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Leden - Únor 201 2 Zpravodaj města Řevnic / 23. ročník Zdarma

Ing. J iří Drvota rezignoval na funkci místostarosty města. • Místní poplatky 201 2 • Notičky se chystají na jaro

Vážení spoluobčané,
je tu nový rok a já bych
vás rád v několika
bodech seznámil  s  tím, co
jsme na Městském úřadě
v poslední době řešil i a ja-
ké změny se na městě
udály.

Město
Jak pravděpodobně všichni víte, Jiří Drvota
rezignoval na funkci místostarosty a radního.
Chtěl bych mu poděkovat za odvedenou práci.
Je jasné, že ne na vše jsme měli shodné názory.
Přesto se nám podařilo problémy řešit bez há-
dek, v rámci korektních vztahů. Rád bych u toho
setrval . Nemohu ale souhlasit s  argumentací,
která je s odstoupením Jiřího spojená, a proto si
dovolím některé věci upřesnit a vysvětl it.

Přednádražní prostor
První materiál , týkající se tohoto území, je z po-
čátku roku 2005. Je jím Námětová studie AP ate-
l iéru. Na něj navazuje studie proveditelnosti
sepsaná firmou Dipro v roce 2009. Ta nás stála
1 75 000 Kč. Zároveň byla v tomto roce podepsá-
na smlouva na zhotovení projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení. Cena prací je
2 289 000 Kč. Na tuto dokumentaci jsme dostal i
půjčku od Středočeského kraje ve výši 2 289
000 Kč. Žádost o tuto půjčku byla podána v roce
2008 a projekt měl být podle smlouvy dokon-
čen v roce 201 0.

Bohužel projekt nebyl dokončen, protože se
ukázalo, že tak, jak je navržen, na něj není
možné sehnat dotaci v původně plánované vý-
ši. Rozpracovanost projektu zůstala ve výši cca
360 tis. včetně DPH. To vše se událo v období,
kdy měla ODS nemalé zastoupení ve vedení
města.
Po volbách jsme se museli k problému nějak po-
stavit. Museli jsme vrátit Krajskému úřadu půjč-
ku a zaplatit z ní úrok. Proběhlo
jednání s Diprem a byla provedena změna kon-
cepce tak, aby se snížila cena díla. Sou-
běžně s tím jsme vyvinuli nemalé úsilí při snaze
zajistit financování akce. Bohužel jsme zůstal i
u  očekávané dotace 40 %. Dále se podařilo
dojednat snížení ceny na částku 948 000 Kč
včetně DPH. To znamená, že k původní částce,
kterou budeme muset zaplatit za rozpra-
covanost, přidáme 588 000 Kč včetně DPH a bu-
deme mít hotový projekt k Územnímu
rozhodnutí na celý prostor a ke stavebnímu po-
volení na prostor mezi budovou policie a hote-
lem Berounka. Proti tomu, pokud projekt
ukončíme, zahodíme 535 000 Kč.
Po volbách jsme v rámci velké koalice řešil i také
financování spoluúčasti na plánované investici.
Dohodli jsme se na krytí nákladů prodejem
nemovitostí. Souviselo to i  s  tím, že cesta spojují-
cí náměstí a prostor před nádražím je černou
stavbou, a pokud pozemek neprodáme, bude-
me do něj muset investovat nemalé
prostředky na řádné dobudování chodníku a
vsakovacích nádrží.

Pokud si vzpomínám, tak proti investici
v přednádražním prostoru vystupoval pouze Ji-
ří Drvota. Tolik fakta. Názor si udělejte sami.
K dalším problémům se vyjadřuji na jiném
místě.

Kanalizace
Byly dokončeny práce v ul icích Janáčkova a Fi-
bichova. Dokončují se práce v ul icích Dvořá-
kova a Smetanova. Práce probíhají také
v Havlíčkových sadech.

Region Dolní Berounka
Starostové z regionu se sešl i dne 1 0. 1 . v Zadní
Třebani. Na schůzi se probíralo rozpočtové
opatření, odstoupení od dotace na kulturní ak-
ce a možnosti na získání dotací v tomto roce.
Pan Glaser zde také informoval o včelínu v Oře-
chu, kde je možné podívat se do úlu přes sklo.
Více informací bude koncem února na
www.vcelinorech.cz.

EKOS
Zde si dovolím krátkou reakci na hospodářský
výsledek Ekosu. Pokud byl zisk v září 1 234 000
Kč, pak v říjnu 1 81 2 000 Kč, v l istopadu už jen
1 92 000 Kč. Předběžné výsledky za celý rok vy-
kazují zisk 434 000 Kč. Sami si snadno spočítáte,
jak dlouho by Ekos při tomto zisku splácel
dlouhodobé závazky ve výši cca 4 mil iony Kč.

Libor Kvasnička

Den otevřených dveří
Mateřská škola 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…
Srdečně Vás zveme do Mateřské školy Řevnice
na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se koná
v úterý, 21 . 2. 201 2 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. Zájemcům o umístění dětí na školní rok
201 1 /201 2 budou k dispozici žádosti o přijetí
do mateřské školy.

Jana Černá

První řevnický občánek
Jak uvedl Berounský deník, velkou radost mají
řevničtí rodiče maminka Lucie Šarounová a ta-
tínek Tomáš Holomý, kterým se v pondělí 2. led-
na 201 2 22 minut po 1 8. hodině narodila
dcerka, které rodiče vybral i jméno Eliška. El iška
vážila po příchodu na svět 2,973 kg a měřila
46 cm. Gratulujeme!

red

Zajímavá událost
Ing. Josef Beneš st. redakci Ruchu informoval, že
23.9.201 1 při zvonění v 1 5,50 hod. praskl
kožený závěs u  zvonu sv. Floriana v kostele sv.
Mořice a upadlo srdce zvonu. Na zvon zvonil l i-
teňský varhaník Václav Kliment. Uvádí se, že při
podobných příležitostech se stane nějaké ne-
štěstí. Doufejme, že Řevnice v dohledné době
žádná smutná událost nepotká. Zvon opravil
řevnický kovář Vratislav Hrubý a poprvé
se s ním zvonilo 1 5. 1 1 . 201 1 .

Tomáš Hromádka

Slovo starosty

Mezi oblíbené zimní akce řevnického turistického oddílu Tuláci patří hra Aljaška. Hraje se v lese, děti
loví kožešiny (samozřejmě papirové). V tom lovcům brání pytláci, které zase zneškodňují šerifové.
Kožešiny se vykupují v bance - a kdo získá nejvíce dolarů, vyhrává. O letošní ročník hry byl mezi Tu-
láky velký zájem, o čemž svědčí přiložený snímek. Mladí turisté se nyní chystají na zimní táboření,
v tee-pee, které se uskuteční v Rosovicích.

Foto: Tuláci

Aktual ity
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Zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace z jednání Rady města
a další aktuality hledejte průběžně na www.revnice.cz.

Z jednání Rady
města
Rada města se od září do prosince
mj. zabývala zhotovením znalecké-
ho posudku na nákladové nájemné
v č. p. 27, provedla výběr dodavatele
na zhotovení výměny oken v bu-
dově Zámečku. Byly uzavřeny nové
nájemní smlouvy, darovací smlouvy
a smlouvy na věcná břemena.
Byly provedeny audity hospodaření
na příspěvkových organizacích
zříze-ných městem – ZŠ, MŠ a ZUŠ,
dále byly provedeny kontroly hos-
podaření a výkonu přenesené pů-
sobnosti na městském úřadě
zaměstnanci KÚ Středočeského
kraje. Rada města nechala vypra-
covat znalecké posudky na majetek
města určený k prodeji a vypsala vý-
běrová řízení.
Zabývala se převodem spol.
Ekos s.r.o. Řevnice pod město s tím,
že by se město stalo plátcem DPH.
Byla aktual izována OZV o místních
poplatcích  s ohledem na novelu zá-
kona s účinností od 1 . 1 . 201 2. Rada
města se dále zabývala podáním žá-
dostí o dotace – SFŽP (úklidový vůz
– snížení prašnosti) , na MMR –
obnova majetku po živelných po-
hromách – oprava Selecké ulice a
podáním žádosti o dotaci ze Středo-
českého Fondu životního prostředí
na projekt„Dostavba kanalizace“.
Dále byly podány žádosti o po-
skytnutí dotace na pořízení osobní-
ho automobilu pro Pečovatelskou
službu, na real izaci a instalaci vý-
stavy Fotosalón 201 2.
V současné době se pracuje na návr-
hu zadání nového územního plánu
tak, aby v brzké době mohlo být vy-
psáno výběrové řízení na zpracova-
tele a pořizovatele.
Rada města se dále zabývala tvor-
bou rozpočtu na rok 201 2, pří-
pravou Rozpočtového opatření č.
4 s výhledem rozpočtu na rok 201 2
až 201 4.
V rámci úsporných opatření se
pracuje na projektu přestavby
topení v ZŠ Řevnice. Dokončují se
závěrečné práce na zpracování
Plánu odpadového hospodářství.

MÚ

Zastupitelstvo
schválilo rozpočet
Přes 1 3 mil ionů korun město Řevni-
ce uhradí z půjček a rezerv z minu-
lých let na financování městských
aktivit. Příjmy i  výdaje by v roce
201 2 měly dosáhnout 66,306 mil .
Kč. Rozpočet Řevnic schvál ilo 1 9. 1 2.
na svém devátém zasedání zastupi-
telstvo města.
Jednání o rozpočtu předcházelo
schválení rozpočtového opatření a
rozpočtového výhledu pro roky
201 2 – 201 4. Diskuse se stočila na
problematiku přednádražního
prostoru, kdy část zastupitelů za
současné špatné ekonomické situa-
ce města nesouhlasila  s  vyhrazením
prostředků na pořízení projektu, je-
hož real izace je nejistá. Navíc chys-
taný projekt plně neřeší
problematiku odvodnění oblasti ko-
lem nádraží a ul ice Pod Lipami.

Rovněž byly rozporovány ne-
jasnosti ve financování budoucích
komunálních služeb města (převod
služeb na město). V závěru jednání
zastupitelstva nabídl ing. J iří Drvota
svoji rezignaci na post místosta-
rosty města a jako důvod uvedl, že
vedení města nereal izuje úsporný
plán, který se snažil po celý rok při-
pravit. Zastupitelstvo města schvál i-
lo také novou vyhlášku o místních
poplatcích (viz informace na s.3).

(upraveno z www.revnice.info)

Sběrný dvůr
EKOSu
Sběrný dvůr je provozován v areálu
bývalé skládky komunálního odpa-
du Na Bořích. Lze zde odevzdávat
komunální odpad, objemný odpad,
směsný stavební a demoliční od-
pad, sklo, plasty a pneumatiky. Ob-
čané Řevnic mohou po předložení
občanského průkazu ukládat výše
uvedené odpady zdarma.
Provozní doba sběrného dvora:
Po, Út 9 - 1 1 hodin
Čt, Pá 1 3-1 5 hodin
Ne 9-1 2 hodin
Sběrné místo pro bioodpad a
zpětný odběr elektrospotřebičů
v období od 1 6.1 1 .201 1 - do
30.3.201 2 vždy v neděli 9-1 2 hodin.
Další informace budou poskytnuty
na tel . 257 720 090.

MÚ

Odstávka elektřiny
Ve dnech 2. 2. 201 2 a 7. 2. 201 2
dojde k přerušení dodávky elek-
trické energie v oblastech: 2. 2. 201 2
v době od 7.30 do 1 5.30 - ul .
Tyršova, Máchova, Mírová, Vrchlické-
ho, Sochorova, Na Kopanině, V Pod-
hájí, Pod Úvozem 7. 2. 201 2 v době
od 7.30 do 1 4.45 - ul . Havlíčkova
Bližší informace na přiložené doku-
metaci společnosti ČEZ, telefon pro
dotazy ohledně odstávek el. ener-
gie na tel : 840 850 860.

