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Aktual ity

Hodně se nyní diskutuje o nedostatečné kapaci-
tě školy. Jaká je ale ona „dostatečná“ kapacita?
A kdo ji potřebuje? Bude potřeba i  za deset let?
Je v Řevnicích tol ik dětí, že škola nestačí?
Otázek je mnoho a odpovědi jsou často velmi
odlišné.

Podle výpisu z matriky máme ve městě následu-
jící počty dětí podle věku:

Z těchto čísel vyplývá, že za posledních 1 5 let se
počty dětí mírně zvyšují, rozhodně však nejde
o populační explozi, která by měla naši školu ně-
jak ohrozit. Je možné stále otevírat dvě para-
lelky tak jako donedávna. Jistě také může dojít
při nástupu do prvních tříd ke změně počtu dě-
tí díky odkladům. Nemáme zde však neřešitelný
problém, protože otevření třetí paralelky

jednou za cca 5 let je akceptovatelné a prostory
pro ni se najdou.
Bylo však chybou, že byla otevřena 3. paralelka
v tomto školním roce a že bude otevřena opět
v roce příštím. Tyto třídy jsou otevřeny nad rá-
mec potřeby Řevnic. Nyní je v prvních třídách
59 žáků, z toho 37 řevnických a 22 přespolních.
V příštím školním roce bude 60 prvňáčků,
z toho 38 řevnických a 22 přespolních. Pro
řevnické děti by tedy stačily 2 třídy. Ve školním
roce 201 3/1 4 bude pro prvňáčky z Řevnic, kdy
je v ročníku 50 dětí (nyní se hlásí 60 dětí do MŠ
jako předškoláci), potřeba třetí paralelka. A díky
již obsazeným třídám bude problém se za-
jištěním odpovídajících prostor.
Při těchto úvahách je nutné si uvědomit, jak
přespolní žáci přispívají na chod školy. Provozní
náklady školy jsou děleny podle počtu žáků.
Větší část těchto nákladů je hrazena státem a
zbytek by měl být placen obcemi, které do naší
školy žáky„vyšlou“.
Oproti tomu investiční náklady na rozšíření ško-
ly nese město Řevnice zcela samo. Zjednodu-
šeně řečeno: co my investujeme do nové třídy
nebo celé budovy pro zvýšení její kapacity, kte-
rou budou využívat přespolní žáci, to mohou ji-
né obce investovat do svých chodníků, silnic
apod.

Dokončení na str. 3

Modrý domeček
v červenci
Až do 20. 7. 201 2 je v kavárně Modrý domeček
k vidění výstava historických fotografií Řevnic,
která doprovází vydání publikace Historická
procházka po náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
od MUDr. Jindřicha Königa. Dozvíte se zde
mnoho zajímavostí o jednotl ivých domech na
náměstí. Kdo kde dříve bydlel a jaké zde
podnikal řemeslo. Tuto publikaci si můžete
v kavárně zakoupit.
Na 25. 7 od 1 9 hodin připravujeme vernisáž
každoroční výstavy Fotosalonu nazvanou
Študáci a kantoři. Opět Vám ve spolupráci se
ZUŠ Řevnice představíme fotografie pana Si-
tenského a žáků ze ZUŠ Řevnice a ZUŠ Černoši-
ce. Výstava bude k vidění až do 30. 9. 201 2.
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Fotosalon 201 2
Řevnický fotosalón No8 Študáci a kantoři. Ná-
zev výstavy je převzatý od Ladislava Sitenské-
ho, který takto pojmenoval jeden ze svých
fotografických celků. Letošní ročník je věnován
učitelům a jejich žákům. Vystavují Ivan Látal , J iří
Milfait, Hana Poislová, Ladislav Sitenský, Diana
Winklerová a študáci ze ZUŠky Řevnice a ZUŠky
Černošice, kurátor výstavy Ivana Junková.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 25. 7. od
1 9 hodin v sále Zámečku (Mníšecká 29, Řevni-
ce) za hudebního doprovodu kantorů obou
škol. Druhá část expozice bude k vidění
v kavárně Modrého domečku (náměstí krále Ji-
řího z Poděbrad 3, Řevnice). Výstava potrvá až
do konce září.
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Lesní slavnosti divadla
Festival se jako každý rok uskuteční na konci
letních prázdnin – od 25. srpna do 1 . září 201 2.
Celkem diváci uvidí 7 představení od třech
divadelních souborů.
Vedle tradičního účastníka Lesních slavností
divadla – Dejvického divadla se v Řevnicích
představí i  brněnské Divadlo Husa na provázku
a v rámci Lesních slavností divadla pro děti
jihočeský soubor Kašpárek v rohlíku.
Brány Lesního divadla otevře 25. srpna 201 2
Divadlo Husa na provázku s představením Lás-
ky jedné plavovlásky.
Druhý večer festivalu – 26. srpna 201 2 – bude
opět patřit souboru Divadla Husa na provázku.
V režii J iřího Jelínka divákům nabídne předsta-
vení Romeo, Jul ie a já.
Následující čtyři večery budou patřit Dejvické-
mu divadlu. 28. a 29. srpna 201 2 v Lesním diva-
dle představí hru Dealer´s Choice. kde se
nehraje s kartami, ale s l idmi. Hra Patricka Mar-
bera v režii J iřího Pokorného. 30. a 31 . srpna
201 2 pak dramatizaci skotského autora Irwina
Welshe Ucpanej systém v hlavní rol i  s  Ivanem
Trojanem.
Závěr festivalu bude patřit (nejen) dětem. Jiho-
český soubor Kašpárek v rohlíku nabídne 1 . září
201 2 divadelně-hudební Kabaret I I ., plný vese-
lých písniček, scének, bláznivin a praštěných
postaviček.
Vstupenky na všechny tituly je možné zakoupit
v MěKS Řevnice.
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V letošní sezoně, tak říkajíc, praská Lesní divadlo ve švech. Víkend co víkend, to zajímavá kulturní
akce. Také nejmladší odnož řevnického divadelního souboru, rekrutující se povětšinou z absolventů
l iterárně dramatického oboru zdejší základní umělecké školy pod názvem Divadelní studio, se bude
prezentovat novou hrou.
Jako pátou premiéru si jeho členové vybral i opět detektivní komedii. Opět proto, že na počátku
jejich působení to byl Případ Eleonora Jiřího Suchého. Následoval Shakespearuv Sen noci
svatojanské, pak dvakrát Carlo Goldoni – Poprask na laguně a Mirandolina. Tentokrát si dovolí
nabídnout svým příznivcům Idiotku Marcela Acharda. Komedii  s  detektivní zápletkou, která se
v šedesátých letech hrála v pražském divadle ABC po mnoho sezon. Hlavní představitelku Josefy
Lantenayové – Jiřinu Bohdalovou vynesla tato role mezi přední herečky českého divadla. U  nás ji
ztvární Terezie Červená, která při svém mládí už sehrála nejednu úspěšnou roli. Sekundovat jí budou
spoluhráči z Divadelního studia.
Představení se uskuteční 20. – 21 . 7. a 27. – 28. 7. od 20 hod., 22. 7. a 29. 7. od 1 7 hodin. Těšíme se
na vaši návštěvu.

