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Aktual ity

Dětská l idová muzika Notičky má před sebou
tradičně nabitý adventní program. Hned první
prosincový den pomůže rozsvítit vánoční
strom na Pražském hradě pro Nadační fond
manželů Livie a Václava Klausových. Druhého
prosince si pak rozsvěcení zopakuje
na slavnosti v Litni.
Hlavním bodem předvánočního hraní bude ale
společný koncert s mladou cimbálovou
muzikou Harafica v pražském kostele sv.
Šimona a Judy 6. prosince. „Na Šimona a Judu
se strašně těším, protože už jsem se
setkala  s těmi úžasnými mladými muzikanty.
Mají podobný drajv jako Notičky a myslím, že
to bude hezká spolupráce,” láká diváky vedoucí
Notiček Lenka Kolářová. Notičky tak navazují

na dřívější úspěšnou spolupráci  s  cimbálovou
muzikou Hradišťan – ostatně jeho bývalý
kontrabasista Dalibor Lesa v muzice Harafica
působí. Koncertem, který je koncipován jako
pásmo s vánoční tématikou, diváky slovem
provede herec Miroslav Táborský.
Dva dny před Štědrým dnem se pak
Notičky s podobným programem představí
v kostele v Karlíku na benefičním koncertu pro
občanské sdružení Náruč.„Na tento koncert se
obzvlášť těším, protože ho děláme pro Náruč
a děti ze stacionáře a Modrého domečku,” říká
Pavla Petrová, vedoucí malých Notiček.
Průvodcem koncertem tentokrát bude Ivo
Tamchyna, čerstvý laureát ceny Našich novin.
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Vánoce a nejen české
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na vánoční výstavu –
Vánoce a nejen České, která začala 1 6.
l istopadu a končí 21 . prosince v galerii
Modrého domečku. Provede Vás různými kouty
světa a ukáže Vám kde a jak slaví Vánoce, kdo
nosí dárky a co se servíruje na Štědrý večer.
Těšíme se na Vás.

za OS Náruč
Šárka Hašková

Výstava v Galerii
Jako každý rok bude o vánočních svátcích
vystavovat v restauraci Galerie své fotografie
a obrázky náš spoluobčan Miroslav Straka.
Slavnostní otevření výstavy provede
27.1 2.201 2 v 1 8.00 hod. Tímto jsou zváni
všichni přátelé a milovníci obrazů a fotografii.
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Nová webová služba
Chcete vidět Řevnice na leteckém snímku?
Potřebujete vědět rozlohu pozemku?
Potřebujete znát vlastníka pozemku? Městský
úřad zpřístupnil pro občany novou službu –
Geoportál na webu Revnice.cz, který vám toto
vše umožní. Jednotl ivé vrstvy se zapínají po
pravé straně. Věříme, že tento program bude
pro vás přínosem.

MÚ

Přímá volba prezidenta
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 1 .
1 0.201 2 svým rozhodnutím termín volby
prezidenta republiky na dny 1 1 . a 1 2. ledna
201 3. Hlasování bude probíhat v pátek
od 1 4.00 do 22.00, v sobotu začíná hlasování
v 8.00 a volební místnosti se uzavřou ve 1 4.00
hodin.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, bude se
konat druhé kolo volby, a to čtrnáct dnů
po začátku prvního kola (tj. 25. a 26. 1 . 201 3),
kam postupují dva kandidáti, kteří obdržel i
v prvním kole volby nejvíce odevzdaných
platných hlasů.
Hlasování bude probíhat ve volebních
místnostech na území České republiky a ve
volebních místnostech zřízených při
zastupitelských úřadech České republiky.
Hlasovat lze i  na voličský průkaz, o který je
třeba požádat písemným podáním, opatřeným
ověřeným podpisem voliče, které musí být
doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
(tj. do 4. 1 . 201 3) tomu, kdo stálý seznam voličů
vede (obecní úřad v místě vašeho bydliště)
nebo osobně do okamžiku uzavřeni stálého
volebního seznamu (tj. 9. 1 . 201 3 do 1 6.00).
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do seznamu voličů v l ibovolném volebním
okrsku na území České republiky
i  v l ibovolném zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Prezidentské volby budou probíhat
ve stejných volebních okrscích jako při volbách
do krajského zastupitelstva, tj. v našem případě
opět v Zámečku.
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Notičky zahrají v Praze
s cimbálovkou Harafica

Spadaný listí – tak se jmenuje výstava kreseb a akvarelů výtvarného kurzu VKV Základní umělecké
školy Řevnice v pivotelu MMX v Letech. Slavnostní zahájení se konalo za velkého zájmu řevnické
veřejnosti po uzávěrce Ruchu 1 6. l istopadu. Neformální úvodní slovo pronesl Jan Slovenčík a
vernisáži lesk dodal koncert žáků umělecké školy. Vystavují: Al ice Čermáková, Lucie Kirova, Jana
Kletenská, Petra Plachá a Pavlína Tylková (na snímku).

