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Aktual ity

Bohatý program národního finále Porty odstar-
toval v Lesním divadle v přátelské atmosféře
29. 6. 201 2 v podvečer soutěžními kapelami a
na webu Ruchu bylo ve spolupráci  s  Portýrem
zahájeno pokusné on-l ine zpravodajství z celé
akce. Vyšlo i  počasí, a tak nemusel být využit sys-
tém lan, který by umožnil v případě deště
polovinu hlediště zakrýt. Po skupinách Ozvěna,
Přelet M.S., Blueground vystoupil Tomáš
Klus s jeho improvizovanou písničkou o por-
tovním totemu, který během vystoupení se má-
lem odporoučel k zemi. Nádhernou atmosféru
vytvořilo téměř 1 1 00 diváků, kteří málem zbořil i
divadlo.
Jaroslav Wykrent legendární hudební skladatel ,
textař a hudebník, ikona 60. let vystoupil v rám-
ci programu druhého dne Porty v Lesním diva-
dle. Posluchači jeho výkon ocenil i aplausem ve
stoje a zpěvák musel přidávat. Program byl
ostatně nabitý po celý den. Soutěžní kapely vy-
stoupily jak na hlavní scéně, tak i  na hřišti
házené, kde posluchače lákala nejen hudba, ale
i  kval itní občerstvení. To bylo zajištěno také
v areálu Lesního divadla – steaky, palačinky,
bramboráky, káva i  obl igátní gulášek. Navíc
mnoho stánků s hudebními nosiči nebo různý-
mi příležitostnými suvenýry. V programu se
dostalo také na bubenickou dílnu, vystoupila
Lenka Fil ipová nebo Ivan Mládek se svou kape-
lou (včetně Lenky Plačkové a Milana Pitkina). So-
botu pak završilo vystoupení Taxmenů ve stylu
mil itary country. Krátce po půlnoci byly vyhláše-
ny neoficiální výsledky Porty.
Pohodová atmosféra panovala v Lesním divadle
a na vedlejší scéně i  v neděli. Klasikou mezi vy-
znavači stylu country a western lze označit vy-
stoupení Mikyho Ryvoly, Žalmana a spol.
(v novém složení) a Hop Tropu. Diváci dal i
najevo své nadšení, a tak interpreti museli něko-
l ikrát přidávat. Překvapivě i  kapela Blue effect,
která má ke stylu Porty hodně daleko, diváky za-
ujala. Trio VOKOBERE zase k sobě přizvalo Martu
Kubišovou, která na Portě vystoupila poprvé a
diváci ji zahrnuli několika ovacemi ve stoje, když

zazpívala své hity “Hej Jude” nebo “Kde ty kytky
jsou”. Závěr letošního ročníku Porty obstarala tra-
dičně improvizovaná “Hodina H” ze zbylých hu-
debníků, kteří se nerozprchli za svými dalšími
povinnostmi.
Interpretační Portu si odvezla Švédova trojka
z Moravského Krumlova, Malou Portu
Crossband z Nymburka a třetí místo písničkář
Antonín Jarůšek z Kuřimi. Jako Miss Porta byla
vyhlášena Živana Stupková ze skupiny Bonsai č.
3 a zvláštní ocenění poroty za autorskou píseň
obdržel Jan Řepka za píseň Jsem žena.
Letošní ročník se vydařil , počasí vyšlo na 1 00 %,
návštěvníků přišlo o mnoho více než v minu-
lých letech, a Porta se svým 5. ročníkem už neod-
mysl itelně zapsala do kulturního dění v našem
městě. Ahoj příští rok!

Tomáš Hromádka

Zaslechnuto u východu
z Lesního divadla
„Přišel jsem se podívat hlavně na Martu Kubi-
šovou. Nezklamala. Nezlobte se, ale teď musím
spěchat do řevnického kina, kde promítají Mod-
rého draka, který se natáčel v Řevnicích.”

Mirek
„Hoptropáci a Miky Ryvola – to je prostě klasika,
to nemělo chybu.”

Honza
„Koupila jsem si tady dvé cédéčka, už se těším,
až si je doma poslechnu.”

Ivuš
„Konečně narazil i sud  s kofolou. Kofola je kofo-
la.”

Jarka
„Jsem tady potřetí. Bydlím tu samou dobu
v Řevnicích a Portu si nenechám ujít. Styl count-
ry se mi líbí, poslouchám Country rádio a stří-
dám to s rádiem Beat. Líbil se mi Tomáš Klus,
který svým stylem navazuje na Kryla. Víc než jíd-
lo, oceňuju v těchto tropických vedrech pití.“

Kamil

EKOS – změna telefonů
Od 1 . 7. 201 2 došlo ve společnosti EKOS ke
změně mobilních čísel jednotl ivých úseků. Po-
ruchy - voda/kanal izace nové tel . číslo: 702 041
428, poruchy - veřejné osvětlení nové číslo: 702
041 430. Více informací na internetových strán-
kách http://ekos-revnice.cz.

MÚ

Výběrové řízení
Město Řevnice nabízí k prodeji formou veřejné-
ho výběrového řízení: Dům č.p. 2 na nám. Krále
Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a přilehlé po-
zemky o výměře cca 4000 m2. Podmínky výbě-
rového řízení jsou k dispozici v podatelně MěÚ
Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30
Řevnice a na www.revnice.cz (úřední deska).
Uzávěrka nabídek: čtvrtek 27. září 201 2 do
1 4:30 hodin (podatelna).

MÚ

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je provozován v areálu bývalé
skládky komunálního odpadu Na Bořích. Lze
zde odevzdávat komunální odpad, objemný
odpad, směsný stavební a demoliční odpad,
sklo, plasty a pneumatiky. Občané Řevnic
mohou po předložení občanského průkazu
ukládat výše uvedené odpady zdarma.

MÚ

Kanalizace
Vrácení finančních příspěvků na kanalizační pří-
pojku budovanou v letech 201 1 a 201 2 bude
provedeno na základě žádosti o vrácení. Žada-
tel uvede, jakým způsobem má být částka vrá-
cena, zda převodem na bankovní účet nebo
v hotovosti v pokladně MÚ v Řevnicích. Na žá-
dosti bude uvedeno jméno a bydliště žadatele,
adresa připojovaného objektu, číslo bankovní-
ho účtu a telefonní kontakt. Již není nutno k žá-
dosti přikládat žádné doklady, Žádosti přijímá
podatelna MÚ v Řevnicích.

MÚ

Kurz rétoriky
ZUŠ Řevnice plánuje od září 201 2 otevření kur-
zu rétoriky pro dospělé. Výuka bude probíhat
pod vedením herečky Lucie Roznětínské. Zá-
jemci se mohou předběžně hlásit na e-mail
školy. Více se dozvíte na www.zus-revnice.cz.

ZUŠ Řevnice

Výběrové řízení
ZUŠ Řevnice vypisuje výběrové řízení na místo
učitele kytary. Jde o snížený úvazek 0, 478, což
odpovídá 1 1 výukovým hodinám týdně přímé
pedagogické činnosti. Požadované vzdělání
středoškolské (šestileté), nebo vysokoškolské
v oboru, včetně pedagogického minima (peda-
gogické studium je možné doplnit během vý-
konu zaměstnání do roku 201 4). Součástí řízení
je profesní životopis a textové shrnutí koncep-
ce výuky. Do 6. 8. 201 2 prosím zasílejte na email
zus.rev@seznam.cz. Setkání s uchazeči, konkurz,
na základě výzvy, proběhne 28. 8. 201 2 od 9
hodin v Řevnicích v budově školy. Těšíme se na
Vás.

Ivana Junková
Písničkáře Tomáše Kluse doprovázel Camilo Cal ler na cachon. Mj. vyučuje bicí na ZUŠ Řevnice.

VS, foto: thr

Řevnice ve stylu country
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás opět
seznámil  s  tím nejdů-
ležitějším, co jsme
v uplynulém měsíci na rad-
nici řešil i .