Ivo Tamchyna, Divadelní soubor Řevnice

Potřebují Řevnice větší školu?
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Vážení spoluobčané,
jak ten čas utíká. Ani jsme se
neotočil i a máme tu další let-
ní vydání Ruchu. Dovolte,
abych vám popřál příjemné
prožití prázdnin a dovo-
lených a opět vás sezná-
mil  s  tím nejdůležitějším, co
jsme v uplynulém měsíci na
radnici řešil i .

DPH přináší miliony
Skutečnost, že se město stalo plátcem DPH, už
přináší své ovoce. Jen na vratkách daně ze stavby
kanalizace nám po očištění do městské pokladny
přibylo 2 41 5 000 Kč. Tyto peníze hodláme použít
na uhrazení dluhů, které zůstaly po hospodaření
společnosti Ekos v předchozích letech. Další ne-
malé částky ušetříme při pokračování výstavby
kanalizace či při opravách a rekonstrukcích
vodovodu.

EKOS
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 1 1 .
června rozhodlo o schválení poskytnutí příplatku
mimo základní kapitál na vytvoření vlastního
kapitálu společnosti Ekos ve výši3 mil . Kč. Toto
opatření v podstatě znamená navýšení kapitálu
společnosti Ekos z peněz města, které je nutno
provést proto, aby bylo možné uhradit dluhy Eko-
su a společnost neskončila v insolvenčním řízení.
Bude-l i tato operace schválena bankou, podepí-
šeme splátkové kalendáře s věřitel i a bankrotu
Ekosu tak, doufám, zabráníme.
V současné době probíhá v Ekosu účetní audit, je-
hož výsledky bychom měli mít k dispozici na pře-
lomu června a července. O výsledcích auditu
proto budu moci čtenáře informovat až v dalším
vydáních Ruchu.
Kontrolou hospodaření Ekosu Zastupitelstvo
rovněž pověřilo Kontrolní komisi, která by měla
zpracovat a předat svou zprávu do začátku září.

Čištění vodovodního potrubí
Město zvažuje nejvhodnější postup, jak odstranit
usazeniny na potrubí, které spojuje pra-
meniště s úpravnou vody. Za necelých 1 0 let
provozu toto potrubí„zarostlo“ do poloviny své-
ho průměru a mohlo by se stát, že by za chvíl i ne-
stačilo dodávat potřebné množství vody pro
řevnickou vodovodní síť. Výměna celého 500met-
rového úseku potrubí za nové by byla značně fi-
nančně náročná, proto nyní hledáme jiné
vhodné řešení, které pomůže odstranit tento
problém a nebude naši kasu tol ik stát.

Dotace – Nové topení v ZŠ
Ministerstvo průmyslu schvál ilo dotaci na rekon-
strukci topení na 1 . stupni základní školy.
Nyní vyhodnocujeme výběrové řízení na dodava-
tele prací tak, aby se vše stihlo do začátku školní-
ho roku. Výměnou elektrického akumulačního
topení za plynové ušetříme nemalé prostředky.

Nové vyhlášky
Dne 1 1 . června schválilo Zastupitelstvo města
dvě obecně závazné vyhlášky: Obecně závazná
vyhláška č. 3/201 2, o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností - vyhláška zakazuje
o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích
v době od 0:00 hodin do 24:00 hodin používat
hlučná zařízení. Obecně závazná vyhláška č.
2/201 2, o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na
území města Řevnice - vyhláška se zabývá péčí
o zeleň na území města. Mimo jiné i  zajištěním
pravidelné údržby veřejné a ostatní zeleně a po-
zemků (i  neobdělávaných). Vyhlášky najdete na
internetových stránkách města www.revnice.cz.

Rada školy
Rada města pracuje na novém volebním řádu
školské rady. Volby do školské rady proběhnou
v září.

Region Dolní Berounka
Starostové z regionu se sešl i v pivovaru MMX
v Letech, kde probíral i problémy týkající se do-
pravy, zejména autobusové. Na setkání byla příto-
mna poslankyně krajského zastupitelstva paní
Věra Kovářová a zástupce firmy Ropid.

Setkání s poslankyní
Dne 1 0. června 201 2 proběhlo v sále zámečku
v Řevnicích setkání s poslankyní Parlamentu ČR
paní Helenou Langšádlovou. Paní poslankyně
nám zodpověděla dotazy týkající se rozpočtové-
ho určení daní, možných dotací na výstavbu škol,
probíral i jsme poplatek z výherních automatů,
ale i  problémy učňovského školství a za-
městnávání vězňů.

Královský průvod
Letošní královský průvod se opět vydařil . Zdálo
se mi, že se proti loňsku zvýšil počet stánků, ale
i  diváků.

Libor Kvasnička

Rada města Řevnice (RM) se sešla od posledního
dubnového setkání zastupitelstva města
devětkrát.
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací
smlouvy a smlouvy na věcná břemena, smlouvy
na pronájmy Lesního divadla. Rada města
nechala vypracovat znalecké posudky na
majetek města určený k prodeji a připravuje
vypsání výběrového řízení na prodej č.p.2 a
přilehlé nemovitosti. RM řešila navýšení kapacity
školní jídelny. RM schválila změnu roznosu
časopisu RUCH s tím, že to nyní pro město
zařizuje firma Gordica pana Ing. Černého
z Řevnic. Byly schváleny hospodářské výsledky za
rok 201 1 ZŠ Řevnice a změna závazných
ukazatelů ZUŠ. RM schválila firmu pana
Ing. Jakuba Dvořáka z Černošic jako dodavatele
na zpracování žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy, vč. administrace projektu na
projekt „Stavební úpravy a přístavba MŠ Řevnice.
RM dále schvál ila natáčení pořadu TV Prima
Česko na talíři dne 24.4.201 2 v lokaci před
budovou Zámečku. RM schválila výpůjčku částí
pozemků paní Kateřině Červené jako pastviny
pro koně. RM uložila tajemnici pokračovat
v započatých jednáních ohledně odkupu
pozemku parc. č. 2472 v obci a k.ú. Řevnice od
SŽDC – chodník na Stránce a dále uložila
tajemnici připravit návrh OZV k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a OZV
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností na území města Řevnic. Dále RM
projednala a schvál ila RO č.1 /201 2, Závěrečný
účet hospodaření města za rok 201 1 , včetně
nápravného opatření.