Foto: Tomáš Hromádka

Adventní trh a Zimní pohádka
Tradiční adventní trh se koná na řevnickém náměstí v sobotu 8. prosince dopoledne. Bohatou
nabídku předvánočního zboží doplní a vánoční atmosféru navodí vystoupení místních folklorních
souborů a škol. Součástí programu je i  akce Koláče pro Náruč. Koláče můžete nosit už v pátek
odpoledne 7. 1 2. do Modrého domečku, nebo do Denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích.
V sobotu ráno před 9 hodinou už jen do Modrého domečku.Výtěžek z prodeje bude použit
na podporu sociální činnosti občanského sdružení Náruč. Obejděte trh, nevynechejte ani obchody
na náměstí a Modrý domeček a jistě pořídíte vánoční dárky pro své blízké. Setkáte se sousedy, přátel i
a známými a třeba si i  domluvíte nějaké vánoční setkání.
V pátek 21 . prosince začne v 1 6 hodin v sále Zámečku Zimní pohádka aneb Sněhulákova tajná
výprava divadla Mimotaurus. Pojednává o přátelství ztřeštěného sněhuláka a nevítaného
vánočního dárku – psíka Alíka. Prokazují vtip i  odvahu, jsou si věrní a nic, ani vlk, ani l idská hloupost
nebo sněhová bouře je nerozdělí. Pohádka je doprovázena živou hudbou, obsahuje mnohé loutkové
gagy a zapadá do nálady blížícího se Štědrého dne.

VS, thr
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli
a je tu konec dalšího
roku. Při této
příležitosti bych Vám
chtěl popřát příjemné
prožití vánočních
svátků a vše dobré
v novém roce.
Opět bych Vás
v několika bodech rád
seznámil  s  tím, co jsme

na Městském úřadě v poslední době řešil i a jaké
změny se na městě udály.

Kanalizace
Dne 8. 1 1 . proběhla po roce zkušebního provozu
kolaudace čistírny odpadních vod. Tím byla
ukončena výstavba kanalizace a rozšíření ČOV
provedené v letech 201 0 až 201 2 za podpory
Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí
a podpory Krajského úřadu Středočeského kraje
v rámci Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství v roce 201 1 a 201 2.
Náklady na tuto akci činily 66,7 mil . Kč bez DPH.
Město do této investice vložilo vlastní
prostředky ve výši 1 2,5 mil . Kč.
Za uvedené peníze bylo vybudováno 8727 m
stok, 1 825  m přípojek k 824 nemovitostem a 262
šachet.
Akce takovéhoto rozsahu s sebou přináší
mnoho nepříjemností. Ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Počínaje různými omezeními
v přístupu k nemovitostem, omezeními dopravy,
problémy se sesedáním komunikací. V jednom
případě se sesunul plot. Děkuji všem
za trpělivost a pochopení.
Nyní zbývá ještě odkanalizovat ul ice U  Prodejny,
Na Vrážku, Škrétovu, Dr. Pecla, Seifertovu
a Klicperovu. Na tuto část kanal izace je
zpracována projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení. Odhad nákladů na real izaci
činí 1 2 mil . Kč. V tuto chvíl i není vypsaný žádný
dotační titul , ze kterého bychom mohli čerpat
prostředky na výstavbu. Musíme proto počkat
na jeho vypsání.

Opravy komunikací
V průběhu listopadu byly provedeny opravy
v ul icích Školní, 5. května a Rovinská. Do konce
měsíce by měla proběhnout oprava děr před
nádražím. Jsem si vědom, že je ještě mnoho
dalších komunikací, které potřebují opravu.
V dalších opravách budeme pokračovat dle
možností rozpočtu.
Dále zjišťujeme možnosti použití asfaltového
recyklátu na opravu některých komunikací. Od
tohoto kroku si sl ibujeme zlevnění oprav
a snížení prašnosti komunikací.