EKOS
Dne 25. května byl
dokončen účetní audit ve
společnosti Ekos za rok
201 1  s tímto výrokem
auditora: „Byl i jsme

jmenování auditory dne 1 6. 4. 201 2, a tudíž jsme
neověřovali počáteční stavy účtů majetku
a závazků. Protože počáteční stavy ovlivňují
finanční výkonnost, nejsme schopni určit, zda
mohly být nezbytné úpravy v souvislosti se
ziskem vykázaným ve výkazu zisku a ztráty.
Společnost eviduje závazky po splatnosti ve výši
cca 4 902 tis. Kč, což přesahuje současné
disponibilní zdroje společnosti. Domníváme se,
že existuje riziko neuhrazení pohledávek. Dle
našeho názoru měly být vytvořeny opravné
položky o částku cca 500 tis. Kč vyšší, než byly
vytvořeny. Upozorňujeme, že existuje riziko
udělení pokuty České inspekce ministerstva
životního prostředí za nedodržení předpisů při
provozování skládky odpadu. Výši možných
penalizací nelze odhadnout. Podle našeho
názoru, s  výhradou vlivů skutečností popsaných
v odstavci výše, účetní závěrka ve všech
významných ohledech věrně zobrazuje finanční
pozici společnosti a její finanční výkonnost k 31 .
1 2. 201 1 v souladu  s mezinárodními standardy
účetního výkaznictví.“

Výběrové řízení na ředitele Ekosu a vedoucího
technických služeb
Dne 2. 7. bylo vyhlášeno výběrové řízení na
obsazení pracovního místa jedním
zaměstnancem na pozici:
- 1 /2 vedoucí oddělení Technické služby, zařazení
pod kanceláří tajemnice
- 1 /2 ředitel/ka společnosti EKOS Řevnice,
spol. s  r.o.

Nový pracovník
Dne 1 3. 7. Bylo ukončeno výběrové řízení na post
administrativního pracovníka. Pana Zímu, který
odchází do důchodu, nahradí paní Lucie
Sýkorová.

Schvalování – banka
Abychom byli schopni uhradit závazky Ekosu,
schvál ilo zastupitelstvo města navýšení
základního kapitálů společnosti o 3 mil . Kč
z prostředků města. Velkou část těchto
prostředků jsme získal i tím, že se město stalo
plátcem DPH. Tento krok však musí schvál it
banka, u  které máme úvěr na kanalizaci. Bohužel,
schvalovací proces se velmi protahuje.

Propadlá komunikace
Ve spolupráci  s  KSÚS řešíme opravu propadlé
komunikace v ul ici Komenského na mostě přes
Nezabudický potok. Do doby opravy bude
na komunikaci osazeno dopravní značení.

Parkování na náměstí
Od 1 . července 201 2 byla provedena místní
úprava provozu na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad, kterou se ve vymezené zóně
omezuje parkování na dobu max. 2 hodiny za
použití parkovacího kotouče (parkovacích
hodin). Parkovací kotouč bude možné zakoupit
v drogerii na náměstí, na Městském úřadě nebo
kdekoliv jinde (Radotín, Černošice, aj.) . Řidič při
opuštění vozidla nastaví na kotouči aktuální čas
a kotouč umístí ve vozidle na viditelném místě.
Začátek a konec zóny s omezeným parkováním
je označen dopravními značkami IP
25a,b s doplňujícím textem. Omezené parkování
platí ve všedních dnech od 8.00 hod. do 1 7.00
hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 1 2.00 hod. Ještě
musíme dořešit systém pro lidi, kteří zde parkují
z pracovních důvodů. Jakmile se tento problém

vyřeší, proběhnou kontroly, které jsou
předjednané s pol icií.

Dotace – Nové topení v ZŠ
Ministerstvo průmyslu schvál ilo dotaci na rekon-
strukci topení na 1 . stupni základní školy.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací.
Byla vybrána firma S. V. A. spol. s  r.o., Pramenná 3,
Praha 4. Práce proběhnou v termínu od 2.
července do 20. srpna tohoto roku.

Rozšíření školy
Vzhledem k tomu, že na školní rok 201 3/1 4
nebude stačit kapacita školy pro první třídy,
zadala Rada města zpracování studie pro dvě
možná řešení. Prvním je vybudování 4 tříd
v domě č. p. 64 – (stará škola na náměstí vedle
MÚ), druhým vybudování dvou tříd v druhém
patře Městského úřadu. Po zpracování studie
budeme vědět, jaké stavební úpravy bude třeba
pro obě varianty provést a kolik to bude stát.

Region Dolní Berounka
Starostové z regionu se sešl i ve Svatém Janu.
Zabývali se aktual izací Strategie regionu,
závěrečným účtem Svazku obcí Region Dolní
Berounka za rok 201 1 , schválením auditora pro
rok 201 2, informací o inventuře, ukončením
činnosti obce Svatý Jan ve svazku RDB. Dále byly
projednány projekty: Turinka, Cyklodoprava,
Zastávky a Kampak.

Výběrové řízení – prodej domu č.p. 2
a přilehlých pozemků – nám. Krále Jiřího
z Poděbrad
Město Řevnice nabízí k prodeji formou
veřejného výběrového řízení: Dům č.p. 2 na nám.
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a přilehlé
pozemky o výměře cca 4000 m2. Podmínky
výběrového řízení jsou k dispozici v podatelně
MěÚ Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74,
252 30 Řevnice a na www.revnice.cz (úřední
deska). Uzávěrka pro podání nabídek: čtvrtek 27.
září 201 2 do 1 4:30 hodin (podatelna MěÚ).
O podmínkách se již byli informovat první
zájemci.

Koše na exkrementy
Byly zakoupeny čtyři koše na psí exkrementy.
Umístíme je v lokal itách: nám. Krále Jiřího,
u  České pošty, nám. Palackého a na Stránce.
Žádám spoluobčany, kteří ve městě venčí své
pejsky, aby po nich uklízel i.

Porta
Letošní ročník festivalu Porta se dle mého názoru
vydařil . Tomáš Klus, jehož vystoupení mne
příjemně překvapilo, přilákal do hlediště mnoho
občanů z Řevnic a okolí, kteří portu normálně
nenavštěvují. Výběr vystupujících byl pestrý, a
tak musel odejít spokojený každý, kdo má rád
dobrou muziku.

Lesní slavnosti divadla
Ve dnech 25. 8. – 1 . 9. proběhnou Lesní slavnosti
divadla. Rezervace vstupenek jsou možné na
kultura@revnice.cz a knihovna@revnice.cz.
Informace o programu najdete na www.diva-
dlovlese.cz.

Přeji vám hezký zbytek léta.
Libor Kvasnička

Mimořádně se sešl i členové Zastupitelstva města
Řevnice 25. června 201 2. Jediným bodem
k projednání byla situace v EKOS Řevnice s.r.o.
Nejprve se zastupitelstvo vyjádřilo k námitce
zastupitele Ing. Tomáše Smrčky, který považoval
zasedání zastupitelstva nelegitimní z důvodu
pozdního poskytnutí podkladových materiálů.
Námitku shledalo za nerelevantní, vzhledem
k tomu, že z jednání Zastupitelstva města
Řevnice nevzešlo žádné významné rozhodnutí.
V další části jednání byly především veřejnosti
předloženy zastupitelům známé informace
o auditu, dluzích, pokutě pro společnost za
skládku ve výši 300 tis. Kč (od Ministerstva

životního prostředí za neprovedené kontrolní
odběry vzorků ze skládky). Dále starosta
informoval o personálních změnách, převedení
technických služeb na město k 1 . 9. 201 2
(vzhledem ke splácení dluhu a rozhodnutí města
neručit za dluhy společnosti, Rada města od
převádění dalších činností mimo technické
služby zatím upustila). Na závěr zastupitelstvo
města uložilo Radě města nařídit ředitel i EKOSu
Řevnice, spol. s  r.o. Ing. Zdráhalovi, aby předložil
písemnou zprávu, v níž vysvětlí a doloží nárůst
závazků EKOSu Řevnice spol. s  r.o. mezi červnem
a prosincem 201 0 a tuto zprávu Rada města
předloží na dalším řádném jednání
Zastupitelstva města.