Zastupitelstvo města Řevnice (ZM) dne 1 1 .
června 201 2 vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Rady města, zprávu o činnosti Finančního
výboru, zprávu o činnosti Kontrolního výboru,
informaci týkající se kapacity Základní školy
Řevnice a legislativy s tím spojené, informaci
týkající se kapacity školní jídelny Základní školy
Řevnice, informaci o přípravách na výběrové
řízení na prodej domu č.p.2 a přilehlých
nemovitostí v obci a k.ú. Řevnice, včetně návrhu
kupní smlouvy a zveřejnění záměru.
Dále ZM schválilo poskytnutí příplatku mimo
základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu
podle § 1 21 odst. 2 obch. zák. dceřiné společnosti
EKOS Řevnice, spol. s  r.o. ve výši 3 mil . Kč za
účelem odvrácení úpadku, který jí hrozí, s  těmito
podmínkami a podstatnými
náležitostmi: s  poskytnutím příplatku bude
souhlasit Česká spořitelna a.s., Praha 4, se kterou
má město uzavřenou smlouvu o úvěru, příplatek
bude účelově vázán na postupné splácení dluhů

EKOSu vůči jeho dodavatelům tak, aby nenastal
její úpadek, příplatek bude EKOSu uvolňován
postupně v návaznosti na dohody o splátkách,
které budou s dodavatel i EKOSu uzavřeny,
v rozsahu, ve kterém nebude příplatek použit na
úhradu ztráty, bude vrácen maximálně do tří
měsíců od ukončení splácení dluhů dle
podepsaných dohod o splátkách.
Schvál ilo také Nápravné opatření k hospodaření
města Řevnice za rok 201 1 : v budoucnu budou
vytvořeny analytické účty pro členění
syntetických účtů pro majetek zatížený
zástavním právem a věcným břemenem. Při
další inventarizaci majetku města v roce 201 2
budou řádně proškoleni všichni členové
inventarizačních komisí, zápis o provedení
fyzické inventarizace bude k datu 31 .1 2.201 2
nebo bude vyhotovena prvotní a následně
rozdílová inventura před závěrečným zápisem
o provedení fyzické inventarizace k datu
31 .1 2.201 2. Součástí inventarizace bude i  výpis
z katastru nemovitostí prokazující stav
evidovaný k datu 31 .1 2.201 2 na LV č.1 0001
v kat.území 745375 Řevnice, okres CZ020A Praha
– západ. čtvrtletně bude předkládána analýza
hospodaření města a informace o plnění smluv a
dodržování placení závazků.
ZM se dále zabývalo finanční problématikou a
souhlasilo s Rozpočtovým opatřením č.1 /201 2,
které upravuje rozpočet na straně příjmů
i  výdajů na 68 1 65 340,- Kč a závěrečný účet
města Řevnice za rok 201 1 .
Schvál ilo směnu pozemků s JUDr. Alenou
Buriánovou (většinou ostatní plocha a les), dále
bezúplatný převod pozemku parc. č. 21 23/1 0,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1 90 m2 v obci a k.ú. Řevnice do majetku města
Řevnic, obecně závaznou vyhlášku OZV 2/201 2
o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území
města Řevnic, obecně závaznou vyhlášku OZV
3/201 2 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností na území města Řevnic, koupi
pozemku parc. č. 2974/27, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 71 m2 a koupi pozemku
parc. č. 2974/23, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 24 m2, oba pozemky
v obci a k.ú. Řevnice za cenu 50,- Kč/m2, přijetí
dotace a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 3,6
mil ionu Kč z rozpočtu Středočeského kraje na
Dokončení splaškové kanalizace v lokal itě
Třebaňská, Západ, Štítek a V Koncích. Jedná se
o dostavbu oddílné splaškové kanalizace vč.
podružných řadů (kanal izačních přípojek na
veřejných pozemcích) v celkové délce 2 864 m.
ZM pověřilo také Kontrolní výbor, aby po
prostudování předložených dokumentů
zpracoval zprávu o EKOSu Řevnice s r.o. Termín
pro předložení zprávy je příští řádné jednání
Zastupitelstva města Řevnice.
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Rozmnožily se po našem městě tzv. „stojky“,
kterými upoutáváte návštěvníky města na Vaše
zařízení, zvete je k návštěvě a nabízíte jim služby.
Za tyto stojky, reklamní tabule, cedule apod., se
platí poplatky, neboť stojí na veřejném
prostranství a jsou to tzv.„zábory“.
Povinností každého majitele je zaplatit poplatek,
a pokud tak neučiní, může městský úřad
poplatek ztrojnásobit a následně nezaplacený
poplatek vymáhat i  exekucí.
Doposud jsme byli velmi benevolentní, ale
vzhledem k finanční situaci města se musíme
chovat jako dobří hospodáři a nezbývá než
přikročit k postihům.
astupitelstvo města Řevnice vydalo podle
ustanovení § 1 4 odst. 2 zákona č. 565/1 990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a § 1 0 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 1 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku, kterou se stanoví výběr místních po-
platků. Dovolujeme si upozornit, že podrobnější
informace k tomuto tématu (včetně vyhlášek)
najdete na www.revnice.cz.

Slovo starosty

Rada města

Zastupitelstvo města

Veřejné zábory
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ŠKOLY

Potřebují Řevnice větší
školu?
Dokončení ze str. 1

Pokud to shrnu: Kapacita školy pro Řevnice stačí.
Rozšiřovat školu, aby do ní mohlo chodit více
přespolních, je ale možné pouze s příspěvkem
okolních obcí nebo s finančním řešením takové
investice státem, či krajem. A že rozšíření není
nezbytné pro potřeby řevnických občanů je
jasné z údajů uvedených výše i  z následující
tabulky. Ta dokládá, že podíl řevnických žáků na
celkovém počtu dětí ve škole trvale klesá, resp.
že počet řevnických žáků je víceméně stálý.
Kapacitu školy tedy máme dostatečnou, jen ji
nevyužíváme pro sebe.
Netvrdím, že se máme starat jen o sebe. Že
nemáme brát v potaz fakt, že jsme spádovou
oblastí, ve které bude naše infrastruktura
využívána i  okolními obcemi. Musíme však
ve spolupráci se starosty těchto obcí zajistit
peníze na podobné investice z j iných zdrojů než
jsou běžné příjmy města Řevnice. Investice
do rozšíření školy nesmí být pro Řevnice
ekonomický nesmysl , příp. i  finanční sebevražda
v jednom. Dokud toto financování nebude
zajištěno, nemohou se Řevnice pustit
do rozsáhlejších investic do školní infrastruktury.
A dovolím si podotknout, že investovat
v Řevnicích je nutné nejen do školy, ale i  do další
infrastruktury, jako jsou chodníky, povrchy ulic,
kanal izace, vodovod, osvětlení ….
Jistě je nutné do školy investovat. Musíme si však
uvědomovat stav financí města i  jeho dalších
investičních potřeb. Proto je nutné uvažovat
v reálných částkách a v reálných časových
horizontech.

Martin Sudek

Poznámka redakce: Martin Sudek je od 8. 6. 201 2
novým členem Školské rady ZŠ Řevnice, kde
zastupuje zájmy města a jeho text považujeme
za úvod k diskusi o budoucnosti řevnických škol.