Státní svátek
Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišl i 28. října
k pomníku, aby si společně připomněli den
vzniku samostatného československého státu.
Zvláště děkuji vystupujícím ze základní školy
a ze základní umělecké školy a také těm,
kteří s  nimi vystoupení secvičil i .

Technické služby
Koupil i jsme nový kontejner na svoz stavební
sutě. Dále plánujeme koupi starší posypové
nástavby na multikáru a nákup nové radlice
na odhrnování sněhu za traktor. Tyto nákupy by
měly přinést zlepšení služeb pro občany.

Libor Kvasnička

Čp. 2
V červnu tohoto roku vyhlásilo město Řevnice
výběrové řízení na prodej domu č.p. 2
a přilehlých pozemků o výměře cca 3244 m2.
Nabídky obdrželo město dvě – od společnosti
Avers, spol. s  r. o. a od společnosti 2Q, spol. s  r. o.
Podmínkou prodeje byl závazek nového
vlastníka nemovitostí vystavět na prodávaných
pozemcích na vlastní náklady objekt či skupinu
objektů, které navážou na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad jakožto přirozené centrum města
a budou veřejně přístupné pro občany
a návštěvníky města a vedle bytové vybavenosti
zde budou i  provozovny služeb svým
charakterem odpovídající ustanovením
územního plánu. Závazkem nového vlastníka
bylo také vytvořit bezbariérový průchod mezi
náměstím a přednádražním prostorem tak, aby
se tento průchod stal plnohodnotnou pěší
zónou s provozovnami služeb.
Povinnou součástí nabídky bylo mimo jiné
předložení jednoduché studie navrhovaného
způsobu využití nemovitostí a studie
navrhované nové cesty. Tuto studii pro
společnost Avers, spol. s  r. o. vypracoval MCA
atel ier s.r.o., pro společnost 2Q, spol. s  r. o. ji
vypracoval atel ier Šrámková architekti, s.r.o.
Rada města Řevnice následně jmenovala tří
člennou expertní komisi složenou z odborníků
na architekturu, stavebnictví a urbanistiku. Jejími
členy byl jmenován Ing. arch. Jan Rampich,
Ing. Miloš Polanka a Ing. arch. PhDr. Lenka
Burgerová. Členové expertní komise posoudil i
přijaté návrhy ze svého profesního hlediska
a popsal i klady a zápory, výhody a nevýhody,
přínosy a nedostatky jednotl ivých návrhů.
O vítězi rozhodne Zastupitelstva města Řevnice
na řádném zasedání zastupitelstva v prosinci
201 2. Každý zastupitel dostane možnost
seznámit se s posudky. Kritérii pro výběr vítěze a
stanovení pořadí dalších nabídek bude
nabídnutá cena a přínos nabídky pro město.
SVÉ NÁZORY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE ZASLAT
ELEKTRONICKY NA E-MAIL pod@revnice.cz
NEBO PÍSEMNĚ NA ADRESU MěÚ. Obě dvě
nabídky jsou k nahlédnutí na MÚ a v Modrém
domečku.

ŠH

Sběrný dvůr
Od úterý 20. l istopadu platí ve sběrném dvoře
Na Bořích zimní otevírací doba. Odpady je sem
možné přivážet v těchto hodinách: Po, Út: 9.00
hod. – 1 1 .00 hod., Čt, Pá: 1 3.00 hod. – 1 5.00 hod,
Ne: 9.00 hod. – 1 2.00 hod.
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Posypový materiál
na chodníky
Občané, kteří se rozhodnou uklízet chodníky od
sněhu a náledí před svými domy svépomocí,
mají možnost domluvit si  s  Technickou správou
odběr posypového materiálu. Zájemci,
kontaktujte prosím Pavla Kubáska na tel .: 702
041 427 nebo na e-mailu: ts@revnice.cz. Všem,
kteří takto městu pomáhají s  úkl idem, děkujeme.
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Příspěvek organizacím
Město Řevnice informuje organizace
pracující s  mládeží o možnosti požádat
o příspěvek z rozpočtu města. Příspěvek bude
přidělován na základě pravidel , která schvál ila
Rada města Řevnice dne 2.1 1 .201 2, která jsou
zveřejněna na www.revnice.cz. Poslední termín
pro podání žádosti je 20. prosinec 201 2.