MÚ

Připojení
na kanalizaci
Od 1 5. 1 1 . 201 1 je možné se nově
připojit na kanal izaci v těchto uli-
cích: Mníšecká, Příkrá, Čs. armády, 5.
května (od Čs. armády k Nerudově),
Švabinského (od Čs. armády k Neru-
dově), Jiráskova (od Čs. armády k Ne-
rudově), Havlíčkova, Pod Selcem,
Bezručova, K. Čapka, Lesní (od Masa-
rykovy k Mníšecké). Od 1 . 1 2. 201 1
je možné se připojit v ul icích:
Třebaňská, Komenského (od prodej-
ny směr Třebaň), Slepá, Vraného
(slepá ulice od Komenského na zá-
pad).

thr

Elektrické vedení
ČEPS, a.s. (správce elektrického ve-
dení v Řevnicích) upozorňuje majite-
le pozemků na povinnost
odstranění a okleštění stromoví a ji-
ných porostů kolem elektrického ve-
dení do 31 . 3. 201 2 (konec
vegetačního klidu).

thr

ZMĚNA PLATBY MÍSTNÍHO POPLATKU
ZE PSŮ ZA ROK 201 2
Poplatek činí ročně:
a) 360,- Kč za jednoho psa
b) 500,- Kč za druhého a každého dalšího psa
c) 200,- Kč za psa pro poživatele inval idního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatele sirotčího důchodu
d) 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa pro poživatele
inval idního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatele sirotčího důchodu

V roce 201 1 město Řevnice řešilo pravidelně útěky psů a škody jimi
způsobené, které byly postoupeny přestupkové komisi. Přestupkem je
i  to, že pes pobíhá volně po veřejném prostranství nebo majitel psa při
jeho venčení ho nemá na vodítku či opatřeného náhubkem.
Tímto občany žádáme o součinnost, aby pes byl označen na krku
známkou a adresou s telefonním kontaktem na majitele. Tímto se
zabrání tomu, aby pes byl následně odvezen do útulku do Rakovníka.
Pokud identifikační známku psa nemáte, můžete si ji zdarma
vyzvednout na pokladně MÚ Řevnice. Vyzýváme občany o nahlášení
Vašeho aktuálního telefonního čísla, popřípadě čip psa na pokladně
MÚ Řevnice nebo na e-mail : uct@revnice.cz.

My třídíme nejlépe!
Město Řevnice se umístilo na prvním místě středočeské krajské
soutěže „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí 2 – 1 0 000 obyvatel.
Diplom organizátoři soutěže předají slavnostně zástupcům města
20. 1 2. v malostranském hotelu Aria. Obdrželo celkem 726 bodů.

Město se umístilo na předních místech v těchto ukazatelích:
- Celková výtěžnost využitelných složek komunálního odpadu, tj. papír,
plasty, bílé sklo, barevné sklo a nápojové kartony.
- Hustota sběrné sítě v obci. Hustota sběrné sítě – udává celkový
objem sběrových nádob dostupných občanům pro tříděný sběr
komunálních odpadů včetně odpadů z obalů v průběhu roku. Stanoví
se jako součin celkového objemu sběrných nádob (pytlů) v systému a
frekvence svozu v daném období. Hodnota je přepočtena na 1
průměrného obyvatele obce.
- Efektivita sběrné sítě, tj. poměr mezi množstvím vytříděných
využitelných složek odpadu a celkovým obslouženým objemem
sběrových nádob a pytlů (měrná hmotnost odpadů v nádobě
v kg/m3).
- Zavedení dvojkomoditního sběru skla v obci (sběrové nádoby zvlášť
pro bílé a barevné sklo). Podmínkou pro získání bodů je vykázání
vyvezeného množství bílého skla v období hodnoceného čtvrtletí.
- Zavedení sběru nápojových kartonů. Podmínkou pro získání bodů je
vykázání vyvezeného množství nápojového kartonu v období
hodnoceného čtvrtletí.
- Sběr kovů (mobilní sběr, sběrný dvůr nebo zavedení nádobového
sběru). Podmínkou pro získání bodů je vykázání vyvezeného množství
kovů v období hodnoceného čtvrtletí.
- Zajištění způsobu nakládání s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem (BRKO), zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů,
přenosných baterií a akumulátorů.

Může nás těšit, že všechna data byla zpracována a zpětně
kontrolována nezávisle na našem městě nebo společnosti EKOS
Řevnice s.r.o. a to pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s.

Tomáš Hromádka

Slavnostního setkání spojeného s předáním ocenění vítězným obcím
se v prosinci loňského roku zúčastnil i  starosta Řevnic Libor Kvasnička.

Foto: Archiv MÚ



Ruch 1 -2/201 2 3

Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57
e-mail : info@revnice.cz
http://www.revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský a Stavební úřad, Matrika
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00

Podatelna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 5:00
Pá: 7:30 - 1 2,00

Pokladna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00

ústředna a podatelna
tel .: 257 720 1 57, pod@revnice.cz
starosta
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843,
starosta@revnice.cz

tajemník
tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806, taj@revnice.cz
správní odbor
tel .: 257 720 1 58,725 852 822,eso@revnice.cz
ekonomický odbor
tel .:257 720 1 58,603 293 322, kadlec@revnice.cz
matrika
tel .: 257 720 1 57, mat@revnice.cz
pokladna, účtárna
tel .: 257 720 1 59,uct@revnice.cz
stavební úřad
tel .: 257 720 223, su@revnice.cz

Základní škola Řevnice
Sídlo a II. stupeň:
Školní 600
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 796, - ředitelna
sborovna: 257 721 920
fax: 257 721 796
zsrevnice@volny.cz
http://www.zsrevnice.cz

I. stupeň
Revoluční 901
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 797

Školní jídelna
Legií 662
252 30 Řevnice
tel .: 257 721 653
číslo účtu školní jídelny pro platby obědů:
35 – 3891 97349/0800

Mateřská škola Řevnice
Mníšecká 676
252 30 Řevnice
tel ., fax: 257 720 581
školní kuchyně: 257 720 1 29
msrevnice@centrum.cz
matskola.revnice@volny.cz
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ŠKOLY

Zápis do 1 . tříd
Ve dnech 1 9. a 20. ledna 201 2
proběhl na ZŠ Řevnice zápis
prvňáčků. Celkem přišlo 61 dětí.
Z minulého roku má Rozhodnutí
o odkladu 9 žáků. Náhradní termín
zápisu je 2. února 201 2. Očekáváme
přibl ižně 5 dětí. Toho dne by mělo
být vedení školy zcela v obraze
ohledně počtu žáků v budoucích
prvních třídách. Jak z výše
uvedených čísel vyplývá, dětí stále
přibývá a škola přestává svou
kapacitou stačit. Školní rok
201 2/201 3 je posledním školním
rokem, kdy může situaci prostor
školy vyřešit jen vedení školy
uspořádáním tříd v budovách.
V dalších letech už bude řešení na
zřizovatel i školy.
Na prvňáčky se těšíme a věříme, že
se jim na naší škole bude líbit!

ŠR

Ředitelka MŠ Řevnice oznamuje, že
podle zákona č. 561 / 2004 § 34
odst. 2 se koná Zápis dětí do
Mateřské školy Řevnice na školní
rok 201 2 / 201 3 ve čtvrtek 5. dubna
201 2 v budově MŠ, Mníšecká ul. č.
676 (kancelář ředitelky) od 1 0:00 do
1 2:00 a od 1 3:00 do 1 7:00 hodin.
Druhý termín: čtvrtek 1 2. 4. 201 2 od
1 5:00 do 1 8:00 hod.
Prosím rodiče, aby k zápisu přinesl i
vyplněnou žádost o přijetí, rodný
list dítěte a občanský průkaz,
zaměstnané matky potvrzení od
zaměstnavatele, (pokud mají oba
rodiče trvalý pobyt v Řevnicích,
okopírovaný občanský průkaz
druhého rodiče).
Formuláře žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání do MŠ
budou k dispozici od 21 . 2. 201 2
v mateřské škole, nebo ke stažení
na internetové stránce města
Řevnic.

Kvasničková Hana
ředitelka mateřské školy

V sobotu 21 . 1 . 201 2 proběhlo v sále
Zámečku, kde sídlí ZUŠ Řevnice,
školní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře
na dechové nástroje a v sólovém
zpěvu. V rámci celé ZUŠ i  její
pobočky na Mníšku se zúčastnilo
skoro 40 jejích dětí v různých
věkových kategoriích. Každá
kategorie měla svůj časový limit a
v sólovém zpěvu byly dané
i  podmínky na repertoár, které se
musely splnit. Celková úroveň
hudebního oddělení se zvedá a
všechny děti podaly krásné výkony,
na které mohou být hrdy a jak se
říká, mohou spát na vavřínech – ale
neusnout! Zvláště ti žáci, kteří
postoupil i do okresního kola.
Porota rozhodla takto:
ZUŠ Řevnice budou v okresním
kole soutěže ZUŠ ČR 201 2
reprezentovat:
1 . 2. 201 2 – okresní kolo v sólovém

zpěvu (pořádá ZUŠ Dobřichovice)
Jul ie Slovenčíková, Tereza Sokolová,
Zuzana Valešová
2. 2. 201 2 – okresní kolo ve hře na
dechové nástroje (pořádá ZUŠ
Černošice) ve hře na zobcovou
flétnu: El iška Kirova, Barbora
Konečná, Barbora Kostlánová,
Tereza Zvolánková, Štěpánka
Sklenková, Anna Masnerová,
Kristýna Lacigová. Na klarinet bu-
dou hrát: Kateřina Čermáková,
Kamila Kubinová, Jindřich Paukert.
PŘEJEME HODNĚ ZDARU A ŠTĚSTÍ!

MgA. Jan Pařík, Ph.D
za hudební odd. ZUŠ Řevnice

KULTURA

Benefice pro
řevnické kino
2. prosince 201 1 se konalo
benefiční představení ve prospěch
řevnického kina. Přestože je zdejší
kino nejnavštěvovanější kulturní
institucí, která si navíc musí vystačit
bez finanční podpory města (což je
i  vzhledem k službě, již městu
poskytuje, nezvyklé), hrozí mu do
několika měsíců zánik. Jel ikož
všechny filmy již budou pouze na
speciálním digitálním nosiči,
vyžadujícím nákladnou moder-
nizaci kina, znamenalo by to
ukončení provozu kina (prostor by
pak nebylo nejspíše možné udržet
ani pro oblíbená divadelní
představení).
Z toho důvodu se rozhodli členové
TJ Sokol Řevnice a o. s. Gong
uspořádat benefiční představení,
kde vystoupil radotínský virtuos
Štěpán Rak a pěvecký soubor
z Dobřichovic Chorus Ange-
lus.Zaplněný sál aplaudoval
Štěpánu Rakovi, který zahrál písně
ze svých nových alb věnovaným
vůním a Vánocům.
V současné době se pro řevnické
kino naskytla reálná možnost
pokrýt většinu nákladů na
instalování digitálního zvuku (což je
první půlka modernizace): větším
dílem z nadačních fondů
(Ministerstvo kultury, Europa
Cinemas…), menším dílem díky
darům diváků z adopce sedaček.
Organizátorům se podařilo během
večera vybrat více než 1 5 tis. Kč.

Tomáš Hromádka

O Okrašlovacím
spolku
Na adventním trhu si mohli zájemci
jako horkou novinku zakoupit
publikaci “Působení Okrašlovacího
spolku v Řevnicích”, kterou po
velkém úspěchu stejnojmenné
besedy uskutečněné v červnu
letošního roku v Zámečku sestavil
předseda řevnické Letopisecké
komise MUDr. Jindřich König.
Výpravný sešit obsahuje převážně
historické fotografie, které dokládají
bohatou činnost spolku, jehož
aktivity se v minulosti dotýkaly
všech oblastí řevnického života.
Zmíněna je nejenom plovárna, ale
také Lesní divadlo nebo péče
o veřejná prostranství a zeleň.
Vydání publikace vedle řady dárců
podpořilo také město Řevnice a
členové Letopisecké komise se
rozhodli výtěžek z prodeje darovat
o. s. Náruč.
Publikaci lze za 1 00 Kč zakoupit
v Modrém domečku.