Tomáš Hromádka

ŠKOLY

Jsme soukromé zařízení, úspěšně fungující
v našem regionu již 6 let. Kval itu nabízených
služeb každým rokem zvyšujeme tím, že
přicházíme stále s novými věcmi. Školní rok
201 1 /201 2 nebyl výjimkou.
Velkou novinkou ve vzdělávání byly naše
originální sešity – pracovní l isty, které jsme
zavedli už ve školním roce 201 0/201 1 a pro velký
úspěch vydali další sérii . V průběhu školního
roku tak děti dostaly 1 0 pracovních sešitů, ve
kterých pracovaly celkem v 7 oblastech podle
Gardnerove teorie emoční intel igence – MI.
Zajímavostí sešitů byla i  dvoustrana, na které se
mohly děti samostatně vyjádřit k projektu
měsíce a samy se ohodnotit. Kromě jejich
hodnocení se v sešitu každý měsíc objevilo
i  písemné hodnocení paní učitelky, která
objektivně zhodnotila práci každého dítěte a tím
poskytla rodičům krátkou zprávu o tom, jaké
úspěchy a pokroky jejich dítě v každém měsíci
dosáhlo.
Ve vzdělávání a v denním režimu nám pomohly
také motivační programy, které měly u  dětí
velký úspěch. Jeden z nich pod názvem TĚŠÍM SE
DO ŠKOLKY, zpříjemňoval dětem každé ráno
jejich příchod do školky, kdy dostaly pokaždé 1
barevný korálek. Po měsíci si pak mohly děti
koupit za nasbírané korálky ve “školkovském
korálkovém krámečku” nějaký malý dáreček dle
vlastního výběru.
Kromě edukační stránky věci jsme zároveň
rozvíjel i jemnou motoriku při navlékání korálků
a dělání uzlíků, znalost barev při výběru korálků,
počítání a matematické operace. V neposlední
řadě se nám povedlo u  dětí vypěstovat systém
„šetření“, kdy děti nekoupily v obchůdku nic a
šetřily na dražší dáreček.
Druhým motivačním programem, SNÍM CELÝ
OBĚD, jsme se zaměřil i na „nejedlíky nebo tzv.
vybíravce“. Ve třídě na stěně jsme umístil i dvě
kreslené postavičky kluka a holky. Děti, které
snědly kompletní oběd, tj. polévku i  druhé
jídlo s přílohou, měly možnost vybrat si
barevnou samolepku a přilepit na příslušnou
postavičku. Z důvodů, že ne všechny děti chodily
pravidelně do školky a z důvodů prvků
montessori, jsme to nepostavily jako soutěž
jednotl ivců, ale spíše jako společnou tvořivou
práci, kde všichni mohli dolepovat obrázek.
Holky dolepovaly samolepky do postavičky
dívky a kluci zase dolepovali kresleného kluka.
Jako další úspěch považujeme i  to, že se naše
mateřská školka Bambinárium se stala v květnu
201 1 partnerskou školkou švédské
Montessori školky Pinocchio v Katrineholmu,
2 hodiny cesty od Stockholmu. Partnerství se
švédskou školkou přineslo „nový vítr“ do našeho
vzdělávání. Švédské školství je řazeno mezi
neúspěšnější. Z tohoto důvodu jsme rádi, že
máme možnost nahlédnout do jejich „kuchyně“
a získat další zajímavé, kval itní „recepty“
vzdělávání.
Dále jsme se v roce 201 1 také zapojil i do
projektu Zelená školka . Tento projekt nám
umožňuje třídit nejen základní složky odpadu
jako je papír, plast a sklo, ale i  elektroodpad a
baterie. Snadná recyklace vysloužilých

Slovo starosty

Zastupitelstvo města

MŠ Bambinárium
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elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na
speciální místo zpětného odběru je
předpokladem pro podporu uvědomělého
chování a je základem pro vytvoření
ekologického cítění u  dětí.
Velkou novinkou byl od listopadu 201 1 svoz
dětí do školky Bambibusem . Našim minibusem
jsme každé ráno dojel i až k domovu dítěte,
naložil i ho do minibusu a hurá do školky. Děti se
nesmírně těšily na kraťoučkou pohádku
v průběhu jízdy a pana řidiče. Maminky se zase
těšily, že se nemusí oblékat, eventuálně strojit
druhého mladšího sourozence proto, aby jely do
školky a pak zpátky, přivítaly tuto
službu s nadšením.
Všechny tyto novinky měly natolik velký úspěch,
že je budeme nabízet i  v následujícím školním
roce. A protože jsem na začátku psala, že každým
rokem přicházíme s dalšími a dalšími novinkami,
které zvyšují kval itu našich služeb a především
zpříjemňují dětem a rodičům čas v našem
Bambináriu, mohu již nyní ubezpečit všechny
rodiče, že i  v přicházejícím školním roce
201 2/201 3 nabídneme řadu novinek, jako jsou
mimo jiné slevy pro předškoláky a sourozence a
mnoho dalších bonusů, které naleznete na
našich internetových stránkách
www.bambinarium.eu.
Nedá mi nepoděkovat všem, kteří na tom mají
velký podíl . Především našim pani učitelkám
Beránkové, Čepelové, Haňkovské, Králové a
Vaňáskové. Každý měsíc dle školského
vzdělávacího programu připravovaly pečlivě pro
děti zajímavé, vzdělávací projekty. Jejich součástí,
kromě klasické výuky, byly exkurze, výlety a
netradiční činnosti, při kterých děti samy
experimentovaly, zkoumaly, pozorovaly a
diskutovaly, hledaly souvislosti a odpovědi na
otázky. Tento způsob vzdělávání se nám osvědčil
nejvíce. Spojení dětské zvídavosti,
samostatnosti  s  přátelským partnerským
přístupem učitelek, s  jasně stanovenými pravidly
pro všechny, je pro děti předškolního věku
nejvíce přínosný a pomáhá dětem v přirozeném
nenuceném rozvoji.
Na závěr uvádím 2 věty z dopisu, který nám
zaslala Mgr. Štěpánka Rajchlová, ředitelka ZŠ
Řevnice.
…ráda bych Vám vyjádřila “pochvalu” za
přípravu předškoláčků. Děti, které byly v naší
škole u zápisu do 1 . třídy, se jevily jako
sociálně zdatné, komunikativní a na školu
připravené. Takže děkuji a přeji mnoho sil do
dalších let!…

Ing. Dagmar Hrabová
ředitelka MŠ Bambinárium v Řevnicích

Úspěch žáků ZŠ Řevnice
v plošném testování
Ve školním roce 201 1 /201 2 se v ZŠ Řevnice
testovaly pod vedením společnosti Scio 5. a 6.
třídy. Celkově škola uspěla na velmi dobré
úrovni. Ovšem za velkou pochvalu stojí výkony
dvou žáků, Adama Hanzlíka z 5. B a Lukáše
Petříka z 6. B, kteří získal i certifikáty nejlepších
žáků ve Středočeském kraji v testování
matematiky. Pochopitelně je třeba pochválit
i  práci vyučujících, které tyto žáky matematice
vyučovaly – Bc. Dagmar Schwarzová a
Mgr. Markéta Maříková. Chlapcům přejeme, aby
se jim i  nadále ve škole tak dobře dařilo – Adam
v září vykročí na novou cestu za vzděláním na
víceleté gymnázium a Lukáš bude své
vědomosti dále prohlubovat na zdejší škole.
Všem žákům naší školy přejeme hezký zbytek
prázdnin a úspěšné vykročení do nového
školního roku!

ŠR

Diskuze ke kapacitě školy
Se zájmem jsem si přečetla úvahy nového člena
školské rady za zřizovatele pana Sudka na téma
kapacity školy.
Z výročních zpráv školy na webových stránkách
jsem se dozvěděla následující. V roce 2009/201 0
byla kapacita školy 31 5 žáků, 2009/201 0
kapacita navýšena na 340, pro rok 201 0/201 1
kapacita navýšena na 380. Od roku 201 2/201 3
bude platné nové navýšení a to na 430 žáků, tak
jak to schválila na svém jednání rada města dne
29. 8. 201 1 . Kapacita je navyšována na návrh
ředitele, který překládá k posouzení a schválení
městu. Žádost na kraj a posléze na MŠMT je
podávána zřizovatelem s doložením toho, že na
požadovanou kapacitu má dostatečné prostory
a hygienické zázemí. Tedy škola má kapacitu a
možnosti přijímat žáky i  z okolních obcí, protože
zázemí pro počet 430 dětí garantovalo město.
Pokud by se „přespolňáci“ loni a letos nepřijímali,
i  když škola není naplněná po strop, bylo by to
v rozporu se školským zákonem a Listinou
lidských práv, které deklarují rovný přístup ke
vzdělávání. Navíc zvolit si školu je právo
zákonného zástupce žáka. Rodiče pro zápis
dítěte do ZŠ musí splnit podmínku zřizovatele
o dodání písemného závazku jejich obce
o hrazení nákladů na žáka. V článku je napsáno,
že až do školního roku 201 1 /201 2 byli žáci
přijímáni bez zajištění tohoto příspěvku. Trochu
to zní, jako že to byla věc požadavku zřizovatele.
Tato povinnost je ale dána zákonem již dlouho,
obce náklady platí a jsou i  vymahatelné. Pouze
od loňska je závazek požadován písemně při
zápisu.
Vypadá to, že je luxus mít v obci vyhledávanou
školu. Z článku cituji: „Kapacitu máme
dostatečnou, jen jí nevyužíváme pro sebe“. Není
to spíš ku prospěchu? Protože pokud bychom jí
využíval i jen pro sebe, taky ji sami zaplatíme.
Nebo-l i, svítíme ve třídě méně 1 7 než 24 žákům?
Topí se jim a uklízí se po nich méně? Náklady se
samozřejmě o něco zvýší – hygienické potřeby,
voda apod., ale to co obecní kasu stojí nejvíc, se
tím příl iš nezmění. Tím, že obce platí průměrné
neinvestiční výdaje na žáka, dochází k efektu, že
jsou výdaje města za provoz školy naopak
výrazně nižší, než kdybychom jí měli plnou
řevnických dětí. Takže dlouhodobě vzniká
úspora, která by se měla v případě potřeby zase
investovat tam, kde vznikla.
Loni se do prvních tříd přijímalo 59 dětí a letos
60. Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání je min. počet žáků ve třídě 1 7 a max.
30. Tedy čistě teoreticky se mohly v obou
školních letech otevřít pouze 2 třídy, a to
i  s  „přespolňáky“. První stupeň je ale umístěn
v budovách původně postavených a
využívaných jako mateřská škola, a prostory tak
početné třídy neumožňují. Proto ty tři paralelky.
K tomu, jak pan Sudek píše, již v roce
následujícím budou tři potřeba jen pro místní
děti. Samozřejmě, patříme do dynamicky se
rozvíjející oblasti a město ve svém územním
plánu počítá  s výstavbou dalších domů.
A pravděpodobně právě rodiny s dětmi je osídlí.
Takže neotevřením tří prvních tříd v minulém a
letošním školním roce by se tato situace vůbec
neřešila, pouze oddálila. Pokud se město má
rozšiřovat, musí se logicky uvažovat mimo
developerských záměrů i  s  tím, že bude potřeba
umístit nové děti do školky a školy. Podle
demografické křivky lze počítat s  úbytkem žáků,
ale bude se to týkat i  oblastí v blízkosti velkých
měst? Výstavba nové školy je teď utopie, ale již
se zmínila možnost půdní vestavby, přístavby
apod. a mělo by být ve schopnostech města
finance na toto zajistit. V majetku města je
k tomu ještě jedna původně školní budova. Dnes
je v pronájmu jedné firmy. Kdy končí tento
pronájem? Zvažuje město jak vrátit budovu
jejímu účelu, a třeba ještě před skončením
nájemní smlouvy?
V celém znění článku na www.revnice.info se
pan Sudek vyjadřuje i  ke stavu školní jídelny.
Osobně ji navštívil a pohovořil  s  kuchařkami na
téma potřeb jídelny. Z investice 30 mil ionů Kč
mu navzdory vyjádřením krajské hygienické
stanice a statiků ke stavu budovy po této diskuzi

