě, a proto byl důrazně připomenut
zákaz mytí vozidel , zalévání trávníků a
napouštění bazénů. Bezohledná
nadměrná spotřeba vody z vodovodní
sítě způsobila její nedostatek ve výše
položených částech města. Vladimír
Houška napsal zajímavé zamyšlení
nad řekou Berounkou a nad mosty
přes ni v okolí Řevnic.

Před 1 0 lety
· RUCH květnový 2003 (č. 4) – v sobotu
1 7. května se konala v Zámečku
módní přehlídka, kterou organizovala
paní Tereza Bartáková a kde též
vystoupila známá herečka paní Květa
Fialová. V zajímavém rozhovoru pro
Ruch prohlásila paní Fialová m.j., že
profesionálně nesnáší sex, sport
a politiku.

Kö

Významné řevnické osobnosti
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Poděkování
6. 4. jsem shlédla v místním kině divadelní představení Haló, je tu kabaret,
které sehrál i mladí členové Divadelního studia Řevnice pod vedením p.
Tamchyny. Bylo to prima, diváci se bavil i a účinkující si očividně užíval i. Díky
a jen tak dál!

Marie Veselá

Poděkování za nové moderní spotřebiče
Konečně jdeme ve 21 . století s  dobou i  my.
Co se děje? Co se stalo? To byla nejčastější otázka minulých čtrnácti dnů ve
školní jídelně. Havárie. Jednoduchá odpověď.
Již rok paní ředitelka upozorňovala na havarijní stav spotřebičů ve školní
kuchyni. Nabízela úhradu nových spotřebičů z peněz vydělaných vařením
pro cizí strávníky. A skl idila za to jen ostouzení a lživá obvinění.
Dle slov pana starosty je plán na obnovu spotřebičů v plném proudu, ale
pak člověk míní a spotřebiče mění. Po nepřetržité službě nás navždy
opustil sporák a elektrické pece z roku 1 971 . Pak se najednou
proklamovaný plán musel rychle změnit v činy. S takovou variantou asi
nikdo nepočítal , ale pan Hruška a paní Slámová se věci ujal i a vyřešil i j i
vskutku velkoryse. Školní jídelna má od dubna 201 3 dva nové
konvektomaty, jejichž úhradu si vzalo na starost město. Velice děkujeme!

Marie Petrová
vedoucí školní jídelny

(celý text najdete na http://ruch.revnice.cz)

Tento měsíc prodejní výstava Markéty Kotkové „Ve víru květů“ – suché
pastely a l itografie
· středa 1 . 5. od 1 7:00 – Vyrostla tu kytička: koncert sester Kotkových pro
nejmenší, vstupné: 70 Kč
· čtvrtek 2. 5. od 1 8:00 – dokument: Odpadkový bojovník: Michael Raynolds
– geniální stavitel energeticky nezávislých budov z odpadů! (Film je
v angličtině bez titulků.). Vstupné: 60 Kč
· pátek 3. 5. od 1 8:30 – vokální skupina Ora Pro Nobis: známý umělec
Oldřich Janota tentokrát v pětičlenném seskupení! Vstupné: 99 Kč
· sobota 4. 5. od 1 8:00 – Didgeridoo Meeting: setkání a hraní didžeriďanů

· neděle 7. 5. od 1 7:00 – dokument Jana Řeháka: Hlína jedna báseň.
Vstupné 50 Kč
· čtvrtek 9. 5. od 1 8:00 – Léčitel mezi dvěma světy: Dokument o doktorovi
západní medicíny, který začal léčit posvátnými rostl inami. Vstupné: 60 Kč·
· pátek 1 0. 5. od 1 9:00 Drumm Session: společné uvolnění skrze bubnování
a další netradičně tradiční nástroje.
· neděle 1 2. 5. od 1 8:00 – dokument: Severní Korea: nahlédnutí do světa
za oponou. Vstupné 40 Kč
· čtvrtek 1 6. 5. od 1 7:30 – dokument: Voda. Vědecko-misteriozní snímek
o intel igenci vody. Vstupné 50 Kč
· sobota 1 1 . 5. od 1 5:00 – Mapování mysl i: Beseda s Alexandrem
Hendrukem· na téma: Strava jako duchovní cesta
·  neděle 1 9. 5. od 1 5:30 - Vybarvený malířky. Dokument Honzy Řeháka
o 4 malířkách. Vstupné 60 Kč
· sobota 25. 5. od 1 8:00 - Koncert: Irena a Vojtěch Havlovi. Meditativní hra
na dvě violoncel la. Vstupné 88 Kč
· neděle 26. 5. od 1 0-22:00 jsme jako Lesní čajovna v Lesním řevnickém
divadle na festivalu lesní školy a školky, tak přijďte na čaj!