Tomáš Hromádka

Capriccio
koncertuje
Jako každoročně pořádalo Hudební
studio Capriccio Martiny Klimtové
Adventní koncert klavírní a
pěvecké třídy. Koncert s názvem
„Co se tak svítí v Betlémě…” se
konal 23. 1 2. 201 1 v sále Dr. Fürsta
v Dobřichovicích.
Byl ve znamení vícehlasých
vánočních koled z Čech a Moravy a
vánočních zpěvů z doby baroka ve
vícehlasých úpravách. Na klavír
hrály děti technicky a přednesově
náročné skladby, ve kterých
předvedly své umění, za něž byly
odměněny bouřl ivým potleskem.
Slavnostní koncertní atmosféru
jsme si odnesl i do svých domovů.

Doc. Mgr. Jan Boněk

Betlémské světlo
Již podruhé roznášel i řevničtí skauti
Betlémské světlo. Na Štědrý den
bylo možné si připál it vlastní svíci
u  Zámečku.

ZŠ Řevnice

Kulturní ozvěny

MŠ Řevnice

ZUŠ Řevnice

ZUŠ Revnice a Modrý domeček
vyhlašují regionální výtvarnou soutěž na téma:

„Kaňka do pohádky“
Téma soutěže je pro tento rok velice široké a abstraktní. A dá se do
něj vstoupit ze všech stran, my Vám radit nemůžeme, jak ta kaňka
vypadá a jakou má barvu a kam se s kaňkou dostanete a do jaké
pohádky a je to vůbec kaňka? A co je to ta pohádka? Příběh pro malé
děti? Anebo je ta pohádka tady, kolem nás? Jé, támhle jsem zahlédl
z kaňky koukat slona… Téma soutěže je inspirováno názvem
českého pohádkově laděného snímku z roku 1 981 , který podle
námětu Jiřího Melíška natočil režisér Ota Koval. Nejde o klasickou
pohádku, ale hru  s real itou a fantazií, kde nechybí tajemství, zázraky
ani normální pražské sídl iště.

Soutěž je určena všem žákům MŠ a ZŠ v regionu Dolní Berounky,
ve věkovém rozmezí 5 - 1 5 let. Soutěž je rozdělena do čtyř
věkových kategorií. Proto neváhejte a začněte v tomto chladném
počasí v klidu tvořit, máte čas.

Časový harmonogram:
- Zahájení soutěže: 31 . 1 . 201 2
- Uzávěrka přihlášek do soutěže je pátek 30. března 201 2 do 1 7.00
hod. Práce přihlášené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže
zařazeny.
- Práce do soutěže můžete odevzdávat v Modrém domečku
v kanceláři ve 2. patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy nebo zaslat
poštou na níže uvedené adresy.
- Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky v přiloženém soupisu na
emailovou adresu: zus.rev@seznam.cz, práce z druhé strany označte
také přihláškou (vyplňte, nalepte).
- Komise vybere nejlepší práce do 4. 4. 201 2.
- Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v galerii
Modrého domečku 5. dubna 201 2 v 1 6 hodin.
- Výstava potrvá do 5. června 201 2. Od 6. 6. 201 2 budou práce
k vyzvednutí v Modrém domečku nebo v ZUŠ Řevnice.

Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit
v následujících výtvarných žánrech, které jsou pro letošní rok
stanoveny:
• kresba/ malba
• počítačová malba
• fotografie
• plastika / sochařství / instalace

Formát: Kresba, malba, fotografie omezen maximální vel ikostí
A2,Plastika, instalace 60x30x30 cm, v případě rel iéfu 30x30 cm.
Adresy, na které můžete zasílat své práce: Modrý domeček, Náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29,
252 30 Řevnice

Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře
k soupisu najdete na
www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz

Za vyhlašovatele soutěže Ivana Junková
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V restauraci Galerie o svátcích byla
kultura i  sport
Zákazníci si v restauraci Galerie k dobrému jídlu a pití přidal i vánoční
pohodu, kulturu i  sport. V pondělí 26. 1 2. tady řevnický občan Míra Straka
předvedl své obrazy a fotografie. Tuto vánoční vernisáž zahájil odborným
proslovem kurátor akce PhDr. Zdeněk Košťál . Slavnostní otevření pak
provedla majitelka restaurace Jana Hrabáková společně se starostou
Řevnic Liborem Kvasničkou. Pak všichni přítomní hosté a další návštěvníci
mohli obdivovat tyto obrazy a fota.
Po pondělní kultuře přišel na řadu úterní sport. Vánočního turnaje
v nohejbalu se zúčastnilo šest mužstev. “Krtečci, Sparta, IO Ouvey, Pivaři,
Pepa Praha a Nekopové. Jako při každém sportovním klání, které pořádáme
ve spolupráci  s  restaurací Galerie, jde především o legraci a ne o umístění,
proto také pořadí mužstev tradičně neuvádím. Po odehrání všech utkání
v řevnické tělocvičně bylo další pokračování v Galerii . Zde byla předána
ocenění a doplněny tekutiny. Ve večerních hodinách se každý
rozcházel  s  tím, že poslední den a noc v roce budeme trávit společně.
O tom, jak dopadl silvestr, zase někdy příště.

Miroslav Kratochvíl

Náruč hledá vydavatele knihy
Od 7. do 30. ledna 201 2 byla v kavárně Modrý domeček k vidění zajímavá
výstava. Plakáty grafika Jiřího Staňka a básně Marka Řezanky, které zde
uvidíte, budou z jejich společné knížky pro předškoláky s názvem Děti
objevují svět. Kniha seznamuje humornou formou děti se světem, jenž je
obklopuje. Od poznávání zvířátek, přes znalost základních hub v lese,
stromy, některé “historické” momenty (jako vystoupení praotce Čecha na
Říp), až po pohádkové motivy. Najdete v ní i  základní rady, jak se chovat na
silnici a další důležité informace). Z básní čiší radost ze života a láska
k životu a svému okolí, rozvíjejí dětskou fantazii a jsou v dnešní době plné
násilí a plochosti v citových záležitostech určitou alternativou. Knížka zatím
nakladatele nemá. Věříme, že do poloviny příštího roku najde už kvůli
dětem, které může obohatit.

ŠH

Poděkování
Denní stacionář Náruč v Dobřichovicích děkuje paní Veronice Zimové za
trpělivé a osvěžující vedení jógy pro naše klienty.

o. s. Náruč

Kavárna Modrý domeček
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice
Od 4. února do 4. března můžete v kavárně obdivovat reportážní
snímky fotografa Zdeňka Blechy na výstavě nazvané Toulky Paříží.
Zdeněk Blecha je vlastním povoláním kuchař a vařil v řadě vyhlášených
restaurací po celém světě. Na jeho kuchařském umění si pochutnával i např.
Bil l Cl inton, Michail Gorbačov a další světoví státníci. Jeho velkým koníčkem
je však fotografování a tak fotil na Francouzské riviéře, v Římě, na Islandu,
v Dublinu, v Thajsku, v Indii a v dalších zajímavých zemích. Rád sleduje
„obyčejné dění v ul icích“ a využívá černobílé a analogové fotografie. Fotí
pro gastronomické časopisy a pořádá své samostatné výstavy. Svou prací
podporuje dětský fond OSN UNICEF. Jeho fotografie zdobí řadu slavných
domácností, nebo golfových resortů. Nyní by rád potěšil i  návštěvníky
Modrého domečku. Výstava je prodejní.
V sobotu 31 . března od 20 hodin jste zváni na benefiční Ples Náruče ve
stylu MUZIKÁLU. Čeká Vás bohatý program: DJ OLDA BURDA, tombola,
soutěž o nejlepší masku i  pěvecké vystoupení muzikálových pěvců Žanety
Železné a Martina Pošty. Cena vstupenky: 220 Kč (vstup pouze v maskách
Vaší oblíbené muzikálové postavy). Předprodej: Modrý domeček Řevnice,
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel .602603257, www.os-naruc.cz.
Sportcentrum Liďák, Mníšecká 500, recepce tel .222 356 242 od 7 – do 23
hodin.

ŠH

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:

- každou neděli v 1 7.00 hod. bohoslužby
- každou středu od 1 7.30 hod. je připraven program pro děti ve věku od 9
do 1 3 let. Kromě biblických příběhů a her je na programu i  výuka angličtiny
- v neděli dne 29. ledna v 1 7.00 hod. bude mít v rámci nedělní bohoslužby
přednášku o nejpalčivějších problémech Afriky p. Joshua Ssal i z Ugandy,
který je spolupracovníkem Česko – ugandských projektů.
- Dne 4. února 201 2 od 1 9.00 hod. bude v budově Common Grounds,
Žižkova 257, koncert duo Beki and Randy, přátel z USA. Bl ižší informace
budou uvedeny na letáčku.
Na všechny akce Vás srdečně zveme.
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Vyučování dony Margaridy
Tuto satirickou tragikomedii napsal v roce 1 973 Robert Athayde pro Annie
Girardotovou. U  nás je zřejmě nejznámější Margaridou Ester Kočičková
v Café Teátru Černá labuť.
V tomto monodramatu pro věčné učitele a studenty uvidíme v rol i
náladové a rádoby dominantní učitelky Evu Přibylovou ze Strašnického
divadla. Inscenace s jednoduchou scénou dává prostor i  pro improvizaci,
každý divák se může stát neposlušným puberťákem, chce-l i .
Vhodné mi připadá, aby se „žáky“ stal i učitelé a učitelky naší ZŠ i  všichni
ostatní s  jakýmikoli pedagogickými zkušenostmi. Každý z nás byl nebo je
žákem, někteří učí a téměř všichni jsme nuceni vychovávat. I  výchova
vlastních dětí přináší občas ztrátu nadhledu.
Vzpomínám na monodrama Arnošta Goldflama Biletářka, ve kterém
v Řevnicích v roce 2003 přesvědčila Jitka Sedláčková. Věřím, že i  ona na
toto představení nezapomněla a považuje ho jistě za vrchol svého umění
improvizace. Publikum bylo tenkrát nadmíru aktivní, došlo i  na sborový
zpěv.
Přijďte se podívat, jak monodrama v Řevnicích pojme Eva Přibylová. Vězte,
že taková one woman show je extral igou herectví!
Nefalšovaní neposlušní puberťáci jsou samozřejmě též vítáni! Představení
se koná v neděli 1 2. 2. od 1 8 hodin v sále Zámečku.