Základní škola Řevnice
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zbyla investice pouze do digestoří a místa pro
uskladnění brambor, tedy o dva řády nižší. Stejně
razantně posoudil i  stav školní střechy.
Možná, kdyby se zeptal řadového zaměstnance,
například MÚ, který není detailně zasvěcen do
financování města a všech jeho potřeb, třeba by
se také dozvěděl, že k bezproblémovému chodu
obce chybí pouze větší kopírka.
Nejjednodušší řešení nemusí být vždy to správné
a pan zastupitel má pravdu v jednom, že je třeba
řešit problémy v širších souvislostech a delších
časových horizontech. Nebo by se mohly přestat
v jídelně vařit brambory.

S. Hrubá

Malá letní úvaha
Konečně je tady, ten čas, na který jsme tak
dlouho čekali a kdy bychom rádi načerpal i nové
síly. Ne každému je to ale dopřáno. Například mě
postavilo nečekané rozhodnutí obce do takřka
neřešitelné situace. Už dva roky bydlím v domě č.
27, o kterém platilo zatím nepsané pravidlo, že
byty zde jsou pronajímány učitelům, kteří pracují
v řevnické základní škole. Na konci školního roku
vždy vznesla obec dotaz, zda nájemník zůstává
v pracovním poměru a nájemní smlouva se
v případě kladné odpovědi prodloužila opět
o jeden rok. V červnu tohoto roku však Rada
města přijala nový vnitřní předpis, který stanoví
kromě zaměstnaneckého poměru v ZŠ ještě
nově podmínku, že žadatel nesmí v okruhu 35
km od Řevnic nebo v Praze vlastnit byt. V té
době zbývalo do konce staré nájemní smlouvy
zhruba 6 týdnů. Protože to je můj případ,
vlastním totiž v Praze byt, který neužívám já, ale
moje dospělé děti – dcera s přítelem a syn-
požádala jsem o výjimku, protože byt neužívám,
což jsem doložila čestnými prohlášeními dcery
i  syna. Navíc od května běží proces prodeje
tohoto bytu, také tuto skutečnost obci potvrdil
real itní makléř, který má prodej na starosti.
Domnívala jsem se, že obec pochopí moji situaci,
kdy se do tohoto bytu nemohu nastěhovat, navíc
když byla udělena výjimka a nová roční nájemní
smlouva bývalé kolegyni, která od srpna není
zaměstnancem školy. Představa nuceného
stěhování v době naplánované dovolené a navíc
v tak krátkém časovém horizontu byla opravdu
velmi nepříjemná a stresující. Představa, že bych
musela opustit byt, který jsem zrekonstruovala
na vlastní náklady a který se stal mým domovem.
O to větší překvapení jsem zažila v případě
zamítavého stanoviska obce. Na nalezení nového
bydlení a vystěhování mám necelé dva měsíce.
Dovolenou jsem zrušila, je to v tomto případě
luxus, který si nemohu dovolit.
Vím, že si nemohu činit nárok na výjimku, to je
v kompetenci obce. Na co si ale nárok dělat
mohu, je spravedlnost a l idská slušnost. Nová
pravidla by se měla oznamovat včas a všem by
se mělo měřit stejným metrem. Jaký je důvod
toho, že výjimky z pravidel se udělují zřejmě
podle momentálního tlaku vzduchu? Nebo jsou
tu jiné důvody? Mohu jen spekulovat. Jsem snad
trestána za vlastní názor a postoj? Je hodně lidí,
kteří vědí, že patřím k vedení základní školy a že
stojím za názory na způsob řízení školy, jak jej
praktikuje ředitelka školy. Je tomu tak také
proto, že na rozdíl od většiny nezúčastněných
znám pozadí a důvody mnoha rozhodnutí? Jsem
tedy nepohodlná? Už na podivném jednání
v září loňského roku byl vznesen na ředitelku
velmi emotivní dotaz, jak je možné, že využívám
obecní byt, zatímco v Praze mám byt? Ale žádné
vysvětlení nepomohlo – že tam bydlí moje
dospělé děti a že se neobohacuji odíráním
případných nájemníků. Pro děti v řevnické
„základce“ pracuji tak, jak jsem nejlépe schopna,
věnuji se mimo jiné hlavně dětem, které mají
problémy s poruchami učení a také proto se
naše škola stala vyhledávanou rodiči takových
dětí. Ona to totiž ve velkém počtu škol není
samozřejmost, což si každý může jednoduše
ověřit. I  proto máme takový nárůst nových dětí.
V současné situaci, kdy se hodně mluví o tom,
zda vůbec potřebujeme rozšiřovat kapacitu
školy, se zdá možná moje úsilí jakoby
v rozporu  s opačnou tendencí obce.
Stojím tedy před problémem, jak tuto situaci
řešit. V tuto chvíl i je mi jasné, že obec nebude

nikterak nakloněna tomu svoje rozhodnutí
změnit. Vrchnosti se přece neodporuje a s rebely
je nutno exemplárně zatočit. Otázkou zůstává,
kdo na moje místo (spolu  s klasikem)? Budu-l i
nucena opustit byt, v domě zbydou dva volné
byty - (jeden už volný je), obec tedy přijde
o příjem z nájmu. Důvodem tlaku tedy zcela jistě
není převis poptávky po bydlení v učitelském
bytě, kde m.j. je od srpna znalcem stanoven
nájem na m2 srovnatelný s nájmem na m2
v obecních bytech v Praze. Prosím proto
o pomoc všechny, kteří mají dobrou vůli a mají
pocit, že dnes se děje bezpráví jedněm a zítra
může jít třeba o ně.
Přeji vám krásné a slunečné léto bez
neřešitelných sociálních situací.

Mgr. J iřina Dopitová

O vyjádření jsme požádali Radu města
Řevnice:
Byty, které pronajímá město pedagogům ZŠ,
slouží jako pomoc vedení školy při stabil izaci
učitelského sboru. Nájemní smlouva se vždy
podepisuje na jeden rok.
Je pravda, že požadavek na čestné prohlášení
vznikl v souvislosti  s  informací z internetu, že
paní Jiřina Dopitová nabízí k pronájmu svůj byt
v Praze na Lhotce. RM nebude provádět
detektivní práce a zjišťovat, zda se jedná o shodu
jmen či nikoli. Uvědomil i jsme si ale, že v systému
nájmů výše zmíněných bytů máme mezeru.
Z toho důvodu jsme podmínil i schválení
pronájmu čestným prohlášením, ve kterém
nájemce stvrzuje, že nevlastní byt v dojezdné
vzdálenosti v okolí Řevnic. Z tohoto pravidla
nebyla udělena žádná výjimka.