Graffiti dílna pro žáky ZUŠ
a ZŠ Řevnice
V polovině června ZUŠ Řevnice organizovala a
uskutečnila tvůrčí street artovou dílnu, pod
vedením umělce a studenta VŠUP v Praze Š.
Soukupa.
Graffiti a Street art není již fenoménem, ale
nedílnou součástí doby. Každý se s touto formou
umění určitě setkal . To, jak se nám graffiti
zamlouvá, jistě souvisí s  uměleckou a výtvarnou
úrovní tvůrce.
U  nás je tradice graffiti přece jenom o něco
mladší než ve světě a z toho možná pramení, že
se neustále těší velké popularitě dospívající
mládeže.
Nápad tvořit ve veřejném prostoru je reakcí
na současný trend, a velká chuť žactva se zapojit.
Zvládnout externí velké plochy je poměrně
náročný úkol, proto jsme celou akci zajistil i
odborným vedením.
Vlastní malbě předcházelx návrhy. Způsob
vnímání a pohled na Street art se začíná měnit a
tvorba je legální a na vlně zájmu vznikají např.
festivaly pouličního umění.
Řevnice mají nyní svoji legální plochu, kde se
těšíme, že budou vznikat další obrazy. Akce byla
real izována z podpory firmy Eurovia a města
Řevnice.

IJ

Velký úspěch tanečního
oddělení
Krásné třetí místo získala učitelka tance ze ZUŠ
Řevnice z pobočky v Mníšku pod Brdy Jarmila
Matoušková na festivalu choreografů
žákovských kategorií. Její choreografie „Datel“,
kterou tančilo pět malých tanečníků, soutěžila
spolu  s dalšími jedenácti díly na akci „Taneční
učitelé roku 201 2“, kterou pořádala Konzervatoř
Taneční centrum Praha.
Této přehlídkové soutěže se v pátek 8. června
201 2 v sále Městské knihovny v Praze účastnil i
učitelé z celé České republiky!
I  tak malá škola, jako je ta naše, se tedy může
srovnávat s velkými vyhlášenými školami svou
vysokou kvalitou.

ZUŠ Řevnice

KULTURNÍ
OZVĚNY

Okouzlili Spirituál Kvintet
V polovině května proběhl pod záštitou pana
senátora Jiřího Oberfalzera v řevnickém kině
unikátní koncert skupiny Spirituál Kvintet a děts-
kého pěveckého sboru Chorus Angelus.
Tento skvělý koncert bylo možné real izovat
pouze díky velkorysým sponzorům – společ-
nosti ČEPS, a.s., Městu Černošice a společnosti
Traffictrade, s.r.o. Tímto bychom jim chtěl i
jménem všech dětí a vedení Chorus Angelus
poděkovat. V neposlední řadě patří dík i  paní
sbormistryni Martině Klimtové, která děti

z koncertního sboru a přípravného oddělení na
vystoupe. Společný koncert s dětmi si
pochvaloval i i  samotní členové legendárního
Spirituál Kvintetu. Pan senátor Jiří Oberfalzer
nám dokonce zaslal osobní poděkování:„Vážení
přátelé hudby, milé členky a milí členové
souboru Chorus Angelus, rád bych Vám
poděkoval za krásný kulturní zážitek, jehož se mi
dostalo na Vašem vystoupení v Řevnicích.
Spirituál byl jako vždy výborný, ale ve
spojení s Vámi vznikl nový rozměr jejich
produkce. Moc se mi líbí, že Váš sbor zahrnuje
zpěváky všech věkových kategorií a také
všestranné muzikanty. Držím Vám palce v další
práci a rád se přijdu zas někdy podívat.Hudbě
zdar.“ Jiří Oberfalzer
Tyto pozitivní reakce jsou nejlepší odměnou pro
nás všechny, kteří jsme se na přípravě koncertu
podílel i . J iž nyní se těšíme na předvánoční
koncert, který společně se Spirituál Kvintetem
plánujeme.

Simona Pešková, Chorus Angelus

Základní škola Řevnice

ZUŠ Řevnice

Tabulka: Vývoj počtu žáků ZŠ Řevnice v letech 2006 - 201 1

Chorus Angelus
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Publikaci pokřtil
místostarosta

1 8. května 201 2 v rámci tradičního Posezení nad kronikami byla
pokřtěna publikace MUDr. Jindřicha Königa o řevnickém náměstí.
Publikaci, kterou si můžete zakoupit v Modrém domečku, pokřtil za
velkého zájmu veřejnosti místostarosta města Jan Hruška.
Posezení nad kronikami v Zámečku mělo tentokrát obzvláště slavnostní
ráz, protože v jeho průběhu byla pokřtěna publikace Historická procházka
po náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Její autor MUDr. Jindřich König, který je
mj. předsedou řevnické letopisecké komise, publikaci uvedl do světa slovy:
“Naše náměstí je svého druhu jedinečné mezi obcemi od Prahy po Beroun.
Nachází se na něm celkem 27 objektů, jejichž historii v knize popisuji.
Výchozím bodem je přitom pro mě Modrý domeček, který je dnes
kulturním a společenským centrem náměstí a místem, kde se také
publikace bude prodávat.”
Program oficiálně zahájil místostarosta města Jan Hruška, který
připomenul, že historie Řevnic by měla být pro občany města důležitá
zvláště v dnešní době, kdy se připravuje územní plán. Kulturním zpestřením
bylo vystoupení čtyř vnuček autora knihy, které zahrály a zazpívaly píseň
Jarka Nohavici Stanice Jiřího z Poděbrad. Zastupitelka Terezie Červená
přednesla fejeton o řevnickém náměstí z pera spisovatele Ludvíka Vaculíka.
Následně MUDr. Jindřich König seznámil posluchače s obsahem publikace
i  výstavky fotografií a dalších materiálů spojených s náměstím. K vidění
byly mj. dva originály obrazů  s motivy náměstí od Vladimíra Weisse,
reprodukce původní chalupy s doškovou střechou na místě dnešní
Faustovny, nebo znovuobjevené fotografie náměstí z 50. let. Zajímavými
informacemi předsedu letopisecké komise doplnil i  pamětník Ing. Josef
Beneš. Setkání vyvrcholilo slavnostním křtem a následným neformálním
přípitkem a improvizovanou autogramiádou autora. Zájem byl i  o dvě
kroniky města, které si mohli zájemci na místě prohlédnout.