VS

Notičky přivítají jaro se souborem
Musica Bohemica
Dětská l idová muzika Notičky se po nabitém vánočním programu chystá
na obvyklou porci jarních vystoupení, jejímž vrcholem bude společné
vítání jara se souborem Musica Bohemica. Chybět nebude ani tradiční
hudební ples, který se odehraje poslední březnovou sobotu v Zadní
Třebani.
„První letošní akcí bude ovšem pro Notičky 1 8. února tradiční Poberounský
masopust v Zadní Třebani. V březnu pak následuje Vítání jara, což je veliký
a zavazující koncert v Praze v kostele sv. Salvátora, kde vystoupíme
společně s Musicou Bohemicou,“ říká vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Poslední březnový den se Notičky v zadnotřebaňském Společenském
domě představí na hudebním plese. „Jako obvykle nás čeká nejen
nacvičování písní, které bude muzika hrát k tanci a poslechu, ale také
nácvik dvou překvapení,“ říká vedoucí malých Notiček Pavla Petrová.
Leden a únor jsou pro Notičky tradičně obdobím, kdy si trochu vydechnou
po hektickém vánočním programu. Na sklonku loňského roku Notičky
nádavkem k vánočnímu koncertování natočily cédéčko plné
koled  s názvem A máme tu svátky, které stačily těsně před Vánoci pokřtít
na společném vystoupení s kapelou The Tap Tap v pražském Rudolfinu.
„Spolupráce s kapelou tvořenou zdravotně postiženými studenty
pražského Jedličkova ústavu Notičky vysloveně potěšila. Notičky se s dětmi
z The Tap Tap velmi skamarádily, oba soubory si zkoušky náramně užívaly,
dokonce si mezi sebou vyměňovaly nástroje a zkoušely na ně hrát,“
vzpomíná Lenka Kolářová na společné vystoupení na prestižní
scéně s hosty Bárou Basikovou, Ondřejem Hejmou a senátorem Jiřím Ober-
falzerem.
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V roce 201 2 vyjde opět deset čísel Ruchu. Úvodní dvojčíslo
vychází s určitým zpožděním vyvolaným změněnou politickou situací ve
vedení města. Zpoždění je vykompenzováno množstvím aktuálních
informací a také komentářů k nastalé situaci, které - věříme - uvítáte. V létě
Ruch bude vycházet opět měsíčně, další dvojčíslo je plánováno na podzim.
Nadále budeme pokračovat v přípravě elektronické verze časopisu na
adrese http://ruch.revnice.cz. Tato forma časopisu si za uplynulý rok našla
své příznivce, stránky Ruchu navštívilo ke dni uzávěrky od svého vzniku
celkem 7384 unikátních návštěvníků. Do budoucna bychom uvítal i, kdyby
se na stránkách elektronického Ruchu rozproudila diskuse mezi čtenáři.
Uvítáme, pokud nám sdělíte své připomínky, názory a komentáře na
tištěnou i  elektronickou verzi časopisu. Do příštího čísla připravujeme
dotazník, jehož vyplněním přispějete k dalšímu rozvoji časopisu a
současně budete zařazeni do slosování o knižní ceny. Ale o tom až příště.

Tomáš Hromádka

Modrý domeček

Sbor Církve bratrské v Řevnicích

Městské kulturní středisko

Ruch v roce 201 2

Notičky

Uzávěrky Ruchu v roce 201 2
jsou s výjimkou září (v říjnu Ruch nevychází)

vždy 1 5. každého mésíce v 1 8 hod.

Inzerci a příspěvky lze zasílat e-mailem na ruch@revnice.cz.
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Dobrovolní hasiči
hodnotili činnost

Sbor dobrovolných hasičů Řevnice již 9. prosince loňského roku na valné
hromadě hodnotil svoji práci v uplynulém roce.
Schůze se zúčastnil starosta města pan Libor Kvasnička, starosta Okresního
sdružení hasičů Praha - západ pan Zdeněk Mlejnský, početné zastoupení
měly i  okolní sbory. Za řevnické spolky se zúčastnil i zástupci Dělnické
besedy Havlíček, Obce baráčnické a Svazu rybářů.
Dobrovolní hasiči měli v uplynulém roce 5 zásahů u požárů a 6 technických
zásahů. Při vysoké hladině Berounky 1 4. až 1 6. ledna spolu  s okolními sbory
čerpal i vodu u stavidla u  viaduktu. Kejnský potok tak nezaplavil nízko
položené území Řevnic a Letů.
Sbor oslavil v červnu 1 1 5. výročí svého založení. Na oslavy přijel i hasiči
z německé Kayny. Pro občany byl uspořádán hasičský bál, dětský karneval
a tradiční Majáles. Členům byl určen zájezd na republikovou základnu HZS
ČR ve Zbirohu a vodní hamr v Dobřívi. Při jarním a podzimním sběru
železného odpadu bylo sesbíráno v Řevnicích 1 4,5 tuny starého železa a
více jak 250 kg barevmých kovů.
Druhým rokem se daří rozvíjet spolupráci  s  hasiči regionu Dolního
poberouní. Kroužek Mladých hasičů, který má zapsáno 32 dětí ve věku 5 až
1 2 let, mimo svoji obvyklou náplň byl na letním táboře a na soutěži dětí
v požárním útoku v Karlštejně. Sboru za práci poděkoval starosta města
i  starosta Sdružení hasičů. Sbor dobrovolných hasičů přeje do roku 201 2
všem svým příznivcům a spoluobčanům hodně zdraví,štěstí a úspěchů.

B. Leinweber, starosta SDH

Na lince 1 50
1 6.1 2.201 1 , 1 2:45 - Silný nárazový vítr, doprovázený hustým deštěm a
chladným počasím, způsobil lámání a padání silných větví smrků v zahradě
MŠ Řevnice. Přivolaní hasiči v tomto počasí a  s technikou, kterou disponují,
nemohli nic dělat. Pouze zahradil i průchod páskou přes zahradu školky do
vchodu z ul ice J. Veselého a domluvil i  s  paní školnicí jeho uzamčení. Další
řešení situace bylo doporučeno až po přejití bouře a předáno panu
Ing. Zdráhalovi z firmy Ekos.

1 8:02 - Tentokráte na požár odsavače prachu a střechy autolakovny vyjela
celá směna HZS Řevnice. Po příjezdu na místo požáru hasiči rozebíral i
střechu lakovny s průběžným hašením vodou, další jednotka zasahovala
zevnitř lakovny, kde hořela stěna lakovacího boxu. Na místě mimo jednotky
ze Řevnic ještě zasahovala jednotka HZS Praha, jednotky sboru
dobrovolných hasičů Třebotov a Choteč. Dále byli přítomni vyšetřovatel
příčin požárů z HZS Kladno a hasič s termokamerou, rovněž z HZS Kladno a
PČR z Řevnic. Zásah byl ukončen v 1 9:54.

1 7.1 2.201 1 , 00:08 - Na čtvrtý zásah směny C ze Řevnic v jedné
čtyřiadvacítce byla opět vyslána CAS 27 Dennis v počtu 1 +3. Jednalo se
o větve, které vítr rozházel v úseku asi sto metrů po silnici mezi obcí Rovina
a křižovatkou na Mořinku. Hasiči hbitě větve odstranil i a na základnu se
vrátil i j iž kolem půl jedné v noci.

7:48 - Tři čtvrtě hodiny po převzetí směny vyjela jednotka HZS Řevnice na
ulomenou, silnou větev spadlou do vozovky na ulici Komenského
v Řevnicích. Větev byla odtažena za krajnici, kde již nepředstavovala žádné
ohrožení. Akce byla ukončena v 08:1 1 .

22.1 2.201 1 , 7:32 - Pes v řece pod jezem v Řevnicích. To byl důvod k výjezdu
pro celou směnu HZS Řevnice. Jednotka vyjela  s vozidly TA Opel
Campo s člunem Quick Silver a CAS 27 Dennis. První pokus o záchranu psa
z pravého břehu za pomoci „suchých“ neoprenových obleků a lezecké
techniky nebyl pro vyšší stav vody a velký proud úspěšný. Za pomoci
zaměstnanců elektrárny, kteří hasičům umožnil i průchod přes tamní
provozy, byl zahájen zásah z levého břehu. S použitím lan a transportní
vany byl bernardýn vyloven z vody, umístěn v prostorách elektrárny a
zabalen do deky, kterou pracovník elektrárny pohotově poskytl . Pol icie ČR,
jejíž hlídka byla také na místě, zavolala veterináře, aby psa vyšetřil . Posléze
se dostavil nešťastný šťastný majitel , kterému bernardýn Bohouš utekl a
odvezl si zvíře domů. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 9 hodin a 3 mi-
nuty.

25.1 2.201 1 , 1 6:1 1 - ednotka v počtu 1 +4 a s vozidlem CAS 27 Dennis vyjela
na požár sazí v komíně v rodinném domě v Řevnicích. Po příjezdu na místo
zásahu bylo zahájeno hašení vysypáním asi 1 0 kg štěrku do komínového
průduchu a následné dočištění při použití kominického nářadí. Žhavý
materiál byl komínovými dvířky vybrán a na zahradě RD dohašen vodou.
Událost zadokumentoval VPP z Kladna a majitel i určil další podmínky
užívání komínu. Ukončení v 1 6:24.

27. 1 2. 201 1 , 1 1 :00 - Na dopravní nehodu osobního
automobilu  s nákladním vyjela jednotka HZS Řevnice v počtu 1 +3. Nehoda
se stala v zatáčce u řevnického hřbitova. Hasiči provedli protipožární
opatření, poskytl i 1 . pomoc posádce OA a řídil i dopravu. Ošetřeni byli tři
pacienti  s  lehčími zraněními a byli ponecháni na místě. Posádka osobního
vozu byli cizí státní příslušníci. Jednotka se vrátila na stanici ve 1 3:38.

31 . 1 2. 201 1 - Na Silvestra se v hasebním obvodu HZS Řevnice nepřihodilo
nic, kde by byla nutná přítomnost hasičů, a tak příchod Nového roku byl
přivítán pohledem na ohňostroje v okolí stanice HZS a Řevnic. Všem
čtenářům přejeme rok plný zdraví, radosti, štěstí, bez nehod a požárů.
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Mléko z farmy
Novinkou mezi řevnickými službami je “Mléko z farmy až do domu”. Je
společným projektem farmářů Ing. Jana Mil lera a Ing. Stanislava Němce.
Zatímco na Mil lerově farmě ve Svrkyni se mléko nadojí, v Němcově selské
mlékárně v Radonicích je za přísných hygienických parametrů zpracováno
na konečné výrobky a pomocí vlastních aut distribuováno ke
spotřebitelům. Nabídku nákupu mléčných výrobků můžete využít od 1 9.
l istopadu každý pátek od 1 6.30 do 1 6.45 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad
(před restaurací U  Rysů). V nabídce je mléko, jogurt, jogurtový nápoj,
tvaroh, sýr, balkánský sýr a další výrobky.
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Liďák nabízí sport
a zábavu

V pátek 20. ledna 201 2 bylo plně
zprovozněno rekonstruované sportovní
centrum v Lidovém domě. Pod novým
názvem SPORTCENTRUM LIĎÁK nabízí
vedle oblíbených (v zimě krytých)
tenisových kurtů či hřiště na kolektivní
sporty, restaurace a tanečního sálu také
ubytování v nově zrekonstruovaných
apartmánech a pokojích  s celkovou
kapacitou 36 lůžek se samostatným
sociálním zařízením a wi-fi připojením
v celém areálu.
Pro relaxaci a úlevu po sportování lze předem domluvit služby
profesionálního maséra, fyzioterapeuta a pedikérky. Sportovci vstupují
nově do areálu hlavním vchodem. Místo původní recepce by mělo ještě
v průběhu jara být zprovozněno malé fitcentrum. Sportovní ráz
rekonstruovaných prostor dotváří dlouhodobě zapůjčené reprodukce
fotografií se sportovní tematikou z produkce fotoreportérů MF Dnes.
V letní sezóně jsou k dispozici dvě petanquové dráhy.
Novinkou v Lidovém domě jsou také kurzy salzy, které byly zahájeny 25.
ledna. Styl ing pro jednotl ivce je na programu každou středu od 1 7.30 do
1 8.30 hodin a následující hodinua půl lze tančit salzu v páru. Kurz obsahuje
celkem 1 0 hodinových lekcí. Salsa je velmi populární převážně v USA a
Evropě, poslední dobou se dostala i  k nám.
„Celý areál je zcela nekuřácký,“ zdůraznila marketingová manažerka Liďáku
Ing. Lucie Hrabalová a dodala: „V restauraci vaříme podle tradičních
receptur a z přírodních produktů. Byl inky používáme čerstvé.“ Každý den
zde vaří vedle jídel na objednávku také tři hotovky a polévku. Jídelníček byl
výrazně obměněn. Kuchaři jsou ochotní také připravit i  pro zvláštní
příležitosti (narozeninové party, svatební hostiny, rodinné oslavy nebo
přátelská posezení) takové special ity jako je pečené sele, šunku od kosti,
anglický rostbíf nebo Svíčkovou Chateaubriand. Do konce února mohou
všichni zájemci novou restauraci v Lidovém domě vyzkoušet s 20% slevou
na jídla z jídelního lístku (sleva se nevztahuje na hotovky a polední menu).