Rada města Řevnice

Kompetence školské rady
Coby zastupitel města se znepokojením již více
než rok sleduji situaci v základní škole. Ať už šlo
o poněkud podivný závěr školního roku
201 0/201 1 , ještě podivnější začátek toho
následujícího (včetně petice a kontroverzního
jednání vedení města  s vedením školy) až po
vyvrcholení situace, spočívající v pol itických
i  nepolitických krocích vedení města (tj. např.
v mém odvolání z funkce člena školské rady).
Abych předešel jakýmkoliv dohadům, znovu
zdůrazňuji, že členství ve školské radě je
politickou záležitostí vedení města, a tak je třeba
toto chápat. Je tedy zcela logické, pokud člen
školské rady neodpovídá záměrům zřizovatele
školy (tj. vedení města, které je zastupuje), je
nahrazen. Tak je to běžné jak ve vysoké politice,
tak bohužel i  v pol itice komunální. Toto
rozhodnutí Rady města respektuji a přeji
ing. Sudkovi mnoho zdaru v jeho činnosti pro
základní školu. Přesto si neodpustím pro ostatní
čtenáře připomenout, že Školská rada je podle
zákona 561 /2004 Sb. orgánem, kde jsou rovným
dílem zastoupeni rodiče, učitelé a zřizovatel
školy. Zřizovatel školy musí vydat její volební řád,
jejím členem nesmí být ředitel školy a
pedagogický pracovník nemůže být zvolen za
člena rady za rodiče žáků a za zřizovatele školy.
Na tomto místě bych proto rád ubezpečil
dr. Dercovou, (která na posledním zastupitelstvu
veřejně hovořila o mém střetu zájmů), že jsem
v ZŠ Řevnice ve školním roce 201 1 /201 2 právě
z důvodů případného střetu zájmů nepracoval
jako pedagogický pracovník.
Podle § 1 68 uvedeného zákona se školská rada
řevnické školy mj. vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování, schvaluje výroční zprávu
o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy, projednává návrh
rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje
se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření, projednává inspekční
zprávy České školní inspekce, podává podněty a
oznámení ředitel i školy, zřizovatel i, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy, podává návrh na
odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení
konkursu na ředitele školy.

Mgr. Tomáš Hromádka

Jak dále s péčí o základní
školu v Řevnicích
Od září, a vlastně po celý školní rok, jsme mohli
sledovat snahu vedení města o zlepšení
fungování základní školy. Použilo skoro všechny
prostředky, jak ulehčit paní Rajchlové její úlohu
ředitelky, bez toho, aby byli jakkoliv osobně
zainteresováni. A to i  na základě návrhů několika
zodpovědných rodičů, kteří mají také základní
přehled, jaké jsou kompetence pedagogického
pracovníka, jaké má povinnosti mimo té přímé
vyučovací, o jejich plnění, průběhu a výstupech
vzdělávání apod. Jejich ochota se zabývat těmito
záležitostmi si zaslouží ocenění zvlášť proto, že
v tomto směru nejsou odborníky, nemají VŠ
vzdělání pedagogického směru, neabsolvovali
speciální dvouleté studium pro vedoucí
pracovníky, jak je to požadováno pro výkon
funkce ředitele školy. Nakonec všichni jsme do
školy nějakou dobu chodil i a máme tam svoje
děti, že? Těchto „odborných“ znalostí nyní
využívá především teď již člen školské rady pan
ing. Sudek a paní radní MUDr. Dercová.
K tomu zřizovatel není zaměstnavatelem ředitele
školy. Takže všechny personální záležitosti a
veškeré další zodpovědnosti za vzdělávání jsou
pouze na ředitel i, nikoliv tedy, jak se někdo
domnívá, na zřizovatel i, který ani nemá
kompetence toto řešit. Na správě školy se může
zřizovatel podílet prostřednictvím za sebe
jmenovaných členů školské rady (pro zájemce
více zákon č. 561 /2004 Sb.). Protože zřizovatel
jako jediný jmenuje a ne volí své zástupce ve
školské radě, dalo by se očekávat, že toho využije
a nominuje odborníky. V jednom případě se to
podařilo, bohužel zde dochází k zřejmému střetu
zájmů. Druhý člen rady p. Mgr. Hromádka, který
má se školstvím dlouholeté zkušenosti, byl
odvolán, i  když u  něj k tomuto rozporu
nedochází a byl v červnu nahrazen panem
Sudkem, jehož úvahy na téma kapacity v Ruchu
nepotřebují komentář. Dalšími členy jsou volení
zástupci pedagogického sboru a zástupci rodičů.
Přesto, že má v této radě město dva zástupce,
vedení města a zvláště někteří zastupitelé, ve
svém nabitém pracovním programu věnovali
škole nemalé úsilí, které završil i na konci tohoto
školního roku. Nejdříve byl na polovinu června,
kdy již pedagogy a ředitele čeká pouze
nenáročné ukončení školního roku, uzavření
známek, pedagogická rada, vysvědčení, výroční
ceny… povolán do škol ve městě externí audit,
který po několika příjemných dnech strávených
v ZŠ mohl konstatovat, že je vše v pořádku
(včetně projektu Pangea, tol ik zdůrazňovaný, že
se přeci něco najít musí). Byl to nakonec
očekávaný výstup kontroly, tak proč ho odkládat
na méně disponované měsíce.
Mimo běžného informování o věci týkající se
školské rady, ale i  s  poděkováním za celoroční
práci, vyšl i zástupci města  s panem starostou
Kvasničkou, který si svým veřejným prohlášením
vzal do své působnosti řevnické školství, právě
v den vysvědčení, do školy. S pěti učitelkami,
které odcházejí (čtyři zcela z pochopitelných
důvodů – odchod do důchodu, dokončení
magisterského studia, získání místa ředitelky ZŠ
v sousední obci, ze zdravotních důvodů a jen
pátá paní učitelka z vlastního rozhodnutí), se
rozloučil i kytičkou a fundovaně pohovořil i na
téma kvality vzdělávání. Načež se paní ředitelce
patrně ze smutku, že tento pro ni jeden
z nejlepších školních roků ve vedení školy končí,
udělalo tak mdlo, že musela být povolána
záchranná služba. To ale vyslanci města, mezi
nimiž byla i  j iž zmíněná lékařka (jen Hyppokrates
jaksi nedorazil ) , asi nezaznamenali, i  když sanitku
při svém odchodu nemohli minout. Ale to je
pochopitelné, pro školu toho už letos udělal i
dost.
A jak dále -  s  kverulanty a odlišnými názory je
třeba zatočit a je nutné dosadit někoho daleko
ohebnějšího.
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V tomto duchu, aby tohoto vpravdě maloměstského koloritu nebylo málo,
bylo na začátku prázdnin paní zástupkyni Dopitové, tedy blízké
spolupracovnici paní ředitelky, sděleno, že jí rada města neschválila
prodloužení smlouvy na byt v obecním, tzv. učitelském domě, i  když o to
paní ředitelka žádala  s doložením faktu, že by to škole zásadně
zkomplikovalo personální situaci. Navíc bylo dokladováno, že paní
Dopitová nemá jinou možnost bydlení, protože byt, který má v Praze a
dosud ho obývaly její děti, je již od května v prodeji.
K dokreslení dokonalé karikatury maloměsta chybí vyhlášení konkurzu na
místo ředitele místní ZŠ. Tato novelizace školského zákona je v platnosti od
roku 201 2. Bohužel tvůrci novely, kteří bral i v úvahu pouze odborné
hledisko, asi nepomyslel i na jiný, čistě l idský rozměr její apl ikace. Že zvlášť
na malých obcích se stane vítaným nástrojem, jak se zbavit někoho
nepohodlného. Věřme však, že to ale jistě nebude řevnický případ, protože
pokud škola dobře funguje (po dlouhých letech), hospodaření je
v pořádku, jsou v ní dobré vztahy a má doložitelně dobré výsledky, žádný
jiný objektivní důvod k tomu není. Je to pouze možnost, ne povinnost
zřizovatele. Nezbývá tedy než doufat, že tentokrát zájmy města převáží nad
těmi ostatními.
Sdružení Naše Řevnice vyjadřuje tímto naprostý nesouhlas s „nepéčí“,
kterou věnuje vedení města základní škole, namísto podpory jejího
rozvoje, řešení prostorových problémů, řešení technického stavu
budov a jejich vybavení, které jsou v povinnostech zřizovatele. Tyto
problémy jsou bagatelizovány a o to větší„péče“ je věnována šéfování
personálních záležitostí na základní škole, které naopak v jeho
kompetenci nejsou, a likvidaci odlišných názorů a to nejen na půdě
školy.