Čajovna Cherubín, náměstí Krále Jiřího 5, Řevnice. Tel. 775 388 205,
email: jan.cherubin@email.cz web: www.cajovnacherubin.cz

· pátek 3. 5. od 20:00 - Otázky pana Lásky
· sobota 4. 5. od 20:00 - Láska
· pátek 1 0. 5. od 20:00 - Renoir
· sobota 1 1 . 5. od 20:00 - Nanga Parbat
· pátek 1 7. 5. od 20:00 - Lore
· sobota 1 8. 5. od 20:00 - Atlas mraků
· pátek 24. 5. od 20:00 - Mizející vlny
· sobota 25. 5. od 20:00 - Tenkrát na západě (Tip Ruchu)
· pátek 31 . 5. od 20:00 - Nadějné vyhlídky

Tenkrát na západě - Obnovená premiéra jednoho z nejslavnějších filmů
světové kinematografie, v hlavních rolích  s Henry Fordou, Claudií Cardinal
a Charlesem Bronsonem a se skvělou hudbou Enrica Moriconeho. Na
širokém plátně v kině neopakovatelný zážitek. Režie: S. Leone.
I t /USA, 1 968,1 66min, titulky, 75 Kč

Kino Řevnice, Opletalova 89, Řevnice, e-mail: kino.revnice@seznam.cz

Z dopisů

Čajovna Cherubín

Kino Řevnice
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Recitační soutěž
Žáci naší školy se během školního roku zúčastňují celé řady vědomostních
soutěží, sportovních turnajů a uměleckých výstav. Pravidelně se také koná
přímo ve škole třídní a školní kolo recitační soutěže. V letošním školním
roce tomu nebylo jinak. Z kmenových tříd byli vybráni zástupci
do školního kola, které proběhlo 6. března za přítomnosti poroty složené
z učitelů naší školy.
Společně s rodiči a spolužáky, kteří přišl i odvážné recitátory a recitátorky
podpořit, jsme si odpoledne plné básniček krásně užil i . Naprostá většina
vystupujících prokázala značný recitační talent a zaujetí pro poezii.
Ze žáků, kteří porotu nejvíce upoutal i, byl i vybráni 4 soutěžící postupující
do oblastního kola. To se konalo 21 . března v Rudné u Prahy. Naši vyslanci
se v tvrdé konkurenci 65 recitátorů z 1 1 okolních škol rozhodně neztratil i .
Žákyně z druhé třídy Stel la Stropková získala za pěkný přednes básně
„Na té naší pouti“ čestné uznání.
Tímto děkuji všem, kteří se zúčastnil i a úspěšně reprezentovali naši školu.

Mgr. Andrea Venclíková

Zeměpisná olympiáda 201 3:
Ondřej Bečka zvítězil
Již počtvrté se zúčastnil i žáci ze ZŠ Řevnice okresního kola zeměpisné
olympiády v Mníšku pod Brdy. Letos jsme poprvé obsadil i všechny tři
věkové kategorie a navíc plným počtem, tj. šesti žáky. Okresnímu kolu však
předcházelo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 31 žáků. Z každé
kategorie dva nejlepší postupovali do okresního kola.
Okresní kolo se konalo 1 4. 3. 201 3 v Mníšku pod Brdy. Soutěž se skládala ze
tří částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a praktická část. Všech šest žáků

uspělo celkem dobře. Nejlepšího výsledku dosáhl žák 9. A Ondřej Bečka,
který se soutěže zúčastnil j iž počtvrté. Vždy dosahoval výborných výsledků
a v r. 201 1 postoupil z 2. místa na krajské kolo. Letos byl ještě lepší než v r.
201 1 .
ONDŘEJ BEČKA okresní kolo v konkurenci 1 1 žáků ze šesti škol okresu
VYHRÁL a postoupil do krajského kola v Benešově. To je opravdu
vynikající úspěch! Ondra se neustále velmi zajímá o celkové dění kolem
nás, má výborné znalosti ze zeměpisu i  celkový všestranný rozhled. Ani
ostatní žáci se neztratil i . Např. Ondřej Brůha ze 7. B skončil celkově na 1 1 .
místě ze 1 7 zúčastněných, ale v práci bez atlasu byl šestý a v praktické části
dokonce třetí. Kateřina Hrubá ze 6. A skončila celkově na 8. místě z 1 8
zúčastněných, ale v práci  s  atlasem byla na skvělém 2. místě! Blahopřejeme
všem zúčastněným a Ondrovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Jaromír Vašek, učitel zeměpisu ZŠ Řevnice
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