Tomáš Hromádka

Přehled akcí ve Sportcentru Liďák
1 0.2.201 2 Ples taneční skupiny Proměny
1 2.2.201 2 Karneval taneční skupiny Proměny
29.2.201 2 1 .000. den Sportclubu
3.3.201 2 Hasičský bál
4.3.201 2 Karneval hasiči
1 7.3.201 2 Klíček ples
31 .3.201 2 Karneval Modrý domeček
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Rezignace Ing. Jiřího Drvoty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o rezignaci na
funkci místostarosty a člena Rady města
Řevnice, kterou jsem já, ing. J iří Drvota, podal 31 .
prosince 201 1 .
Funkci místostarosty jsem přijal , abych řešil
problémy zprůhlednění financování města, snížení
dluhů z dřívějších let, zastavení chátrání rozsáhlého
městského majetku (penzion, školy, jídelny atd.) a
nastolení efektivního hospodaření.
V roce 201 1 byly dotace od státu, st. fondu pro
životní prostředí a min. zemědělství na financování

stavby kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod cca 47 mil . Kč. Včetně
těchto dotací byly příjmy města cca 90 mil . Kč. Výdaje z rozpočtu města
byly cca 1 05 mil . Na pokrytí uvedeného schodku si město vzalo 20,5 mil . Kč
půjček a úvěrů Zároveň splatilo z půjček předchozích let necelých 6 mil . Kč.
Předpoklad na rok 201 2 je další navýšení půjček o 1 1 mil . Kč, při splacení
minulých půjček ve výši cca 2,6 mil . Na rok 201 3 se opět čeká navýšení
půjček o cca 6 mil . Kč, při splacení půjček ve výši cca 3,2 mil .
Z uvedeného je zřejmé, že potřeby investic města jsou násobně větší, než
jeho možnosti je splácet a vedou k zadlužování města. V této situaci je
logické, zamezit plýtvání energií a tedy i  penězi z rozpočtu. Z hlediska
rychlé návratnosti investit jde především o výměnu svítidel veřejného
osvětlení a náhradu vytápění elektrickými akumulačními kamny v ZŠ
Revoluční, ústředním topením s plynovými kotl i. Každá z těchto investic
přinese roční úspory jen na energii za více jak 1 50 000,- Kč, při návratnosti
okolo 6 let. Dále by každá investice měla být orientována na zajištění
nezbytného chodu města a školy. Sem nepochybně patří obnova zchátralé
střechy ZŠ ve Školní ul ici a technologie školní jídelny. Lze očekávat, že
půjde o částky okolo 1 0 mil ionů. Jde především o zdraví dětí, kterých školu
navštěvuje okolo čtyřset.
Vedle zajištění dostavby kanalizace, je třeba podle § 1 88 Stavebního
zákona upravit do 31 .1 2. 201 5 územní plán, protože platnost našeho
územního plánu k tomuto datu končí. Součástí této práce je jeho
digital izace. Časová náročnost projednávání je okolo 2 let a náklady cca 1 ,8
mil . Kč.
Bohužel, opakovaně a dlouhodobě nemám podporu většiny zastupitelů,
kteří mají jiné priority.
Tudíž i  to málo peněz, které se ještě dá do rozpočtu města získat, například
prodejem dlažby, je směrováno do investic bez návratnosti a  s pochybnou
možností jak real izace, tak kvality jejího výsledku. Jde o projekt
přednádraží, za cca 900 000,- Kč. Samotná real izace tohoto projektu,
asfaltové plochy za cca 1 0 mil . Kč, není ve výhledu příštích rozpočtů.
Pozemek nemá odvodnění a v této částce se s jeho odvodněním nepočítá.
Vedle toho, se zastupitelstvem schválený převod činností z Ekosu na MÚ,
který neřeší jeho fungování ani hospodaření, jeví jako nepodstatná
epizoda. Na městě není žádný schopný manažer, který by činnosti mohl
řídit a ani nikdo nezná spolehl ivě danou legislativu. Navrhl jsem vypsání
výběrového řízení a přijetí schopného profesionála. Tomu se ale někteří
zastupitelé brání.
Přitom nejzávažnější, co letos Ekos čeká, je podle nařízení České inspekce
životního prostředí, připravit k real izaci do 1 5. 5. 201 2 provedení rekultivace
skládky v souladu  s projektem. Opět akce v řádu mil ionu.
S těmito rozhodnutími zastupitelstva se nemohu ztotožnit a po ročním
působení nového zastupitelstva to pokládám za dostatečně dlouhou dobu
pro prokázání, že moje další setrvávání na radnici postrádá smysl . Nechci
být jako místostarosta spojován s kroky, které nás podle rozhodnutí
zastupitelstva čekají, ale zároveň chci svým působením v zastupitelstvu
dále přispívat k řešení úkolů města.

Ing. J iří Drvota

Cesta na ověřené zápisy zastupitelstva. Zápis č.8 ze dne 7. l istopadu 201 1 ,
bod 3. Reorganizace Ekos spol. s.r.o. Řevnice a úprava smluvních vztahů
mezi městem a společností Ekos, a dále zápis č.9, ze dne 1 9. prosince 201 1 ,
bod č.8 Rozpočtový výhled na rok 201 2-201 4 a č.9 Rozpočet na rok 201 2 a
bod č.1 2 Různé. Je: http://www.revnice.cz/mesto-samosprava/zapisy-ze-
zm/

Tento dopis a podrobnější výklad problémů je dále zveřejněn na
www.revnice.info.

Prohlášení ODS Řevnice
Místní ODS v Řevnicích,
zvážila důvody rezignace
Ing. J iřího Drvoty na funkci
místostarosty a člena rady
města a usnesla se na následujícím prohlášení.
1 / Distancujeme se od rozprodeje pozemků a budov v majetku města,
kterým se řeší zadlužení města, aniž by přitom byly stanoveny podmínky
regulace jejich zastavěnosti v územním plánu města.
2/ Požadujeme naopak vynaložit finance na úsporu energií a na opravu
střechy základní školy a technologii školní jídelny.
3/ Nesouhlasíme s vynaložením finančních prostředků na vypracování
neúčelných projektů  s nedostatečnou technickou úrovní. Například
parkoviště před nádražím.

4/ Problémy a hospodaření EKOSu neřeší jeho převedení na město. Trváme
na vypsání výběrového řízení na funkci vedoucího EKOSu.
Domníváme se, že opatření, která vedení města a zastupitelstvo nyní
přijímá, město ekonomicky poškozuje. Odstupujeme proto z vedení města
a z dosavadní koalice. Naše principy hospodaření a řešení problémů
budeme nadále prosazovat na jednáních zastupitelstva a v jeho komisích.
V Řevnicích, dne 1 3. 1 . 201 2

za MS ODS Řevnice předseda Ing. Petr Kozák

Řevnická „knoflíková válka“
„Kdybysem to byl býval věděl, tak bysem sem
nechodil“ - podobnou dikci jako legendární věta
z Knoflíkové války mají důvody rezignace, které
na stránkách revnice.info shrnuje ing. J iří Drvota.
Po více než roce svého působení na radnici se
distancuje od všeho tak vehementně, že to
skoro vypadá, jako by radním a placeným
místostarostou byl v minulém roce někdo jiný
než on sám.
Stejně hlasitě, jako pan Drvota řevnickou vládu,
jejíž byl významnou součástí, kritizuje,
vypočítává úspěchy„mým přičiněním“.
Za rok zařídil : nákup ojetého auta, nalezení

odtokové roury, vyčištění vodoteče a strouhy, osazení kanálové mříže,
doplnění smlouvy s firmou, která administruje stavbu kanalizace, zavedení
nákladového nájemného v městských bytech a penzionu, aktual izaci
projektu osvětlení a výměny topení v ZŠ, objednal workshop k územnímu
plánu a konzultanta pro formulaci jeho zadání, objednal programovou
aplikaci účetního systému... Člověk by si řekl - běžná pracovní náplň, tak
proč se tím chlubit?
Nestálo by to všechno za komentář, kdyby mezi své úspěchy nezahrnul i  to,
že se podařilo dojednat, aby město nemuselo vracet dotaci na Palackého
nám. a platit penále za její nezvládnutou administraci minulým vedením
radnice. Protože jsem se v té věci trochu angažovala, vím, že celý proces
odpuštění sankcí vyžadoval součinnost mnoha lidí. A nemyslím, že by podíl
pana Drvoty byl ten rozhodující. Ostatně, zrovna v tomto případě je asi
lépe mlčet a být rádi, že to dobře dopadlo.
V l istopadu minulého roku, když byl pan Drvota do funkce instalován,
(i  mnohokrát potom) nás ujišťoval , že hlavní náplní jeho práce bude
analýza finančních toků a navržení úsporných opatření. Seriózní zpráva,
k jakým závěrům došel, ovšem v jeho abdikační„řeči“ chybí. Bylo by hezké,
kdyby místo strašení občanů katastrofami, které Řevnicím hrozí, věcně čísla
na svých "plachtách" vyhodnotil , zveřejnil svůj zasvěcený rozbor
řevnických financí a seznámil nás s poznatky a konkrétními doporučeními,
která z něj vyvodil . Určitě bychom takovou jeho práci ocenil i .

Marie Reslová

Co v prohlášení ODS chybí?
Místní ODS v Řevnicích po rezignaci místostarosty,
ing. J iřího Drvoty, vydala prohlášení, ve kterém
oznamuje, že odstupuje z vedení města a
z dosavadní koalice (zveřejněno na revnice.info).
Tento krok zdůvodňuje čtyřmi argumenty, které mi
nepřipadají fér.
Z prohlášení totiž jaksi vypadla fakta:

• že se město nejvíce zadlužilo v době, když tu
vládla ODS se svými koaličními partnery. A že své
zadlužení musí (a ne, že ne) řešit.
• že pro prodej nemovitostí v Radě i  Zastupitelstvu
Ing. J iří Drvota opakovaně (a ne, že ne) hlasoval (a

v Zastupitelstvu i  další zastupitelé za ODS). Nakonec sám Ing. Drvota razil
myšlenku, že město má vlastnit jen ty nemovitosti, o které se dokáže starat.
• že výstavbu v centru Řevnic již reguluje nynější územní plán a další
regulace se připravují v novém územním plánu. U  chystaných prodejů
nemovitostí bude výstavba v jednotl ivých případech regulována jinými
nástroji, než je územní plán (a ne, že ne).
• že nynější vedení města real izuje (a ne, že ne) projekty připravené
Ing. J iřím Drvotou týkající se instalace úspornějšího topení na ZŠ a
úspornějšího veřejného osvětlení. Ostatně, Ing. Drvota to potvrzuje ve
svém podrobnějším prohlášení (na revnice.info níže): Rada schválila
zpracování žádostí o dotace na uvedené projekty.
• že ve schváleném rozpočtu na rok 201 2 jsou (a ne, že ne) vyčleněny
finance na dovybavení školní jídelny technologiemi.
• že město ještě pod vedením ODS zadalo (a ne, že ne) rozsáhlý projekt na
řešení situace před nádražím, který se nyní musí zaplatit. A částka
vyhrazená v rozpočtu na projekt přednádraží je z velké části tvořena
platbou za práci projektanta, kterou si město pod vedením ODS objednalo
a musí ji tedy zaplatit.
Když už řevnická ODS startuje předvolební kampaň tři roky před volbami,
měla by ji vést korektně. Osobně je mi bližší nedělat politiku, ale řešit
problémy města a pracovat pro občany.

Petr Zavadil , radní za TOP09
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Odpovědi starosty na otázky TOP 09
Od nástupu nového vedení na řevnickou radnici uplynul jeden rok.
Rezignací ing. J iřího Drvoty (ODS) se uzavřela jedna kapitola, období, kdy
město spravovala dvojice Kvasnička-Drvota na postech placeného starosty
a místostarosty. Z této dvojice nyní zůstává ve vedení města jen starosta
Libor Kvasnička (STAN). Měl by tedy zhodnotit své dosavadní působení
v čele města a podrobně vysvětl it občanům své plány.
Ve volebních programech většiny řevnických stran a seskupení byl kladen
největší důraz na fungování městského úřadu, hospodaření města a
fungování městské společnosti Ekos Řevnice s.r.o. Proto pana starostu
žádáme, aby veřejně odpověděl na otázky týkající se těchto problémů:
Za odpovědi děkujeme.