I  opozice by měla ctít fakta
Příspěvek od Našich Řevnic manipuluje veřejnost určitým směrem, v řadě
případů nectí fakta a obsahuje zkreslené polopravdy. Dovolte nám proto
reakci:
1 ) Není uvedeno, kdo je autorem článku a za koho mluví. Za všechny
kandidáty volebního uskupení Naše Řevnice? To asi ne.
2) Audit hospodaření je standardní opatření. Byl ohlášen dopředu. I  v tisku.
Na ZŠ se již neprováděl tři roky, a proto byl potřeba. Auditor při šetření
zjistil nedostatky, vše tedy v pořádku nebylo.
3) Členové Rady města Řevnice a zástupci města ve školní radě přišl i
poslední den školy na plánovanou schůzku s učitelským sborem. Na
schůzce jsme pouze poděkovali, předal i květiny odcházejícím pedagogům
a informovali o záměrech města. Paní ředitelka Mgr. Štěpánka Rajchlová se
schůzky nezúčastnila, pouze nás uvedla, omluvila se s odvoláním na blíže
nespecifikovanou nevolnost a třídu opustila. Setkání s učitel i proběhlo bez
ní. O tom, že se paní ředitelce přitížilo a potřebovala lékařskou pomoc jsme
nevěděli a ani nemohli vědět. Pokud by nás někdo požádal o pomoc, zcela
jistě bychom pomohli (zejména lékařka mezi námi). Personál rychlé
záchranné služby z Řevnic včetně lékaře jsme při svém odchodu
zaznamenali. Potvrdil i nám, že mají situaci pod kontrolou. Zdravotních
potíží paní ředitelky je nám líto a přejeme jí pevné zdraví. Útok na paní
MUDr. Jaroslavu Dercovou ve zmíněném článku považujeme za nechutný,
neboť se zakládá na nepravdivých informacích (nebo dokonce fakta
vědomě zkresluje).
4) Paní Mgr. J iřina Dopitová vlastní byt v Praze, a proto nesplňuje podmínky
pro zvýhodněné nájemní bydlení v domě č.p. 27. Vzhledem k odchodům
učitelů z řevnické ZŠ a zvyšováním její kapacity chce město byty primárně
uvolnit pro nové pedagogy, kteří budou nutně potřebovat řešit bytovou
situaci.
5) Konkurz na ředitele základní školy je standardní způsob, kterým
zřizovatel hledá nejvhodnějšího a nejlepšího možného kandidáta, což je
jeho základní povinností. Konkurzy organizuje řada okolních obcí. Nakonec,
i  paní ředitelka naší školy Mgr. Štěpánka Rajchlová se letos zúčastnila
konkurzu na ředitele ZŠ v Černošicích.
6) Závěr článku Našich Řevnic o tom, že město „věnuje nepéči“ základní
škole a neplní povinnosti zřizovatele, je zcela nepravdivý. Považujeme jej za
prázdné prohlášení, kterým se opoziční Naše Řevnice (škoda, že nevíme,
kdo konkrétně) snaží získat politické body. Kdo dění ve městě sleduje, ví, že
se Rada města průběžně a intenzivně zabývá jak potřebou zvýšení kapacity
ZŠ, tak zlepšováním stavu budov a vybavením školy (viz např. zápisy ze
schůzí Rady města)

Rada města Řevnice

KULTURNÍOZVĚNY

Hra současného anglického dramatika R. Beana „Novomanželské apartmá“
přináší obraz proměn manželského soužití v průběhu řady desetiletí. Tři
herecké dvojice představují jeden pár a to v zamilovaném období po
sňatku, pak po 25 letech jako poněkud unavenou pragmatickou dvojici a
po dalších 20 letech už jen při letmém střetnutí, kdy jsou sice částečně
odcizeni nejen dlouholetým odloučením, ale přesto zůstávají při starém
přátelství. Jednotl ivé časové roviny proti očekávání nenásledují, ale velmi
zajímavě se během celého představení prolínají. Líbily se mi výkony herců
– s opravdovostí vyjádřil i prvotní nadšení a radostná očekávání, následné
rozčarování a skepsi i  závěrečnou rezignaci. Nelíbila se mi přemíra
vulgarismů, jsem totiž konzervativní divák a jako takový nemám ráda ani

otevřené konce. Možná jsem také nedávala pozor, ale když se dostavil
recenzemi sl ibovaný překvapivý závěr, opravdu jsem nepochopila, proč si
adept sebevraždy před rozl itím benzinu a škrtnutím vzal plavky, ploutve a
šnorchl .
Řevnickou lesní scénu jsem navštívila poprvé a potěšilo mě, že přes
viditelnou omšelost celého prostředí tam divadlo opravdu žije!

H. Kuzníková

Největší úspěch sklidily neslušné
písničky a duchové
Konec školního roku přinesl volno také členům dětské lidové muziky
Notičky. Zasloužené, neboť také jeho druhá polovina byla plná zkoušek,
vystoupení a koncertů.
Ještě v zimě se Notičky vypravily na vyhlášený třebaňský masopust. Hlavní
přípravy se však soustřeďovaly na Hudební ples, na kterém dětská muzika
hrála k poslechu i  tanci, předvedla se ve dvou překvapeních a hlavně se
zde loučila se svými dlouholetými členy, primáškou Kristýnou Kolářovou,
flétnistkou Simonou Řezáčovou a klarinetistou Mirkem Smolou. Od dubna
převzala funkci primášky patnáctiletá Milena Kolářová, nyní studentka
pražské konzervatoře. Svoji premiéru si odbyla v rámci festivalu Vítání jara
v kostele U  Salvátora v Praze, kde Notičky vystoupily společně s Musicou
Bohemicou Jaroslava Krčka.
Velmi zdařilá byla tradiční vel ikonoční pochůzka Řevnicemi, dveře
koledujícím muzikantům otevřely desítky řevnických hospodyněk.
Zkraje května skl idily Notičky velký úspěch na Mezinárodním folklorním
festivalu Tuchlovická pouť, kam jsou zvány každoročně od svého založení.
Tentokráte se zde představily s pásmem Co se v mládí naučíš, ve kterém se
děti navzájem učí tak trochu neslušné písničky.
Květen také patří místním májovým slavnostem, kterých se řevničtí
muzikanti opět zúčastnil i . Letos se Notičky se svým umem předvedly
v Letech, Vinařicích a Zadní Třebani. Tou dobou již vrcholily přípravy na
obnovené ochotnické představení Ať žijí duchové! „I  přes mírnou nepřízeň
počasí shlédlo představení během čtyř dní přes tisíc diváků, což nás
nesmírně potěšilo,“ uvedla vedoucí Notiček Lenka Kolářová.

V červnu Notičky nechyběly při vítání královského průvodu v Řevnicích a
poprvé byly pozvány na velký Mezinárodní folklorní festival v Plzni, kde se
svým novým pásmem se zakázanými písničkami skl idily velké ovace.
Nabitý školní rok uzavřel pražský folklorní festival Zahrada a koncertík
Notičky netradičně.
Přípravy na novou sezónu zahájí Notičky ovšem zcela tradičně na
soustředění v Krkonoších. Ještě předtím však odehrají hudební komedii Ať
žijí duchové! ve skalním divadle ve Sloupu v Čechách. Jediné a jistě
jedinečné představení se hraje 1 7. 8. od 1 9 hodin.

Pavla Petrová

SPOLKY

Hasiči z Řevnic v Německu
Řevničtí dobrovolní hasiči navštívil i ve dnech 6., 7. a 8. července spřátelený
hasičský sbor v Kayně v Německu. Tamní hasiči slavil i 1 25. výročí svého
založení, 45. výročí přátelství a spolupráce mezi Řevnicemi a Kaynou a 1 5.
výročí zřízení hasičského muzea.
Program oslav byl našlapaný. Po slavnostním zahájení oslav u  hasičského
muzea začalo námětové cvičení záchranných složek hasičů, policie a
zdravotní služby z okolí a z města Zeitz.