MÚ

ZTP - výměna průkazu
Zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu
těžce zdravotně postiženou O1 (AA šestimístné
číslo) má platnost do 31 . 1 2. 201 2. Výměnu za
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou O7 (CC
šestimístné číslo) provádí Městský úřad
Černošice, Podskalská 1 9, Praha 2, přízemí,
kancelář č. 1 6 a 1 7, tel . 221 982 222, 221 982 41 4.
K výměně parkovacího průkazu žadatel předloží:
1 . platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
2. platný občanský průkaz
3. jednu fotografii odpovídající současnosti
(35x45 mm)
4. zvláštní označení vozidla O1 (modrý znak)
K vyřízení výměny parkovacího průkazu je nutná
osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně
postižené!!!

MÚ

Stavební úřad
Spojení na stavební úřad Řevnice je v současné
chvíl i pouze na mobilním čísle: 725 852 81 8,
pevná linka má poruchu, která si vyžádá delší
čas opravy. Děkujeme za pochopení.

MÚ

SMS z úřadu
Město Řevnice nabízí jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých informací o dění
v našem městě. Systém umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu na
zaregistrované číslo mobilního telefonu
v krátkých textových zprávách (SMS). Více
informací na http://www.revnice.cz/odber-sms/.

MÚ

Slovo starosty Zastupitelstvo schválilo
přístavbu Mateřské školy

Další z jednání Zastupitelstva města Řevnice se konalo 25. října 201 2, tentokrát na městském
úřadě. Zastupitelstvo v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy schválilo uzavření smlouvy s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 1 1 404 360,97 Kč a dále schvál ilo vyčlenění
peněžní částky ve výši 2 851 091 ,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu Stavební úpravy
a přístavba Mateřské školy v Řevnicích. Neschválilo však návrh zpracovat audit finančně stavební
části projektu Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.
Rovněž projednalo a schvál ilo uvolnění částky ve výši 25.000,- Kč na výmalbu vstupních prostor
Zámečku vč. sociálního zařízení přístupného z vestibulu a kanceláře Městského kulturního
střediska. Dále na zhotovení polic do nik ve vestibulu školy, na kterých by byly umístěny vyřazené
nebo darované knihy, které budou k dispozici občanům a žákům školy s tím, že finanční
prostředky budou čerpány z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 29 – budova
Zámeček, ve kterém ke dni 1 7. 1 0. 201 2 je částka 99 548,- Kč.
Rovněž vzalo na vědomí námitku Ing. Tomáše Smrčky proti zápisu č. 1 4 a přesunulo její
projednání na příští zasedání zastupitelstva.
Obsahem dalšího jednání, které se protáhlo až do půlnoci, byly volby do školské rady ZŠ Řevnice,
problematika Ekosu a také možné využití pozemku základní školy pro sportoviště Řevnické
sportovní.

Tomáš Hromádka

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE

A ÚSPĚSNÝ ROK 201 3

Město informuje
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KULTURNÍ
OZVĚNY

V úterý 1 3. l istopadu proběhla v Zámečku
beseda pro čtvrťáky a páťáky ze ZŠ s paní
Andrtovou z nakladatelství Thovt. Nakladatelství
Thovt je zaměřeno výhradně na literaturu pro
děti. I  přes relativně krátkou dobu působení na
českém trhu se mu podařilo získat 2. místo
v soutěži „Nejúspěšnější kniha veletrhu“, která
byla vyhlášena ku příležitosti konání 4. ročníku
Veletrhu dětské knihy v Liberci 2006. Toto
ocenění získala kniha „Jako ty“.
Paní Andrtová dětem formou motivačních her
představila knihy z jejich nakladatelství. Čtvrťáci
hledal i Poklad kapitána Černovouse a páťáci
zase podnikl i Výpravu do Starověku. Myslím, že
se beseda dětem líbila, dozvěděly se zajímavé
věci o tvoření knih a měly možnost si knihy
půjčit a kousek si přečíst. V knihovně máme
k zapůjčení skoro všechny jejich tituly a nyní tu
také máme prodejní výstavu těchto knih za
akční ceny. Pokud byste chtěl i přijít nakouknout,
máte možnost ve výpůjčních hodinách
knihovny.