Petr Zavadil , Tereza Červená, Jarka Dercová, Václav Hraba, Tomáš Kramoliš,
Marie Reslová, zastupitelé a kandidáti za TOP 09.

K jakým změnám ve fungování městského úřadu od vašeho nástupu
došlo? Považujete personální obsazení a práci městského úřadu za
funkční a bezproblémové? Jaké organizační a personální změny ještě
plánujete?
„Byla přijata paní Petra Karešová na post referenta správního odboru. V její
pracovní náplni mimo podatelnu je rovněž evidence majetku – pořízení a
vyřazení, přibudou nově i  odpisy po zavedení nového programu do PC a
dále se bude starat o archivaci dokumentů. Nahradila paní Svozilovou,
která zde do té doby pracovala v podatelně. Tato změna se povedla.
Od prosince je přijata na ½ úvazku paní Bohdana Slámová na funkci
stavebního technika. Je tu sice krátce, ale velmi rychle se zapracovala a
i  s  její prací jsem spokojen.
Dále je na funkci účetní přijata paní Jaroslava Bartlová. Je zde zatím
dočasně na DPČ, než proběhne řádné výběrové řízení na tento post. Do
budoucna se počítá u  této nové pozice hlavně s agendou týkající se
účtování DPH.
Personální obsazení a celou funkčnost úřadu nepovažuji za optimálně
fungující. Během času se nashromáždilo příl išné množství agend na
ekonomickém odboru. Navíc se zde hromadí agenda propuštěného
stavebního technika. Proto jsme nově přijímali paní Slámovou. V budoucnu
budeme muset tyto agendy rozdělit do struktury úřadu tak, aby docházelo
k rovnoměrnému zatížení všech složek. V současné době se řeší další na čas
náročné agendy u tajemnice – plán odpadového hospodářství, příprava
územního plánu, čeká nás aktual izace povodňového plánu a požární
ochrany v souvislosti  s  kontrolou z oblasti krizového řízení, výběrová řízení
na prodej nemovitého majetku města a vedeme už poměrně složitá
správní řízení. Přibyly nově i  registry územní identifikace, adres a
nemovitostí. Ročně je uzavřeno na správním odboru cca 1 20 smluv (mimo
jiné budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení
věcného břemene, smlouvy o uvedení komunikace do původního stavu,
smlouvy kupní a darovací, nájemní smlouvy). Správní odbor v současné
době připravuje 1 50 darovacích smluv na kanalizační přípojky.
Do budoucna chci posíl it oblast vyhledávání a administrace dotací tak, aby
na úřadě byl pracovník, který bude mít v popisu práce aktivně vyhledávat a
sledovat dotace. Je zapotřebí zapracovat i  na agendě kontroly a tvorby
rozpočtu a rozpočtových opatření. Začátkem dubna proběhne
přezkoumání hospodaření města za rok 201 1 odborem kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje. Dle rozhodnutí Rady města bude proveden na
MěÚ ekonomický audit. I  na základě výsledků tohoto auditu budeme
provádět další reorganizaci. Také bych chtěl zajistit paušální právnickou
službu, protože se na úřadě řeší stále složitější a komplikovanější případy,
které si vyžadují právní servis. Vždyť jen Rada města se za rok sešla cca 50x
a 9x se konalo zasedání Zastupitelstva a s tím je spojena také řada úkolů
souvisejících  s administrací.“

Jak se za uplynulý rok změnila finanční situace města? Co jste pro to
udělal vy? K jakému výsledku dospěl Ing. Jiří Drvota, který sliboval, že
zprůhlední finanční toky na řevnické radnici?
„Loňský rozpočet vypadal, že bude v závěru roku velmi napjatý. Naštěstí to
tak nedopadlo. Hodně tomu pomohla dotace od Kraje ve výši 3,5 mil . Kč,
dále pak příspěvek za tříděný odpad, který byl vyšší, a další úspory. Já (ale
i  Honza Šimůnek) jsem se podílel na změně dodavatele el . energie, který se
projeví především v tomto roce, s  dodavatelem kanalizace se mi podařilo

dojednat technické řešení uložení kanal izace v Bezručově ulici, které
nevyžadovalo plánovanou přeložku vodovodu. Tím jsme ušetřil i 800 tis. Kč.
Podařilo se mi dojednat s obcemi, které zatím neplatily neinvestiční
příspěvek na žáka, jeho placení, čímž do rozpočtu přibude každý rok více
než 1 70 tis. Kč. A hledání a řešení dalších drobných úspor je součástí
agendy takřka denně. Rada města také uložila tajemnici provést poptávku
na nového mobilního operátora, čímž bude ročně uspořeno cca 60 – 70 tis.
Kč. Paní Ing. Bečková měla za úkol provést výběr dodavatele plynu.
Výsledkem jsou nově nastavené smlouvy, které přinesou opět úsporu.
Krom toho jsem pravidelně sledoval vývoj hotovosti, abychom byli
v předstihu informováni o možných výpadcích ve financování. Dále jsem
se podílel na tvorbě rozpočtu.“

Ing. Jiří Drvota se také zavázal, že bude sledovat výdaje a příjmy
města, po roce je zhodnotí a navrhne úsporná opatření. Jaká další
opatření kromě výměny pouličního osvětlení a topení v budově ZŠ
navrhl? Budou závěry, k nimž při sledování finančních toků dospěl,
zveřejněny a využity?
„Nechce se mi příl iš odpovídat za Jirku. Dostal ke zprůhlednění a
zmapování finančních toků mandát od zastupitelů. Je fér, aby se k této
otázce vyjádřil sám.“

Ing. Jiří Drvota připravoval projekt výměny pouličního osvětlení a
úspornějšího vytápění v budově 1 . stupně ZŠ (výměnu akumulačních
kamen za plynové topení). V jakém stádiu tyto projekty jsou? Budou
realizovány?
„Rada města č. 46 ze dne 9. 1 2. 201 1 schvál ila „zadání podkladů pro
zpracování žádosti o dotaci MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
směřující k úspoře energie – na rekonstrukci veřejného osvětlení a
plynofikaci topení v ZŠ Revoluční od pana Ing. Tomáše Krásného –
Energetické poradenství s. r. o. Praha za částku 22 000 Kč (audit) + 1 1 000 Kč
včetně DPH za rekonstrukci VO a částku 22 000 Kč (audit) + 1 1 000 Kč
včetně DPH za plynofikaci topení v ZŠ Revoluční“.
Oba projekty chceme real izovat. A to i  v případě, že se na ně nepodaří
sehnat dotaci.“

O hospodaření firmy EKOS se hodně spekuluje. Jaké jsou aktuální
pohledávky firmy EKOS a kolik z nich je dobytných? Jaké jsou aktuální
závazky firmy, včetně nedokončené rekultivace skládky?
Na základě výsledků hospodaření k 30. 1 1 . 201 1 jsou:
Pohledávky v celkové výši 2 262 tis. Kč, z toho z let 2006 – 2009 za 1 75 tis.
Kč. Ty považuji za nevymožitelné. Zbude tedy 2 087 tis. Kč.
Závazky:
Vůči dodavatelům 4 590 tis. Kč
Vůči zaměstnancům 248 tis. Kč
Soc. a zdrav pojištění 1 39 tis. Kč
Vůči městu za poplatek za ukládku odpadu 2 494 tis. Kč
Jiné závazky 41 0 tis. Kč
Celkem 7 881 tis. Kč
Stav účtů 1 51 7tis. Kč
Z toho vyplývá aktuální schodek v hospodaření ve výši 4 277 tis. Kč

Pohledávku města za poplatek za ukládku odpadu ve výši 2 494 tis. Kč
bych rád alespoň částečně vyřešil zápočtem za techniku, kterou EKOS
převede bezplatně pod město. V ideálním případě, pokud se tuto
pohledávku podaří odečíst celou, zbude částka

1 783 tis. Kč.
Náklady spojené s opravou rekultivace, aby byly splněny podmínky podle
zápisu z jednání o nápravných opatřeních ze dne 24. 1 0. 201 1 na odboru
životního prostředí Krajského úřadu, které jsou nutné pro zkolaudování, by
podle předložené nabídky od společnosti Eurovia měly EKOS stát cca 600
tis. Kč bez DPH.
Tím se částka zvýší na 2 383 tis. Kč.
Se schodkem se bude muset město nějak vypořádat.“

Zastupitelé podpořili váš návrh rozdělení EKOSu a přesun jeho větší
části pod Městský úřad. Jaký je harmonogram přechodu činností
EKOSu pod Město a jaké jsou konkrétní důsledky a náklady těchto
kroků pro městský rozpočet včetně toho, že se Město stane plátcem
DPH?
„Na jednání RM dne 1 7. 1 . bylo schváleno toto: Dne 31 . 1 . 201 2 proběhne
valná hromada. Bude se zabývat odvoláním stávajícího jednatele a
zvolením nového. Předpokládám, že novým jednatelem se stanu já. Do 1 . 2.
201 2 bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího střediska VaK ve firmě
EKOS s tím, že tento pracovník bude převeden současně s převedením této
služby pod MěÚ.
1 . 3. 201 2 se uskuteční převod pracovníků zajišťujících činnost Technických
služeb pod MěÚ. Tento bod chceme projednat v Zastupitelstvu. K 31 . 3.
201 2 bude ve Firmě EKOS zpracován forenzní audit. Plánované převedení
středisek Les a VaK pod MěÚ je k 1 . 7. 201 2
Na výše zmíněnou RM jsem předložil materiál týkající se fungování obce
jako plátce DPH a vlivu plátcovství DPH na dotace. Je to poměrně rozsáhlý
materiál . Ve zkratce lze konstatovat, že DPH je za běžného provozu pro
obec neutrální, nebo jen mírnou zátěží. Při investičních akcích, u  kterých si
obec může uplatnit odpočet, je DPH výhodné.
Při zjišťování dopadu DPH na finance města jsem ovšem také zjistil , že naše
obec se měla stát plátcem DPH již v průběhu předchozího volebního
období. Tím se stává debata o DPH bezpředmětnou, respektive budeme
řešit pouze dopady toho, že se město nepřihlásilo k DPH v termínu, kdy
podle zákona mělo.
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Možné problémy související s  odpočtem DPH a probíhajícími dotacemi
vyplynou z výsledku jednání mezi městem a Finančním Úřadem. Proto je
nejsem schopen v tuto chvíl i přesněji vyspecifikovat.“

Jaká bude nová struktura rozděleného EKOSu?
„Předpokládám, že na konci celé restruktural izace zůstane v Ekosu pouze
jednatel . Externí firma pak bude zajišťovat daňovou agendu.“

Jaké personální změny tento krok znamená? Jak bude zajištěno
fungování stávajících činností EKOSu pod městským úřadem?
„Na konci plánuji mít pod MěÚ vedoucího střediska VaK, který bude mít
pod sebou technické služby. Dále bude přijata účetní, která bude mít na
starosti fakturaci a DPH. Pracovníky v dělnických profesích plánujeme
převést všechny. Teprve časem se ukáže, zda jich bude stačit méně, nebo
naopak bude třeba přijmout na některé práce dalšího. Pro srovnání: Nyní
zajišťuje účetnictví externí firma (za ni přijmeme účetní) a tři technicko-
hospodářští pracovníci (místo nich bude jeden).“

Naše Řevnice odstupují z Rady města
Řevnice
Zastupitelé města Řevnice zvolení za
Naše Řevnice nesouhlasí se stávající
politikou vedení města Řevnice
podporovanou rozhodující částí
zastupitelů, která řeší aktuální
problémy města podle našeho
názoru nepromyšlenými kroky (zmatečný a finančně nenaplánovaný
přesun komunálních činností pod město a odmítnutí nabídky s okamžitým
finančním efektem pro město a okamžitým profesionálním řešením
zajištění komunálních činností společností s  mnohaletými zkušenostmi
v mnoha městech, přičemž toto odmítnutí je zbytečně argumentováno
ztrátou kontroly, podle nás však především obavou ze ztráty vl ivu). Nebo
tyto aktuální problémy neřeší vůbec (úspora energií, oprava havarijního
stavu střechy střechy a havarijního stavu jídelny ZŠ) a na jejich úkor
upřednostňuje, i  při současném vysokém zadlužení města, vynakládání
finančních prostředků na projekt jehož hlavním znakem je viditelnost
(projekt úpravy přednádražního prostoru) a jehož real izace je za současné
finanční nepřipravenosti města více než pochybná.
Z těchto důvodů vystupujeme z Rady města Řevnice, distancujeme se od
těchto pochybných rozhodnutí a kroků a budeme prosazovat zájmy
občanů Řevnic, kteří nám dali svůj hlas, jak v zastupitelstvu, tak v jeho
výborech a komisích Rady města Řevnice.