Pokračování na s. 6

Novomanželské apartmá

Notičky

SDH Řevnice
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Zajímala nás organizace a systém nasazení jednotl ivých složek, jejich
materiální vybavení a zajištění. V některých směrech, hlavně ve vybavení
drobnou technikou, se dosti l išíme. Naopak hasičské automobily jsou lepší
u  nás. Přesto, že obec Kayna je přibl ižně velká jako sousední obec Lety, je
zde požární ochrana na vysoké úrovni a je dobře finančně zajišťována.
Vždy při našich setkáních je o čem hovořit a získávat nové poznatky.
V sobotu dopoledne na slavnostní schůzi byli přítomni zástupci okolních
hasičských sborů a zástupci politických a správních orgánů. Byl i to:
za spolkový sněm poslanec Dieter Stier
za zemský sněm poslanec Rudiger Erben
zemský ministr vnitra Andreas Heinold
zemský rada kraje Hary Reiche
starosta Zeitzu Hans Otto
a starostka Kayny Margarete Spate
Z jejich projevů zaznělo ocenění dobrovolné práce hasičů a zejména
výchova mladé generace k požární ochraně a pomoci spoluobčanům.
Všichni si velmi váží a oceňují již pětačtyřicetileté přátelství a spolupráci
mezi hasiči ze Řevnic a Kayny. Přejí nám, abychom vytrval i a pokračovali
i  nadále. Před závěrem schůze bylo několika hasičům předáno ocenění a
vyznamenání za dlouholetou činnost ve sboru a udržování vzájemného
přátelství.
Po průvodu obcí následovalo kulturní odpoledne s vystoupením tanečních
skupin a koncertem dechové hudby, pro nás v neobvyklém nástrojovém
obsazení.
Nedělní dopoledne bylo věnováno návštěvě rodin a města Zeitz a jeho
požární stanice. Celý náročný víkend se uskutečnil za podpory Česko –
německého fondu budoucnosti.
Podařilo se opět upevnit dlouholeté přátelství a navázat nové kontakty
mezi příslušníky obou hasičských sborů.

Za SDH Řevnice Bohumil Leinweber

Rybářské závody
Místní organizace Českého rybářského svazu Řevnice pořádala
u  příležitosti dne dětí na Ostrově v Zadní Třebani dětské rybářské závody.
Byl to již 6. memorial závodů věnovaný zadnotřebaňskému občanu a rybáři
Jiřímu Kebrdlemu.
Na břehu u řeky Berounky se u rybářské chaty sešlo 1 7 dětí. První místo si
vylovil jedenáctiletý Jaroslav Blažek z Dobřichovic s celkovou váhou úlovku
1 ,34 kg. Čtrnáctiletý Jan Hrdlička z Řevnic skončil na 2. místě (0,52 kg) a  s 30
centimetrovým cejnem vyhrál v kategorii „největší úlovek“. Honza měl
z cejna upřímnou radost a vrátil jej zpět vodě. S úlovkem jen o maličko
lehčím (0,50 kg) se na 3. místě umístila sedmiletá třebaňanka Zuzanka
Partajová, její devítiletý bratr Tomáš obsadil hned další příčku. Téměř
pravidelní účastníci závodů Tomáš Záhorský z Prahy (7. místo), Lukáš
Láznička ze Zadní Třebaně (8. místo), Terezka Hájková z Bělče (9. místo) a
Patricia Manichová z Prahy (9. místo) též nezůstal i bez úlovku. Nejmladším
účastníkem závodů byl teprve tříletý Daniel Záhora z Karlštejna. Prvních

deset účastníků závodů obdrželo hodnotné rybářské ceny, ostatní obdržel i
drobné dárky. Za trpělivé sledování splávků a šetrné zacházení s rybkami si
to zasloužil i . Rybářské ceny zajistila MO Řevnice a kamarádi rybáři Krejčí a
Jelínek. Limo a buřty pro děti jako každoročně poskytl i Martin Kodet a pan
Holý. Děkujeme všem, kteří při závodech pomáhali. Závody se nám
vydařily, panovala pohodová nálada a jako každoročně jsme je zakončil i
opékáním buřtů.

Hana Bučinská
Foto: Václav Pěkný

HISTORIE

• 1 . 8. 1 927 – ředitelem školy jmenován Karel Cvak
• 9. 8. 1 927 – zemřel Tomáš Bureš, jeden z předsedů Okrašlovacího spolku.
Po něm je dodnes pojmenována lesní cesta Tomáše Bureše.
• 1 0. 8. 1 292 – král Václav I I . daroval Řevnice (uváděné jako město), Lety,
Nezabudice a další obce nově založenému cisterciáckému klášteru na
Zbraslavi.
• 1 5. – 1 7. 8. 1 947 – v Lesním divadle v Řevnicích se hrálo představení
Shakespearovy hry Sen noci svatojanské s velkou výpravou. Naposled se
ho zúčastnil i jako herci i  členové Okrašlovacího spolku.
• Srpen 2002 – mimořádné dešťové srážky způsobily stoupání hladiny
Berounky. V Berouně kulminovala hladina řeky 1 3. srpna, a to ve výši 8
metrů. V Dobřichovicích byla 1 4. srpna výrazně překročena značka vysoké
vody z let 1 872 a 1 941 . V Řevnicích bylo m.j. zatopeno 1 55 domů s 381
trvale hlášenými obyvatel i. Starosta Kadlec zřídil krizový štáb města a byly
zahájeny záchranné a likvidační práce. Sbor dobrovolných hasičů
v Řevnicích pracoval nepřetržitě ve dne v noci přes jeden měsíc. Na pomoc
mu přijelo celkem 33 hasičských jednotek z okolí i  ze vzdálenějších míst.
V řevnické škole bylo zřízeno humanitární středisko. Na jeho činnosti se
podílela řada dobrovolníků.
• Léto 2002 – řevnické kadetky z oddílu Tuláci vyhrály po skvělých
výkonech všechny závody na pramicích včetně mistrovství ČR a
mezinárodního mistrovství Labe – Starý Kolín. Jezdily ve složení
Dvořáková, Čermáková, Králová, Kvasničková Eva a Lenka.

Kö

Kavalierova vila
O vile v Nezabudické ulici čp. 1 41 , nazývané „Božena“, jsem se již dvakrát
zmínil ve svém seriálu o starých řevnických pohlednicích. Poprvé to bylo
v l istopadu 2003, kdy byla součástí barevné litografické pohlednice z roku
1 899, a druhá zmínka je z l istopadu 2009(číslo pohlednice 70).
Dnes předkládaná pohlednice zobrazuje tutéž vilu, která je však uvedena
jako vila Kaval ierova. V popisu obrázku je chyba ve jménu (tzv.“chybotisk“).
Její dvojí název mě vedl k pokusu o historickou orientaci mezi jejími
majitel i .
Vila čp. 1 41 byla postavena v roce 1 895. Stavebníkem byl JUDr. Karel
Setunský, advokát z Prahy, se svou manželkou Boženou (podle ní byl dům
pojmenován). Stavitelem byl Josef Vyskočil z Prahy – Smíchova.
Předchozím vlastníkem pozemku byl František Veselý. V roce 1 897 dr.
Setunský a pan Hugo Siedek postavil i vlastním nákladem chodník v dnešní
Nezabudické ulici (od ulice Komenského až k domu čp. 1 41 ). Dr. Setunský
byl v letech 1 908 – 1 909 místopředsedou řevnického Okrašlovacího spolku
a v roce 1 91 8 byl jmenován jeho čestným členem (zemřel 1 930).
Nepodařilo se mi zjistit, kdy přešla vila do majetku rodiny Kavalierových.
Ovšem v roce 1 91 3 zemřela slečna Kavalierová a odkázala vilu Ústřední
matici školské v Praze. Ta dům v roce 1 91 4 prodala v dražbě (vyvolávací
cena byla 30.000 Kč). Roku 1 91 5 jsou uváděni jako majitelé vily Ing. Štěpán
Hofman s manželkou Veleslavou. Hofmanova rodina vlastnila vilu několik
desítek let. Dnes je v majetku rodiny Vitoušovy.

Kö

Rybáři

Řevnická výročí 201 2

Řevnice na starých pohlednicích - 96
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Blýská se na lepší časy?!?!
V minulém roce bylo již mnoho napsáno o problematice stavu místních
komunikací a také o vel ice prapodivném zneprůjezdnění komunikace Pod
Selcem. Pan Veselý si vesele zatarasil příjezdovou komunikaci do této
oblasti pro své soukromé účely a nehleděl na potřeby ostatních. Velice
obratně využil skul in v našich “pevných ” zákonech ku prospěchu svému.
Rok utekl jako voda, cesta je neustále neprůjezdná a jak je v dnešní době
obvyklé, ticho po pěšince.
Doporučuji všem zájemcům a kritikům současného stavu našich
komunikací, aby navštívil i tuto lokal itu Pod Selcem a kochali se tím, jak se
budují veřejné komunikace. Chvála a čest panu Veselému za to, jak
precizně tuto cestu vybudoval.
Město neustále bojuje s nedostatkem finančních prostředků na obnovu
zdevastovaných komunikací, ale pokud bude takovýchto solidárních
občanů v našem městě více, tak se konečně blýská na lepší časy. Již se
nemohu dočkat, až se opět se svými dětmi budu moci projet po nově
opravené cestě, která vždy sloužila veřejnosti. Pevně věřím, že město dělá
vše možné i  nemožné, aby tomu tak bylo.