Tomáš Hromádka

Korunovační klenoty
jsou opět v bezpečí

Od sobotního rána putoval Královský průvod s korunovačními klenoty
svaté říše římské z chrámu svatého Víta na hrad Karlštejn. Průvod procházel
obcemi podél Berounky, kde místní připravil i pro krále, jeho dvořany a
hlavně pro všechny příchozí pestrý program. V obci Karlštejn se na závěr
průvodu konaly středověké trhy plné soutěží a historických atrakcí. V neděli
večer uložil císař Karel IV. korunovační klenoty v kapli svatého Kříže na
hradě Karlštejně.
Královský pár, v podání herců Vladimíra Čecha a Debory Štolbové,
doprovázelo více než 200 historických postav v dobových kostýmech.
V průvodu bylo 34 koňů, 38 královských rytiřů, mnoho dvorních dam
a dvořanů a 8 vozů a kočárů. Průvod doprovázely stovky lidí, často od
samotného počátku z Prahy. “Císaře Karla IV. doprovázím na kole na jeho
cestě na Karlštejn už počtvrté. Mám moc rád tu skvělou atmosféru
středověku,” uvedl Jindřich Válek z pražského Smíchova. Průvod se ubíral
kolem Berounky a zastavoval v obcích, kde byl pro návštěvníky připraven
zábavný doprovodný program včetně trhů, historických slavností
a hudebních či divadelních představení.
V obci Karlštejn se v neděli odpoledne konaly středověké trhy, které
přilákaly přes tisíc návštevníků z celých Čech. Pro rozveselení příchozích
i  královské družiny byl uspořádán kratochvilný závod Ženy na voze aneb
závod mužských spřežení. V něm soutěžil i muži z místních obcí, kteří
závodil i o to, kdo dotáhne vlastními silami do cíle vůz naložený ženami. Své
vítězství z minulého roku obhájila obec Srbsko. Miss princeznou se stala
Adéla Staniková a v dětské soutěži Po stopách Karla IV. zvítězila družina
Karlovců pod vedením Kryštofa Kněžínka a Honzy Pořízka ze základní školy
Charlotty Masarykové z Velké Chuchle.

thr, kp

Letní koncert
1 2. června v 1 7.1 7 hod. ve Fürstově sále v Dobřichovicích se konal Letní
koncert žáků Hudebního studia Capriccio Martiny Klimtové. V květinami
vyzdobeném sále, za vůně rozkvetlých růží předvedli mladí klavíristé a
zpěváčci, co se za uplynulý rok naučil i . Vystoupení malých muzikantů bylo
velice spontánní. Žáci v dobré náladě hrál i a zpíval i a
publikum s nadšeným potleskem odměňovalo jejich výkony. Opět se
naplnilo motto studia “Hrajeme a zpíváme si pro radost.” Koncert pod
vedením Martiny Klimtové a za klavírního doprovodu Martiny Klimtové a
Fil ipa Tvrzského zanechal v posluchačích hluboký dojem a obdiv
k výkonům malých hudebníků. Přejeme všem mnoho úspěchů a těšíme se
na jejich další vystoupení.

Doc. Jan Boněk

Kino Řevnice
NEDĚLE 1 .7.
5. narozeniny Kina
Řevnice
20:00 MODRÝ DRAK
Řevnicko-dobřichovická
komedie, Česko, 201 2,
50 min, VSTUP ZDARMA
Jak jinak oslavit pátý rok
od znovuotevření
řevnického kina, než
filmem, odehrávajícím
se v Řevnicích, Dobři-
chovicích, a z velké části
také v našem kině, a ve
kterém hrají vedle
známých herců také
místní divadelníci? Humorná road-movie z divadelního prostředí v titulní
rol i  s  místním ochotníkem Jiřím Šafránkem a jeho modrým mopedem.
Režie: K.Polách, dále hrají: J . Dulava, K. Halbich, M. Menšíková, V.Třešňák ad.

STŘEDA 4.7. - 20:00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
PÁTEK 6.7. - 20:00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
SOBOTA 7.7. - 1 6:00 (děti) POHÁDKOVÉ PÁSMO - VSTUP ZDARMA,

20:00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
STŘEDA 1 1 .7. - 20:00 DIKTÁTOR
PÁTEK 1 3.7. - 20:00 LOVE
SOBOTA 1 4.7. - 1 6:00 (děti) POHÁDKOVÉ PÁSMO VSTUP ZDARMA,

20:00 ROK KONOPÍ
STŘEDA 1 8.7. - 20:00 SIGNÁL
PÁTEK 20.7. - 20:00 TOMORROWWILL BE BETTER - FMX MOVIE
SOBOTA 21 .7. - 1 6:00 (děti) POHÁDKOVÉ PÁSMO VSTUP ZDARMA,

20:00 URBANIZED
STŘEDA 25.7. - 20:00 PROBUDÍM SE VČERA
PÁTEK 27.7. - 20:00 PERFECT DAYS – I  ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
SOBOTA 28.7. - 1 6:00 (děti) MODRÝ TYGR. Losování o plakáty!

20:00 - PERFECT DAYS – I  ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

Kulturní pozvánky

Koncert Českého hornového kvarteta proběhl za zpěvu ptactva a šumění
deště na jevišti Lesního divadla, kde tentokrát neseděli jen umělci, ale
i  posluchači - opravdoví milovníci hudby.

Foto: VS
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1 . 7. ne Závěrečný den festivalu PORTA
Program a další informace na www.porta-festival .cz

5. 7. čt 20.00 Novomanželské apartmá
6. 7. pá 20.00 Novomanželské apartmá
7. 7. so 20.00 Novomanželské apartmá
8. 7. ne 20.00 Novomanželské apartmá
1 3. 7. pá 20.00 Novomanželské apartmá
1 4. 7. so 20.00 Novomanželské apartmá
1 5. 7. ne 1 7.00 Novomanželské apartmá

Hořká komedie Richarda Beana v podání Divadelního
souboru Řevnice, režie Alice Čermáková.
Vstupné 1 30/90 Kč.

20. 7. pá 20.00 Idiotka
21 . 7. so 20.00 Idiotka
22. 7. ne 1 7.00 Idiotka
27. 7. pá 20.00 Idiotka
28. 7. so 20.00 Idiotka
29. 7. ne 1 7.00 Idiotka

Komedie Marcela Acharda v podání Divadelního souboru
Řevnice, režie Ivo Tamchyna. Více informací o Divadelním
souboru Řevnice na www.divadlorevnice.cz.

1 . 7. ne od 9:00 den v harmonizačním centru čajovny.
4.7. st od 1 8:30 film: Učitelé z hvězd

Nový snímekWil iama Poltikoviče o mimozemských
svědectvích v Peru. Vstupné 60 Kč.

6. 7. pá od 1 8:30 film: 1 3 babiček.
Dokument o setkání 1 3 šamanek ze všech tradic světa.
Vstupné 60 Kč.

7. 7. od 1 8:00 Drummsesion. Společné bubnování.
Možnost půjčky bubnu 50 Kč.

8.7. ne od 9:00 (každou neděli) . Prázdninová jóga. Lektorka:
Monika Polachová. Vstupné 1 50 Kč.

1 1 . 7. st od 1 8:30 film: Cesta čaje a koní I . Vstupné 40 Kč.
1 3. 7. pá od 1 8:30 film: Himalája caravana. Vstupné 50 Kč.
1 4 .7. so od 1 4:00 setkání s Alexandrem Hendrukem.

Téma: My jsme oni
1 5. 7. ne od 1 6:00 promítání-pohádka. Vstupné 40 Kč.
1 8. 7. st od 1 8:30 dokument: Cesta čaje a koní I I .

Vstupné 40 Kč.
20. 7. pá od 1 8:00 koncert: hra pro didgeridoo

(australský domorodý nástroj). vstupné 50 Kč.
21 . 7. so od 1 9:00 hudební improvizace

22. 7. ne od 1 6:00 pohádka – promítání. Vstupné 40 Kč.
25. 7. st od 1 8:30 dokument: Cesta čaje a koní I I I .