Ing. Tomáš Smrčka
Mgr. Tomáš Hromádka

Ing. Tomáš Smrčka podal písemnou rezignaci k 30. lednu 201 2.

V pátek 20. ledna 201 2 se konalo tradiční vítání občánků. V sále Zámečku starosta města Libor Kvasnička přivítal : Martu Šmídovou, Adélu Kučerovou, Annu
Knýbelovou, Jana Michalčíka, Jakuba Štičku, Alžbětu Kreisingerovou, Jonáše Nebřenského, Adama Šebestu, Pavlínu Trnkovou, Annu Matouškovou, Edvarda
Zusku, Prokopa Vyhnálka, Magdalenu Baráčkovou.

Foto: Tomáš Hromádka

Pozvánka do čajovny
Jste srdečně zváni na přednášku o celostní medicíně a jejím praktickém
využití v ordinaci praktického lékaře a i v jiných situacích.

Místo konání: Čajovna Cherubín, Řevnice náměstí č. 5
Datum: 2.3. 201 2 od 1 8 hodin
Vstupné: 1 00,- kč

Přednášející: MUDr: Jana Kombercová - praktická lékařka, která léčí
dlouhou řadu let své pacienty komplexním přístupem, ve kterém
spojuje klasickou medicínu s holistickým přístupem, tj. používáním
makrobiotiky, akupunktury, akupresury, homeopatie a metody EAV.
Vydala několik odborných knih s výše uvedeným zaměřením se kterými
se můžete při tomto setkání seznámit.
Svou medicínskou praxi provozuje v polikl inece na Praze 4
v Modřanech- Soukalova 3355 , tel : 241 047 386.

V čajovně je příjemné posezení s dobrými čaji a např. vegetariánským
suši. Sebou si vezměte poznámkový blok, tužku, pastelky a gumu.
Rovněž pohodlné oblečení a prosíme zanechte doma silnější parfémy.
Těšíme se na setkání.

http://ruch.revnice.cz
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Řevnice na starých pohlednicích - 90
Staré nádraží v zimě

Na předkládané pohlednicové fotografii z roku 1 929 je budova starého
nádraží čp. 71 pod bývalou hospodou U Kučinů.
Byla postavena v letech 1 881 – 2 v souvislosti  s  rozšířením provozu dráhy
na trati Praha – Plzeň.
Je zajímavé, že teprve v roce 1 895 byla tato tzv. Západní dráha zestátněna
(původně K. u. k. private Böhmische Westbahn).
I  když od roku 1 886 začaly na trati jezdit také rychlíky, byla železnice stále
jednokolejná. Se stavbou druhé koleje ze Smíchova do Zdic se začalo
v roce 1 903. Stavba byla dokončena a dvojkolejný provoz zahájen až v roce
1 908.
Na obrázku vpravo je malá nízká budova, dnešní čp. 76. Byl to původně
strážní domek dráhy, který od počátku její existence sloužil jako výpravna
pro cestující a zboží.
Když se koncem 1 9. století provoz na železnici významně zvýšil a dráhu
převzal stát, byla v roce 1 896 postavena budova dnešního nádraží, která
slouží dodnes.
Uvedený obrázek je dokladem, že se v Řevnicích v zimních obdobích při
dostatku sněhu lyžovalo i  ve městě.

Kö

Arnošt Kopřiva (1 2. 1 . 1 892 – 1 3. 9. 1 967)
Rád bych několika řádky vzpomněl na
pozoruhodného člověka, kterým
bezesporu byl plukovník československé
armády pan Arnošt Kopřiva, otec naší
spoluobčanky paní Dagmar Renertové –
Kopřivové. Téměř dvacet let žil se svou
rodinou v Řevnicích až do svého úmrtí
v roce 1 967.
Jako vysoký vojenský funkcionář
československé armády na západní
frontě během II . světové války a člen
generálního štábu armády po válce byl
Arnošt Kopřiva po „únoru 1 948“ jako
osoba nebezpečná novému režimu na
hodinu propuštěn z armády, zbaven
všech hodností a vyznamenání a
penzionován. Celé rodině byl současně
zakázán pobyt v Praze.
On sám i  jeho manželka paní El iška

Kopřivová byli za války vězněni v nacistických koncentračních táborech.
Paní Kopřivová prožila několik let v Terezíně a v Ravensbrücku. Tam se
seznámila  s vězenkyní paní Albou Bedřichovou ze Řevnic, která jim po
válce, po„vítězném únoru“ poskytla u  sebe ve vilce ubytování. Tak se rodina
Kopřivova dostala do Řevnic.
Arnošt Kopřiva se narodil 1 2. ledna 1 892 v Nových Hvězdlicích u  Vyškova
na Moravě. Otec byl truhlářem a řezbářem kostelních soch. Chlapec
v dětském věku zcela osiřel . Ve škole byl dobrým žákem, a proto byl přijat
v Brně do klášterní školy řádu augustiniánů. Zde se věnoval zpěvu, hře na
violu a na varhany. Později vystudoval ještě obchodní akademii. Za I .
světové války narukoval a bojoval na italské frontě. Po válce se stal jedním
z prvních důstojníků vznikající československé armády, ve které zastával
řadu vysokých funkcí. Byl profesorem na Vojenské akademii v Hranicích. Po
okupaci v roce 1 939 jej Němci ihned uvěznil i a soud mu navrhnul trest
smrti. Ten byl nakonec změněn na doživotní vězení. Během války byl
Kopřiva vězněn celkem na sedmi místech ! Naposled pracoval jako vězeň
v Creussenu u Bayreuthu v Bavorsku v továrně, kde se vyráběly zbraně. Zde
pracující vězňové s nesmírným rizikem zazdíval i část vyrobených zbraní a
munice pro potřeby osvobození. Ten čas přišel ! Těsně před příchodem
americké armády do tábora se stal Arnošt Kopřiva jedním z iniciátorů
zdařilé vězeňské vzpoury, takže vězňové sami mohli přivítat americké
vojáky na bráně tábora. Bývalý vězeň Kopřiva vstoupil ihned do americké
armády, kde mu byla přiznána hodnost majora. V dalších bojích se velmi
zasloužil o osvobození Chebska, za což převzal z rukou generála Pattona
Medail i svobody („Medal of Freedom“). Je ironií, že tato medaile se mu stala
v poválečných letech nešťastně osudnou.
Za pobytu v Řevnicích se Arnošt Kopřiva snažil zapomenout na křivdy,
kterých se komunistický režim na něm dopustil . Jako zpěvák a hráč na violu
a na varhany se v našem městě věnoval kulturním činnostem. Stal se
dirigentem pěveckého sboru Baráčníků a také orchestru Chrámového
sboru. Byl sbormistrem Mužského pěveckého sboru Osvětové besedy
v Řevnicích a dirigentem Pěveckého sboru při Čs. svazu požární ochrany.
Arnošt Kopřiva zemřel v roce 1 967 ve věku 75 let ve Vojenské nemocnici
v Praze na rakovinu páteře. Rozloučení s vojenskými poctami bylo
zakázáno. Nikdy se nevyrovnal  s  tím, že při Pražském květnovém povstání
v roce 1 945 nesměly jeho vojenské jednotky společně s americkými tanky
překročit demarkační čáru a poskytnout Praze, volající rozhlasem o pomoc,
vojenskou podporu.

Jindřich König

Leden
• 1 . 1 . 1 992 – Městské kulturní středisko přejmenováno na Společenské a
informační centrum – SIC. V roce 1 999 rozhodl Městský úřad Řevnice
o zrušení názvu SIC a o změně na původní Městské kulturní středisko.
• 3. 1 . 1 967 – zemřel architekt Jaroslav Frágner, restaurátor Karolina,
Pražského hradu a Betlémské kaple. V Řevnicích bydlel v Tyršově ulici ve
vile čp. 99.
• 5. 1 . 1 872 – se narodil Otakar Mařák, operní pěvec.
Na počátku minulého století byl naším
spoluobčanem. Byl majitelem vily čp. 1 58 ve Školní
ul ici.
• 1 2. 1 . 1 892 – se narodil plk. Arnošt Kopřiva, jeden
z prvních vysokých důstojníků čs. armády po 1 .
světové válce. Mnoho let žil v Řevnicích (viz zvláštní
článek).
• 26. 1 . 1 972 – zemřel František Smolík, člen ND v Praze.
Na počátku své kariéry vystupoval
i  v Řevnicích  s Faltysovou hereckou družinou (7. 7.
1 908 v sále U  Kučinů). Zde to bylo jeho první
vystoupení vůbec.
• 28. 1 . 1 907 – založena místní organizace sociálně demokratické strany.
• 31 . 1 . 1 907 – se narodil dr. Karel Zajíček, rozhlasový dramatik. Jedna z jeho
her Hra v kostce byla inspirována příběhem, který se udál v Řevnicích. Od
roku 1 950 byl řevnickým kronikářem.

• RUCH 1 /1 992 zajímavý je článek „Školu stavět-nestavět“ tehdejšího
ředitele Miroslava Hanzelky. Za nejoptimálnější řešení navrhuje použít
studii architekta Weisse z roku 1 969 (přístavba školy v ul ici Legií).
• RUCH 1 /2002 - Česká spořitelna otevřela v Řevnicích bankomat. V článku
Veteránský tenis v Řevnicích je vzpomínka na řevnického tenistu, fotbal istu
a všestranného sportovce Josefa (Pepu) Semanského. Narodil se v roce
1 936, zemřel v roce 1 995. Je strýcem Martiny Navrátilové.

Únor
• 1 3. 2. 1 257 – pražský biskup Mikuláš písemně
potvrdil věnování Řevnic křížovníkům
• 22. 2. 2002 – ve věku 77 let zemřel Josef
Pomahač, jeden z nejlepších řevnických
fotbal istů.
• 23. 2. 1 91 2 – zemřela Otýl ie Sklenářová-Malá,
členka činohry ND v Praze. Její rodina žila po
mnoho let v našem městě.
• 24. 2. 1 902 – se narodil JUDr. Antonín Hřebík,
významný sokolský pracovník. Od roku 1 948 žil

v exilu v USA, kde v roce 1 984 zemřel. V roce 1 994 přivezl i američtí
Sokolové jeho ostatky do Čech. Podle jeho přání byly uloženy do rodinné
hrobky na řevnickém hřbitově na Šiberném. V roce 1 998 byla odhalena
pamětní deska na jeho rodném domku v ul ici Čs. armády čp. 90. Ta ovšem
pro vzrostlé stromy v zahradě není vidět. Prezident Havel mu udělil
posmrtně Řád TGM II . stupně.

• RUCH 2/2002 - paní Jiřina
Cvancigerová navrhla čtenářům
Ruchu, aby se zamyslel i, jak
pojmenovat park s kašnou
u Zámečku. Domnívám se, že do
dnešního dne pojmenován nebyl.