PV

1 5. l istopadu se konala výroční členská schůze
ZO Českého svazu bojovníků za svobodu
v Řevnicích. Mezi účastníky byla i  paní Božena
Dardová, která 1 9. 1 1 . 201 2 oslavila 90.
narozeniny. K významnému jubileu jí gratuloval
pan Bohumil Kos.

Foto: Petr Packan

Jaký byl festival?
Pokud se zajímáte o lyžování, hory, polární kraje
a cestování, tak vám nesdělíme nic nového. Ve
dnech 2. – 3. l istopadu probíhal v řevnickém kině
filmový Festival zimních sportů. Ostatní čtenáře
Ruchu informujeme, že šlo o dvoudenní
celovečerní promítání špičkových filmů plných
extrémního lyžování, zimního lezení,
skialpinismu a dalších extrémních zážitků
a sportů české i  zahraniční produkce, které vedle
Řevnic probíhalo v další více než stovce kin
v celé republice. Šlo přitom o špičku ve svém
oboru, kterou ocenil i nejen sportovní fanoušci,
ale i  příznivci filmů o přírodě. Hlavní program byl
totiž sestaven z osmi filmů, které vyhrály řadu
ocenění na zahraničních filmových festivalech.
Program začal už v pátek zajímavou přednáškou
člena přírodovědecké expedice na Špicberky
o zdolávání drsného arktického terénu, ale
i  o nespoutané kráse tamní krajiny. Diváci se
dozvěděli, že Špicberkům se správněji má říkat
Svalbard, že nejsou vlastnictvím žádného státu
a správu nad nimi vykonává Norsko. Žijí tam
lední medvědi, a také početná ruská menšina.
Dvacetiminutový film a fotografie
dokumentovaly nejen nádhernou přírodu, ale
i  odbornou činnost vědců z J ihočeské univerzity,
kteří zde již několik let zkoumají změny klimatu.
V další části programu diváci shlédl i fi lm
o českých lyžařích ve volné přírodě Ultim8
Separation a zasmáli se příběhu čtyř velmi
mladých seveřanek, které se se samy vydaly na
cestu 1 200 km dlouhou přes Baffinův ostrov
v Arktidě a zažily přitom velké dobrodružství
a legraci (Baffin Babes).
Druhý den festivalu byl nabitý dokonce dvojitou
porcí filmů z oblasti extrémních zimních sportů.
Při francouzském filmu Scottisch Ice Trip diváky
až mrazilo v zádech. Co všechno jsou lidé za

adrenal inový zážitek schopní udělat? V krátkém
instruktážním filmu Bezpečný freeride – laviny
se dozvěděli, co dělat v případě, že taková
situace nastane. O české výpravě ve východním
Grónsku referoval další film. White Line – tak se
jmenovalo padesátiminutové dílko na téma
freeride, absolutní svoboda a čerstvý prašan.
V dalším bloku diváci absolvovali prvovýstup na
1 3. nejvyšší horu světa v Pákistánu, zasmáli se
u  mírně česky nacional istického laděného filmu
Tatry krásné, Tatry mé. Vrcholem skvělého
festivalu pak byl snímek All . I . Can – mnoha
cenami ověnčený snímek o lyžování po dosud
nesjetých svazích  s ekologickým podtextem.

Lze právem ocenit dramaturgii řevnického kina,
které se daří s  husarskými kousky obstarávat
filmy krátce po premiéře, připravovat soutěže
mezi diváky, organizovat filmový klub nebo
právě tento festival . Vše v podstatě z nadšení,
z ničeho, dobrovolně a v několika l idech.
Doufejme, že se časem podaří i  zlepšit propagací
těchto zajímavých aktivit, bez kterých si už ani
kulturní dění v Řevnicích nedokážeme
představit. Každopádně, zájemci najdou aktuální
program kina vždy na internetu
http://www.kinorevnice.cz nebo na webových
stránkách Ruchu.

Tomáš Hromádka

Zápis do ZŠ Řevnice
Prosím rodiče budoucích prvňáčků, kteří hodlají umístit své dítě do 1 . třídy ZŠ Řevnice ve školním
roce 201 3/201 4, aby vyplnil i formulář Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání dostupný na našem
webu www.zsrevnice.cz pod tlačítkem žádosti ke stažení a zaslal i jej na ad-
resu: m.skarda.zs600@seznam.cz do konce listopadu 201 2.
Zápis do první třídy proběhne 24.a 25. ledna 201 3, náhradní termín je stanoven na 8. února 201 3.
Zaslaný formulář bude nyní sloužit zejména pro informaci o počtu dětí, které se do naší školy
hlásí. Při zápise bude tento formulář použit s  aktual izovaným datem, proto datum nevyplňujte a
nepodepisujte jej.
Děkujeme za spolupráci!