Vstupné 40 Kč.
27. 7. pá od 1 8:30 film: Samsára. Vstupné 50 Kč.
28. 7. so od 1 8:30 film: Deset kánoí.

Autentický snímek o australských domorodcích. Vstupné 50 Kč.
29. 7. ne od 1 6:00 pohádka pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.

Při brigádě na obnovu zahradních úprav dětského hřiště byla objevena
nábojnice, kterou převzala policejní hlídka.
Jak postupovat při nálezu nevybuchlé munice nebo podezřelého
předmětu? Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;
S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho.
Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných
látek nebo případně ke ztrátě kriminal istických stop. Nález podezřelého
předmětu co nejdříve oznamte na policii , případně na tísňovou linku 1 1 2 a
řiďte se pokyny operátora; Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe
popište (vzhled, nápisy, chemické značky či čísl ice na obalu);
Na podezřelý předmět upozorněte kolemjdoucí. Při předávání zprávy na
čísla tísňového volání je nutné uvést: důvod volání, místo nálezu, své
jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, po ukončení hovoru je potřeba
vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.

thr, foto: VS

Pozvánka do Lesního divadla

Program čajovny Cherubín

Objektivem redakčního fotoaparátu

Po uzávěrce: Tradiční vítání občánků se konalo v Zámečku 22. června 201 2. Rodiče najdou odkaz na fotogalerii z celé akce na http://ruch.revnice.cz
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• 1 . 7. 1 91 2 – byla dokončena elektrifikace Řevnic firmou Křižík z Prahy –
Karlína předáním kompletního rozvodu elektrické energie městu. Proud
městu dodávala Hazukova vodní elektrárna (1 00 let).
• 1 . 7. 1 942 – v zemi zrušeno stanné právo, které bylo vyhlášeno 27. května
po atentátu na Heydricha.
• 1 2. 7. 1 91 7 – c. a k. rakouská armáda nahradila měděnou střechu
na kostele zinkovou.
• 1 4. 7. 1 907 – slavnostně otevřeny Bernardovy, dnes Havlíčkovy sady.
Vedoucí komisař „technického oddělení pro hrazení potoků a bystřin“
František Bernard byl pověřen řevnickou obcí a Okrašlovacím spolkem, aby
provedl regulaci Nezabudického potoka a spojil j i  s  parkovou úpravou
okolí. Se svými dělníky vykouzlil úhledný park se dvěma besídkami
a dětským hřištěm. Stavba byla podpořena státní a zemskou finanční
subvencí. Je třeba se zmínit, že již v roce 1 899 architekt Sochor provedl
úpravu dolejší části potoka, aby snížil riziko možných záplav.
• 1 5. 7. 1 937 – na poště zřízena automatická telefonní ústředna
• 26. 7. 1 992 – vzkříšení Okrašlovacího spolku po 44 letech (byl zrušen
1 948). Nový spolek se jmenoval „SOS“ – Sdružení okrašlovací spolek.
Po krátké době pro malý zájem zanikl .
• 30. 7. 1 882 – založení Okrašlovacího spolku v Řevnicích. Ustavující schůze
byla na radnici a ke členství ve spolku se ihned přihlásilo 34 přítomných
občanů.
• 1 907 – básník Jaroslav Vrchlický pobýval na letním bytě v domě čp. 26
na náměstí

Kö

Za Václavem
Novotným
Jsem historička a archivářka
a dokončuji monografii
o životě a díle historika
a archiváře Václava Novotného
(1 869 Ivančice – 1 932 Řevnice).
1 7. června 201 2 jsem navštívila
Řevnice, abych se na místě
seznámila  s domem, kde před
osmdesáti lety zemřel Václav
Novotný, profesor českých
dějin Univerzity Karlovy,

1 91 8/1 91 9 děkan filozofické fakulty a především autor prvních čtyř svazků
Českých dějin a prvních dvou svazků o životě a učení Mistra Jana Husa,
vydávaných nakladatelem Janem Laichterem.
Rodina profesora Novotného, která po řadu posledních let jezdila na letní
byt do známého letoviska Potštejna, se s těžce nemocným po záchvatu
mrtvice uchýlila v červnu 1 932 ze Smíchova do zánovní vilky se zahradou
v tichém místě v Řevnicích čp. 334 v Slepé ulici, dnes bohužel v nedobrém
stavu. Kolegové a žáci, kteří za ním z Prahy přijížděl i na návštěvu, se radovali
z nadějného zlepšování. Po dlouhé době mohl 1 . července opět navštívit
filozofickou fakultu. Ale pak nastala úmorná vedra a Novotnému se přitížilo.

Nebylo mu ještě 63 let, když v dusné noci nad ránem 1 4. července 1 932
zemřel. Poslední rozloučení se konalo v pondělí 1 8. července v novém
pražském krematoriu, kde se s ním loučil i kolegové historici
v čele s tehdejším rektorem Josefem Pekařem.

PhDr. Jaroslava Hoffmannová

V příloze: Rodinné smuteční oznámení, tisk ze 1 4. 7. 1 932 Praha – Řevnice
(Muzeum Ivančice, Rodinný archiv Novotných).

Poznámka redakce: Monografie o Václavu Novotném by měla vyjít v roce
201 3 v nakl . Academia.

Řevnická výročí 201 2

Významné řevnické osobnosti

(P
la
ce
n
á
in
ze
rc
e)

Řevnice na starých pohlednicích 95
Dům čp. 278 v Pražské ulici

Předkládám málo obvyklou pohlednicovou
fotografii obrazu, na kterém je dům čp. 278. Dům
stojí na rohu ulic Pražské a V Souhradí. Jeho obraz
byl dle data na něm namalován v roce 1 953,
autorem je F. Mentlík. V padesátých letech minulého
století obraz zřejmě vyfotografoval buďto jeho
majitel nebo pracovník závodu Fotografia č. 79 ze
Řevnic.
Vilu čp. 278 postavil i v roce 1 91 2 Čeněk Procházka,
zedník, s  manželkou Annou. Ten podal v letech 1 91 3
a 1 920 opakovaně žádosti obci o pronájem části
ul ice V Souhradí přiléhající k zahradě jeho domu
nebo o její odkoupení. Byl to v té době v oblasti
první dům.
Dodnes je v držení potomků Procházkovy rodiny.