Jaroslav Sviták

SPORT
Badminton
Badminton
V řevnické sokolovně proběhl badmintonový turnaj žáků místního oddílu.
Turnaj ukončil letošní jarní sezónu a byl posledním setkáním před letními
prázdninami. Zápasů se zúčastnilo 1 2 dětí.
Z časových důvodů se uskutečnila jenom
soutěž jednotl ivců. Bronzovou medail i a
třetí místo si vybojovala Tereza
Klepetková, druhá byla Kateřina Hrubá a
vítězem se stal Ondra Sviták.
Po prázdninách určitě budeme
pokračovat se stávajícími i  novými
zájemci o tuto sportovní disciplínu.

B. Kos, L. Dvořáková

Nábor dětí a mládeže
...Bude probíhat 2. týden v září dle rozpisu

Volejbal Út, Čt 1 3,30 – 1 5 hod.
děti od 1 0 let, které mají rádi kolektivní
sport.

Badminton Út 1 6 – 1 8 hod.
Děti od 8 let

VŠESTRANNOST
ml. žákyně Út 1 5–1 6 hod.
ml. žáci St 1 7 – 1 8 hod.

Přijď si  s  námi zasportovat, protože:
Ve zdravém těle – zdravý duch!
www.sokolrevnice.cz
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Vystřihněte pro případ potřeby
Policie - obvodní oddělení Řevnice (nepřetržitá služba)
Nádražní 21 3, 252 30 Řevnice
tel.: 974 882 740
mob.: 602 750 902
fax: 257 720 545
e-mail: krpstc.oo.revnice@mvcr.cz

Z dopisů

TJ Sokol Řevnice
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Dostalo se mi do ruky staré číslo sportovního týdeníku Ruch ze dne 1 3.
srpna 1 948. Je věnováno discipl inám lehké atletiky na olympiádě 1 948
v Londýně.
Zvláštní článek se třemi fotografiemi se věnuje závodu v běhu na 5 km, ve
kterém Emil Zátopek po zlatu na 1 0 km získal za druhé místo stříbrnou
medail i .
Po 64 letech se chci o tomto pozoruhodném závodě zmínit.
Běžel se za výrazného deště, který brzo změnil dráhu v bahnisko. Bláto
vysoko vystřikovalo za nohama běžců, což nejvíc vadilo Zátopkově
běžeckému stylu. Kolo před cílem byl Zátopek třetí – asi 30-40 m za
vedoucím Belgičanem Gastonem Reiffem a druhým Holanďanem
Slijkhuisem. Náhle nasadil Emil k mohutnému finiši, předběhl Holanďana a
každým krokem zkracoval náskok vedoucího Belgičana. Něco podobného
diváci na stadionu nikdy neviděl i. Všichni vstával i z míst, nikdo nezůstal
sedět a Emilovu zrychlení běhu všichni fandil i . Reiff se domníval , že fandí
jemu. Teprve jiný belgický atlet na ploše stadionu ho upozornil , že ho
Zátopek dohání a jásot diváků patří jemu. Reiff nakonec vyhrál asi o metr a
znalci odhadovali, že při délce běhu 501 0 m, by Zátopek musel vyhrát.
Nicméně celý stadion vstoje ocenil nesmírnou bojovnost našeho běžce,
kterou vložil do konce téměř ztraceného závodu.
Uprostřed gratulací po závodě někdo na ploše stadionu ukradl Emilovy
zablácené tretry. Ty, které ho dovedly k cíl i pro dvě medaile. Zřejmě nějaký
bezohledný sběratel chtěl dostat tretry nejlepšího vytrvalce své doby.
O čtyři roky později na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1 952 vyhrál
Emil Zátopek tři zlaté medaile v bězích na 5, 1 0 km a v maratonu a jeho
žena Dana získala zlatou medail i v hodu oštěpem.

Kö

Celostátní turnaj dospělých
Ve dnech 7. – 9. července 201 2 se hrál na dvorcích LTC Řevnice celostátní
turnaj dospělých kategorie C ve dvouhře a čtyřhře mužů. Turnaje se
zúčastnilo 33 hráčů, z nich skoro polovina měla vysoké bodové hodnocení,
takže turnaj měl kategorii 6 ve dvouhře i  ve čtyřhře.
Ve dvouhře zvítězil Vladimír Řezníček, VŠ Praha, který ve finále porazil Jana
Metelku, TK Spartak Jihlava, poměrem 6/0, 1 /6, 6/0.

Ve čtyřhře zvítězila dvojice V. Řezníček, Lukáš Krejčí, TK Neridé, kteří ve
finále porazil i Dana Šebíka a Davida Kyselku, oba TK Konstruktiva, ve dvou
sadách.
Turnaj měl velmi dobrou úroveň, jeho průběh byl několikrát narušen
deštěm. Bylo by potěšitelné, kdyby se klubu podařilo navázat na starou
turnajovou tradici.

Kö

Železní býci z SK Brdy
Klub sportovních nadšenců,
organizovaných pod řevnickým
klubem SK Brdy ve složení: Zuzana
Vávrová, Hana Vašáková, Ondřej
Procházka, Michal Beneda, Jiří
Buchal a Petr Kubín, se účastnil velmi náročného závodu GT Železný býk.
Tento tzv. multisportovní festival , z dřívější doby známý jako závod
„O železného býka Moravského krasu“, se konal již v Jedovnici u  Brna již
podruhé.
Název závodu se váže k příběhu o mystické jeskyni „Býčí skála“, nacházející
se ve střední části Moravského krasu v Josefovském údolí mezi obcemi
Adamov a Křtiny. Vstupní část jeskyně je známá od pradávna. První zmínka
o jeskyni pochází z roku 1 663. Od roku 1 867 prováděl v jeskyni vykopávky
Jindřich Wankel, který zde objevil sídl iště z doby paleolitu. Tyto objevy pak
byly korunovány nálezem sošky býka o dva roky později. Tato soška z Býčí
skály je dodnes považována za vrcholné umělecké dílo pozdně halštatské
doby. Je real istická, takřka nestyl istická, ale ačkoliv je tak věrným
zobrazením zvířete, znamená ve svém výtvarném pojetí a mistrném
uměleckém zjednodušení i  symbol božstva.
Sportovní zápolení a získání titulu „Železného býka“ spočívalo v účasti na
třech špičkových závodech v jednom dni – triatlon, MTB maraton a běh.
Zázemí závodu, tedy start a cíl , se rozkládalo v Jedovnici u  rybníka Olšovec.
Zde byl odstartován v dopoledních hodinách triatlon (400 m plavání, 1 6
km kolo a 4 km běh), poté následoval MTB maraton (47 km na horském
kole) a na závěr čekal na účastníky závodu v běhu (1 0,5 km). Michal
Beneda, který zvládl všechny závody z účastníků týmu SK Brdy nejrychleji,
v cíl i prohlásil :„Byl to velmi zajímavý a náročný závod a jsem velmi rád, že
se mi jej povedlo dokončit. Zejména v poslední disciplíně jsem si sáhl na
dno svých sil . Doufám, že se mi příští rok podaří výkon zopakovat“. Všichni
ti, kteří dodržel i požadované limity pro dokončení v jednotl ivých závodech,
byli ve večerních hodinách prohlášeni za „Železné býky“ a získal i exkluzívní
cenu – repliku sošky býka z Býčí skály.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům, kteří podporují náš
klub, konkrétně: společnosti Aspire, která zaplatila závodníkům SK Brdy
startovné a lékárně na Vráži u  sv. Kryštofa v Černošicích za doplňky stravy
pro sportovce. Dále pak společnostem MetronomyCZ, Dent Medico, AK
Šikola a Ing. Martinu Štorkovi za finanční příspěvek na dresy. Děkujeme!

za SK Brdy
Ondřej Procházka & J iří Buchal
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Olympijská vzpomínka na Emila Zátopka

LTC Řevnice
Jste zaregistrovaní k odběru SMS
nebo e-mailů z MÚ Řevnice?
Informace, které budete po zaregistrování dostávat se týkají výpadků
elektřiny, poruch vody, termínů plateb ročních poplatků, ztracených či
nalezených pejsků či předmětů atd. Zájemci mohou nahlásti své e-
mailové adresy nebo čísla mobilních telefonů prostřednictvím
podatelny MěÚ, nebo vyplněním formuláře na www.revnice.cz.

SK Brdy