Kö

Významné řevnické osobnosti Řevnická výročí

Otakar Mařák
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Nabídka zaměstnání
Restaurace U Rytíře, Velkotržnice Lipence, Praha 5, přijme:

KUCHAŘE/KU
pro jednosměnný provoz pondělí-pátek 8-17 hodin.

Požadujeme:

- vyučení a praxi v oboru

- praxi v kuchyni hotových jídel

- samostatnost, spolehlivost

Tel. 777 66 1111 po 14. hodině.

Místo pro vaši inzerci
(500 Kč)

Více informací
na ruch@revnice.cz
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Z okolí

Vzpomínka na minulý rok
Minulý rok byl pro náš dětský pěvecký sbor zásadní. Nová rodičovská rada
musela řešit jak organizační, tak finanční otázky, které byly pro existenci
sboru klíčové. Díky velké motivaci rodičovské rady a dotacím se nám
podařilo situaci stabil izovat.
Podařilo se nám zvýšit počet členů více jak o 50%, a tak zapojit do naší
volnočasové aktivity více dětí.
Na jaře jsme zreal izoval i pro děti inspirativní workshopy s hudebníkem
Arnaudem Mathieu. Výsledkem workshopů byl povedený
koncert s kapelou The Steakhouse Orchestra na černošickém JAZZfestu,
který byl pro většinu dětí prvním profesionálním vystoupením. Zúčastnil i
jsme se samozřejmě i  tradičních akcí v regionu. Během roku jsme
zorganizoval i tři vlastní koncerty – Oslavte s námi léto, Zpěvy doby vánoční
a Zpívání s našimi nejmenšími.
Region jsme reprezentovali na benefičním koncertě v Kostele Sv. rodiny
v Řepích, na benefičním koncertě Kino-divadla v Řevnicích a na vánočních
koncertech na zámku Berchtold a v Malostranské besedě.
Důležité je hlavně to, že naše děti zpívání pod vedením nové sbormistryně
Martiny Klimtové velmi baví. Do nového roku máme spoustu plánů.
Sezónu začneme lednovým soustředěním v Horní Malé Úpě, kde
odstartujeme nácvik nového koncertního repertoáru.

Simona Pešková
Chorus Angelus

Potřiadvacáté v novodobé historii zažije Zadní Třebaň velkolepou oslavu
masopustu. Tak jako vždy se bude konat poslední sobotu v masopustě,
která v roce 201 2 připadá na 1 8. února.

Program XXII I . Poberounského masopustu, který patří mezi největší akce
svého druhu v celém Středočeském kraji, začne v 1 0.00 na zadnotřebaňské
návsi zabíjačkou a stylovým staročeským jarmarkem, na kterém budou
kromě řemeslných výrobků k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené
maso, víno, medovina. Už na začátku ledna se k účasti na jarmarku
přihlásily takřka tři desítky trhovců z celé České republiky.
Postupně se představí několik souborů z Řevnic – dětská kapela Notičky,
taneční skupina Proměny i  folklorní soubor Klíček a s nimi také domácí
staropražská kapela Třehusk. Na voze taženém koňským spřežením
řevnické statkářky Jany Červené řevničtí ochotníci sehrají masopustní
frašku. Nakonec bude symbolicky pochován Masopust a vyhlášen
nejoriginálnější masopustní převlek. K účasti jsou zváni všichni – místní
i  přespolní. Poté se vydá obcí průvod maškar doprovázený rozvernou
muzikou. Hospodyňky tak jako každoročně změří síly v soutěži o nejlepší
koblihu, šišku či jiné masopustní občerstvení. Bezprostředně po skončení
průvodu ještě posedíme s hudbou ve Společenském domě.
Masopustní oslavy uzavře v neděli 1 9. února 201 2 od 1 4.00 ve
Společenském domě v Zadní Třebani DĚTSKÝ KARNEVAL. Pro děti budou
připraveny hry, soutěže, volba nejhezčí masky i  vystoupení kejklíře. Hraje
staropražská kapela Třehusk.

MF

Chorus Angelus

XXII I . Poberounský masopust
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SPORT

Když se řekne Řevnice a sport, každý si vybaví především tenis a národní
házenou. Málokdo ale ví, že v řevnické sokolovně a v sále Lidového domu
probíhá část tréninku nejúspěšnějšího českého rope-skippingového klubu
– Rebelky O. K. Klub sdružuje příznivce sportovního skákání přes švihadlo a
zakladatelka tohoto klubu, Mgr. Olga Kepková, zde trénuje „skokany“ od
předškolního věku až po seniorky. Tréninky však nespočívají pouze ve
skákání přes různé druhy švihadel, ale také v celkovém fyzickém rozvoji
pomocí cíleného posilování, aerobiku a sportovních her.
Rebelky O. K. jsou držitelkami několika neoficiálních národních rekordů a
na soutěžích výkonnostně výrazně převyšují současnou českou konkurenci.
1 0. prosince proběhly poslední rope-skippingove závody sezony 201 1 , ve
které se Rebelky zúčastnily tří celorepublikových závodů. Jak je jejich
dobrým zvykem, vyhrály všechny disciplíny, a to ve všech věkových
kategoriích, ve kterých závodily. Srovnáme-l i právě uplynulý rok s rokem
201 0, došlo ke dvěma pozitivním změnám. Jednak se pomalu ale jistě
rozrůstá konkurence, jednak přestává být rope-skipping ve své závodní
formě výhradně ženským sportem.
Závodníci dosud soutěžil i ve třech disciplínách – dlouhé lano, štafeta,
double dutch. Dlouhé lano je soutěž minimálně desetičlenných týmů, které
se snaží v časovém intervalu 3 minut dosáhnout maximálního počtu
přeskoků. Pro dosažení většího počtu bodů, při zachování předepsaného
počtu skokanů, se skákající závodníci v pravidelných intervalech střídají se
závodníky mimo lano. Štafeta je závod čtyřčlenných družstev, kdy každý
skokan skáče po dobu 30 vteřin, a to první dva stylem alternating
(střídnonož) a druzí dva skáčou snožmo dvojšvihy. Smyslem je opět
dosažení maximálního počtu přeskoků. Třetí zmiňovanou závodní
disciplínou je tzv. double dutch, při kterém závodník skáče 45 vteřin mezi
dvěma protisměrně se točícími švihadly. Opět zde soutěží čtyřčlenná
družstva a jednotl iví závodníci se střídají ve skákání a točení švihadel.
V nadcházejícím roce čeká závodníky rozšíření počtu disciplín. Kromě třech
zmiňovaných se začne soutěžit v tzv, speedu a freestylu. Při speedu skáčou
jednotl ivci po dobu tří minut s cílem dosáhnout co nejvyššího počtu
přeskoků. V případě freestylu soutěží čtyř- a dvoučlenná
družstva s vlastními volnými sestavami, které obsahují několik povinných
prvků.
Na závěr nezbývá nic jiného, než Rebelkám popřát hodně sportovních
úspěchů v novém roce a všem, kteří je podporují nebo podporovat hodlají,
kl idný a úspěšný rok 201 2.

MR

V řevnické sokolovně se uskutečnil 22. prosince už druhý ročník vánočního
turnaje. Mladí badmintonisté hrál i každý s každým na 2 sety. V kategorii
dívek vyhrála Marie Pal ičková a mezi chlapci vyhrál Vojta Klempera. Všichni
se mohli posíl it malým občerstvením i  s domácím vánočním cukrovím.
Každý účastník dostal diplom a drobné dárky. Turnaj se vydařil , jediným
stínem byla neúčast mnoha hráčů z důvodu nemoci.
Badmintonisté Sokola Dobřichovice sehrál i 1 8. prosince 3. kolo regionální
l igy. Jasně přehrál i hráče z Čelákovic 8-0 a s obávaným soupeřem ze Sokola
Jílové, po dobrém výkonu, zvítězil i 5-3. Po třech kolech vedou druhou část
regionální l igy. Další kolo se uskuteční 29. ledna 201 2 v Dobřichovicích.
Všichni přátelé opeřeného míčku přejí všem pohodový rok 201 2.

Bobo Kos

Mistryně republiky v Liďáku
Téměr dvě hodiny strávila na kurtu  s dětmi řevnického klubu Jesika
Malečková, čerstvá mistryně republiky žen v tenisu. Stala se hlavní
ozdobou předvánočního setkání hráčů, trenérů a příznivců Sportclubu,
které proběhlo v Lidovém domě. Zahrála si sparingy s tenisovými
nadějemi, poté jim při besedě odpovídala na otázky a ještě předala jednu
z cen pro nejlepšího hráče Sportclubu roku 201 1 – tím byl reprezentační
dres s podpisy vítězného fedcupového týmu včetně Petry Kvitové. Jeho
držitelkou se stala 1 4letá dorostenka Eliška Petráčková. Celé odpoledne
mělo výbornou společenskou úroveň, v sále Liďáku byla při slavnostním
ceremoniálu téměř stovka příznivců tenisu.

V Řevnicích hrály nejlepší české žákyně
V mezivánočním období prožil sportcentrum Liďák událost zimy. Poprvé
v historii Řevnice hostily turnaj nejvyšší možné kategorie A, o tučné
bodové zisky u nás bojovaly nejlepší starší žákyně v republice. Mezi nimi
i  Daniela Švédová, reprezentantka domácího Sportclubu, která se
probojovala mezi el itních 1 6 hráček. Celkové vítězství si odvezla
dvanáctiletá Markéta Vondroušová z I . ČLTK Praha, původem rodačka ze
Sokolova. Mimochodem, tato hráčka se v polovině prosince vyhrála Nike
Junior Tour a stala se tak žákovskou mistryní světa! I  to svědčí o kval itách
této hráčky a vysoké hodnotě, jakou turnaj měl.

Máme okresního přeborníka
Desetiletý Oskar Stuchlík, který reprezentuje Sportclub Řevnice, se stal
vítězem otevřeného okresního přeboru mladšího žactva. Turnaj proběhl
začátkem ledna na kurtech našeho sportcentra Liďák a těšil se hojné účasti
mladých tenistů. Přijelo jich celkem osmnáct, z toho sedm ze Sportclubu,
čil i víc než třetina. Kdo na přeborech reprezentoval Sportclub? Zástupci
l igového áčka Oskar Stuchlík a Martin Froňka, dále hráči rezervního týmu
Adam Štěpánek, Béďa Exner, Marek Huml, Oskar Wladař a Michael Schier,
pro něhož to byla premiéra v kategorii mladšího žactva. Dobře si vedl ve
čtyřhře náš Martin Froňka, postoupil do finále.

Turnaj nadějí do 7 let ovládl Tomáš
Římal
Nejmenší tenisté do sedmi let se utkal i na improvizovaném turnaji, který
proběhl druhý lednový víkend na kurtech sportcentra Liďák. Celkovým
vítězem se stal Tomáš Římal. Celá akce proběhla jako náhrada za
neuspořádaný turnaj minitenistů, který byl zrušen kvůli nízkému počtu
přihlášených hráčů. Na náhradnim turnaji si zahrálo osm malých tenistů a
jediný Daniel Vlček nepatřil do líhně Sportclubu Řevnice.

V Řevnicích hrály žákyně o postup
Čtyřiadvacet hráček z celých středních Čech bojovalo na řevnických
kurtech o postup na halové mistrovství republiky mladších žákyň. Mezi
nimi i  naše Kristýna Hlaváčová, která se vrátila po téměř dvouměsíčním
zranění. Výhrou v úvodním utkání a dobrým výkonem si připsala svůj
rekordní bodový zisk do celostátního žebříčku. Suverénní vítězkou přeborů
se stala Sabina Drábková z TK Neridé, kterou domácí tenisoví příznivci
dobře znají. Poslední dva roky byla ve Sportclubu na hostování a
momentálně si drží pozici druhé nejlepší mladší žákyně v republice.

(z webu tenisrevnice.cz, zkráceno)

Rope-skipping v Řevnicích

Sportclub Řevnice

Vánoční badmintonový turnaj