Kö

Pro další pokračování příspěvků z historie
Řevnic členové redakční rady Ruchu

i  Letopisecké komise uvítají zajímavé historické
dokumenty dokládající činnost místních spolků,
aktivity významných řevnických osobností,
fotografie zmizelých Řevnic a pohlednice.
Kontakt: v Zámečku nebo na e-mailu:

ruch@revnice.cz.
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Tlaková kanalizace není jizva
Jizvy po povodni 2002 zůstávají trvale v duších obyvatel oblasti „Pod tratí“,
kdy každý větší déšť vyvolává děsivé vzpomínky na jedno z největších
neštěstí v našich životech.
Chceme reagovat na článek p. Černého s názvem „Jizva na kanalizaci“
a uvést na pravou míru některé jeho ne zcela správné úvahy a tvrzení, které
jako by bez znalosti věci psal na objednávku jistých zájmových skupin.
Pokud se pan Černý stará, jak uvádí ve svém článku, o svěřené služební
auto uvedeným způsobem, je to jeho věc a srovnání s našimi kanal izačními
přípojkami je zcela nesmyslné. Péče o složité technické zařízení včetně
hladinových snímačů v čerpací šachtě a navíc pod proudem, je opravdu
pouze věcí special izované provozovatelské firmy z oboru vodovodů
a kanalizací, tak jako ve všech jiných lokal itách, kde provozují tlakovou
kanalizaci.
Tlaková kanalizace v oblasti „Za tratí“ není žádná jizva, ale byla
připravována od počátku roku 2002, tj. ještě před povodní, real izace byla
schválena 28. 5. 2002, nikoliv z důvodu povodně, ale jednak z důvodů
geografických (nemožnost gravitačního napojení na výše umístěnou ČOV),
ale především proto, že systém tlakové kanalizace svou absolutní těsností
vyhovoval pokládce v ochranném pásmu zdrojů pitné vody, což by
spádová kanalizace nesplňovala.
Zřizovatel (investor), tj. město Řevnice, je majitelem systému tlakové
kanalizace, t.j. tlakového potrubí na veřejném pozemku, přípojné čerpací
šachty s čerpadlem na pozemku občanů a tlakového připojení čerpací
šachty na hlavní tlakový řad. Majitelé nemovitostí zajišťoval i na své náklady
spádovou přípojku od své nemovitosti do čerpací šachty a třífázovou el.
přípojku pro napájení čerpadla v šachtě.
U  tlakové kanalizace byla gravitační přípojka od nemovitosti do čerpací
šachty, stejně jako u objektů se spádovou kanalizací, zajišťována majitelem
nemovitosti na jeho náklady. O funkčnost a údržbu spádové přípojky
do čerpací šachty pečuje její zřizovatel i  majitel nemovitosti stejně jako
u spádové kanalizace a nikdo mu na to nic neplatí. Na umístění čerpací
šachty na našich pozemcích máme s městem smlouvu o věcném břemeni
pro možnost vstupu na pozemky za účelem údržby a oprav tlakové
kanalizace.
Systém tlakové kanalizace netvoří jen tlakové potrubí mimo připojené
nemovitosti, ale i  vodotěsné tlakové propojení s čerpací šachtou a v ní
umístěným čerpadlem. Tento uzavřený systém nelze majetkově dělit
na část města a obyvatel !
Ve smlouvě o zřízení kanal izační přípojky žádné pečování o tlakovou
přípojku nemáme uvedeno, pouze dle doporučení autora systému (firma
PRESSKAN) máme 2x ročně po otevření čerpací šachty hadicí propláchnout
čerpací šachtu od vysrážených tuků apod. Nesmysl je i  tvrzení v článku p.
Černého o rozpouštění nákladů na naši tlakovou kanalizaci do stočného,
které za nás platí ostatní obyvatelé. Stočné je především náklad na činnost
čistírny odpadních vod a ostatní náklady s kanal izací ve městě.
Kanal izační přípojky (spádové) v oblasti „Za tratí“ od nemovitostí
k čerpacím šachtám, většinou minimálně za cca 5.000 Kč, včetně třífázové
elektrické přípojky cca 5.000Kč, si hradil i majitelé nemovitostí, včetně
připojovacímu poplatku 5.000Kč městu. Není tedy pravda, že nám město
hradilo kanal izační přípojky, jak uvádí p. Černý.
O tom jak udržují uživatelé spádové kanalizace své přípojky by se dalo
diskutovat, ale určitě stejně jako obyvatelé „Pod tratí“ své spádové přípojky
do čerpací šachty, takže žádnou nadstandardní výhodu nemáme.
Proto znovu kolektivně opakujeme, že gravitační kanal izační přípojky nám
nikdo nedotoval , jak se domnívá p. Černý a stejně jako u spádové
kanalizace si gravitační přípojky od nemovitostí do čerpacích šachet
udržujeme sami na své náklady, navíc proti spádové kanalizaci hradíme
spotřebu el. energie tlakových čerpadel, takže žádna nespravedlnost zde
není.
Doporučení p. Černého, abychom se z důvodu bydlení v záplavové oblasti
odstěhovali jinam, je velmi nehumánní a nehorázně sprosté.
Nevíme, co p. Černý svým článkem plným nepřesností a chyb sledoval, ale
pokud chce o celé problematice tlakové kanalizace něco vědět, tak ať si
nejprve prostuduje písemné materiály, které od roku 2002 byly investorem,
projektanty a dodavatelem vydány a nepíše nepravdy. A pokud se p. Černý
staví do role obhájce obce, která ve svých úsporných opatřeních hledá
nesprávné cesty, tj. nemá kvalifikovaného provozovatele tlakové kanalizace,
tak nechť si prověří, jak provozují tlakové kanalizace jiná města a vesnice.
Současný stav není třeba narovnávat, protože je zcela správný.

S pozdravem obyvatelé „Pod tratí“.
(identita pisatelů je redakci známa)

Kam se Ruch nedostane
Protože chceme, aby se časopis Ruch dostal do schránek řevnických
občanů co nejdříve po vytištění, změnil i jsme od května způsob distribuce.
Namísto České pošty, kde časopis často několik dní ležel , než ho
doručovatelky roznesly, se této práce ujala společnost Gordica
Communication. Prodleva na cestě z tiskárny ke čtenářům se tak výrazně
zkracuje.
Přesto ale Ruch nedostávají úplně všichni. Problém totiž nastává
u  bytových domů, v nichž jsou poštovní schránky za uzamčeným

společným vchodem. Týká se to zejména bytovek v ul ici Legií za náměstím
a v ul ici Komenského za lékárnou. V těchto případech nemůže privátní
firma disponovat klíči od domu a kolportér se dovnitř prostě nedostane.
Lidé, kteří zde bydlí a chtějí Ruch odebírat, mají možnost zajít si pro něj do
Modrého domečku, na městský úřad nebo do knihovny v Zámečku, kde je
každý měsíc několik volných výtisků k dispozici.
Dalším řešením je domluvit se individuálně na konkrétním místě a čase,
kde budeme Ruchy pro byty ve společných vchodech nechávat. Prosím
tedy občany, kteří Ruch do svých schránek nedostávají a chtěl i by s tím
něco udělat, aby napsal i své kontaktní údaje na e-mail : info@gordica.cz,
případně nechali spojení na sebe v knihovně v Zámečku. My se jim zpátky
ozveme a budeme se snažit nalézt společně způsob, jak doručování
městského zpravodaje zajistit.

Pavel Černý
Gordica Communication

Od 1 5. května do 1 . června 201 2 měli řevničtí profesionální hasiči na svém
kontě 29 zásahů, z toho 1 0 požárů, 6 dopravních nehod, 1 0 technických
pomocí, např. úkl id po smrtelné nehodě cyklisty, l ikvidace padlých stromů
na silnici a vedení vysokého napětí, odstranění oleje z vozovky, l ikvidace
bodavého hmyzu a vylovení uhynulé srny z bazénu i  několik otevření bytů.
Dvakrát pomoc záchranné službě při vynesení pacienta a jeden planý
poplach.

JH
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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

Tísňové linky: Hasiči - 1 50, Záchranná služba 1 55, Policie - 1 58
Trans Hospital Řevnice: 257 721 777, 601 204 404

Z dopisů

K distribuci Ruchu Zásahy HZS Řevnice
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Stará garda v Třebani
Řevnická stará garda fotbal istů přispěla k oslavám padesáti let trvání
třebaňské kopané. V úterý 8. května sehrála naše stará garda předzápas se
starou gardou Třebaně. Po bezvadném výkonu, kdy platilo čím starší tím
lepší jsme přispěli k nádhernému dni prohrou 3 : 5.

Za mužstvo Řevnic Miroslav Kratochvíl

Jarní část sezóny mužstvu dospělých
opravdu vyšla
Na poslední zápas sezóny přicestovalo do Řevnic mužstvo Středokluk.
Dobře naladěnému domácímu týmu vyšel začátek zápasu. V první minutě
skóroval dorostenec a nejlepší střelec jara Lukáš Pitauer. Soupeř se ani
nestačil rozkoukat a Lukáš v sedmé minutě vstřel i l další gól. V dvacáté páté
minutě přidal třetí branku další mladík v sestavě Roman Wrobel. Poločas za
naprosté naší převahy skončil tedy 3 : 0. Druhý poločas přinutil diváky
k častému potlesku.
Naši hráči předváděli radost ze hry a množství parádních akcí. Další branky
pak přidal Jiří Pitauer a PatrikWolf. Poslední„jarní zápas“ na domácím hřišti
skončil 5: 2 pro Řevnice.
V současné době všichni, kteří mají fotbal rádi a hlavně ten v Řevnicích, řeší
kde a jak hrát dál . Jak příznivci kopané v Řevnicích vědí, hřiště leží na
pronajatých pozemcích dvou soukromých subjektů. Za tyto pozemky se
platí roční nájem více jak sto tisíc Kč. Po ukončení dlouholetého
sponzorství řevnické kopané panem Pavlem Dragounem, (kterého k tomu
donutil jeho zdravotní stav), shánějí činovníci a příznivci klubu prostředky
na nájem a provoz mužstev a režii zázemí velice složitě. Členské příspěvky
v dnešní ekonomické situaci také nelze zvyšovat pořád.
Z těchto důvodů nás všechny zaráží skutečnost, že město má již z minulého
volebního období pronajaty pozemky od soukromého subjektu, které
sousedí s hřištěm kopané (staré hřiště a pozemek od střediska JEKA
k mostu).
Tyto pozemky nijak nevyužívá, musí je udržovat a platí za ně údajně nájem
75 000,- Kč ročně. Proto nedovedu pochopit, že na sponzorování
soukromého subjektu peníze v městském rozpočtu jsou, ale na podporu
klubu, který má čtyři mládežnická družstva a jedno dospělých, nejsou.
Pevně věřím, že všichni, kteří mohou pro sport něco udělat, dostanou
rozum a kopaná v řevnicích bude dalších 80 let.

Za příznivce kopané Miroslav Kratochvíl

Memoriál Pepy Semanského
po sedmnácté
Rok po úmrtí strýce Martiny Navrátilové - známého řevnického tenisty a
sportovce Pepy Semanského (zemřel 1 995) byl v LTC Řevnice založen na
jeho počest veteránský tenisový turnaj mužů ve čtyřhře pro hráče starší 45
let. Turnaj se od počátku hraje ve dvou věkových kategoriích a pravidelně
o něm informujeme.
V letošním 1 7. ročníku, který se hrál 9. června na našich dvorcích, se turnaje
zúčastnilo celkem 26 hráčů (stejně jako loni), kteří vytvořil i sedm dvojic
v kategorii mladších a šest dvojic v kategorii starších (součet věku dvojice
je nad 1 1 5 let).
Mezi mladšími hráči zvítězila radotínská dvojice Neřold, Špringr, která ve
finále porazila řevnickou dvojici Rečka a Fischer.
V kategorii starších zvítězila tradiční kombinovaná dvojice Kubenka (LTC
Řevnice) a Müller (LTC Radotín).
Pokládám za potěšitelné, že se tato naše tradice stále udržuje.
Poznámka: V pátek dne 22. června navštívily tenisový areál LTC Řevnice dvě
asi sedmdesátileté australské turistky - tenistky. Do Řevnic
přijely s úmyslem, aby na vlastní oči viděly, kde Martina Navrátilová
začínala  s tenisem. Při pohledu na tenisovou výstavu v klubovně, na které
dominuje vzpomínka na Martinu, se jedna z návštěvnic - dle očitých
svědků - dojetím rozplakala. Správce areálu věnoval oběma ženám
publikaci "1 00 let řevnického tenisu".

Kö

Novináři hráli o mistra republiky
Ve Sportclubu Řevnice a tenisovém areálu Martiny Navrátilové LTC Řevnice
se o víkendu 23. a 24. května pod názvem Tipsport Press Cup uskutečnil
v pořadí již 1 7. ročník oficiálního Mistrovství České republiky novinářů
v tenise. Generálním sponzorem byla již tradičně sázková kancelář
Tipsport, v pozici hlavních partnerů turnaje v letošním ročníku figurovaly
společnosti Wilson, E.ON, H.I .S Jeans a ALEA Sportswear.
Novinářské mistrovství republiky bylo stejně jako v předchozích ročnících
ve znamení vyrovnaných zápasů a kvalitního tenisu, což ocenil i nejen sami
hráči, ale i  přihlížející diváci. Ve finále hlavní kategorie do 45 let se mezi
sebou utkal i Radek Luzar z Rádia Impuls a obhájce titulu Marek Wollner
z České televize, který se proti svému soupeři hladce prosadil i  v letošním
roce.
V kategorii nad 45 let zvítězil i  přes zdravotní indispozici Josef Zábranský
ze Zdravotnických novin a mezi ženami slavila úspěch obhájkyně titulu
Soňa Paleta z titulu Family Star. V nedělní kategorii společenské čtyřhry
zvítězil fotbalový veterán Ladislav Vízek ve dvojici  s  Josefem Haškem.
„Změna lokal ity pro pořádání novinářského tenisového turnaje, tedy
přesun z tradiční Houštky, byla hodně odvážným, ale správným krokem.
Sportovně-technické zázemí i  organizační záležitosti fungovaly na
jedničku. Navíc nám krásně vyšlo počasí, takže předpokládáme, že bychom
se příští rok do Řevnic mohli zase vrátit,“ hodnotí celkovou atmosféru
ředitel turnaje Lubomír Ježek.
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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.