ZŠ Řevnice

Beseda v knihovně

Společenská kronika

Kino Řevnice
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Emílie Vašáryová zase na cestě
V pražském Café Teátru Černá labuť zprostředkovala Marie Reslová publiku
setkání s Emíl ií Vašáryovou. Ukázky z archívů ilustrovaly divadelní
i  fi lmovou tvorbu od začátků (Až přijde kocour) přes televizní slovenské
pondělky až po současnost. Setkání uzavřela autogramiáda společné knihy
Stále na cestě, která je k dispozici i  v řevnické knihovně.

VS
Foto: Vojtěch Kopta

Setkání u pomníku
... při příležitosti výročí vzniku Československé republiky se i  přes podzimní
plýskanice konalo za velkého zájmu veřejnosti.

Foto: Karel Gregor

Řevničtí skauti opět přivezou Betlémské
světlo do Řevnic
Jako každý rok přivezou skauti i  letos do Česka vánoční plamínek
Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá
do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským delegacím
z celé Evropy… V České republice putuje nejprve do Brna, odkud je
rozvezou vlaky po republice. Řevničané si mohou přijít připál it své svíčky
a lampičky opět na Štědrý den 24. 1 2. 201 2 mezi 9.30 a 1 1 .00 hodinou
dopolední na náměstíčko před Zámečkem.

Jana Gartová, oddíl Bobři Řevnice

Čajovna Cherubín v prosinci
Prosinec bude patřit v čajovně Cherubín na náměstí tradičním i  méně
obvyklým akcím. Hned v sobotu 1 . 1 2. od 1 8,30 hod. je připraven koncert:
Didgeridoo a Dobromilova kytara, 6. 1 2. ve stejném čase dokument na
téma Setkání s UFO (svědectví a důkazy v Čechách) o den pozdějí v 1 9
hod. je připravena Drumsession (společné bubnování), 8. 1 2. od 1 5 hod.
pak beseda na téma mystická smrt  s Alexandrem Hendrukem. Kozí příběh
se bude promítat 9. 1 2. od 1 6 hod. 1 3. 1 2. v 1 8,30 hod. přijde na řadu
dokument Zeměloď (o energeticky nezávislých stavbách), 1 4. 1 2. potom
dokument Technologie keshe F. Následovat bude 1 4. 1 2. od 1 9 hod
autorské čtení a koncert Vladimíra Václavka, 1 6. 1 2. v 1 6 hod. se bude
promítat Fimfárum, 21 . 1 2 od 1 8 hod. beseda na téma Konec času dle
mayských proroctví. 22. 1 2. od 1 9 hod. se bude v čajovně opět bubnovat
neděle 23.1 2. od 1 6:00, 23. 1 2. promítají Dobu ledovou 3. o Vánocích bude
otevřeno dle zájmu hostů (tel : 775 388 205).

Silvestr v čajovně
v pondělí 31 .1 2. od 21 :00 se koná Silvestr s  čajem :) - konec roku 201 2
a začátek 201 3, oslava - bubny-tanec - čajová boule – medovina -
chlebíčky. Vstupné 1 30,- rezervace vhodná. Více info na tel : 775 388 205,
nebo email : jan.cherubin@email .cz.

thr

Bioblues se vydařilo
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Sokolský pozdrav
z Řevnic 1 899

Předkládaná stará řevnická pohlednice
(obrázek 1 ), na které je zobrazen
Dominikánský statek (čp. 29)  s  vilou paní
Juppové (čp. 1 1 4), byla odeslána z Řevnic do
Prahy 1 5. 8. 1 899. Adresátem „Sokolského
pozdravu“ od asi desítky výletníků je Jindřich
Reeger, významný funkcionář Sokola
Pražského, nejstarší sokolské jednoty
v českých zemích, založené v roce 1 862 (letos
je to 1 50 let od založení).
O domě čp. 29 – Dominikánském statku, dnes
Zámečku, jsem se podrobně rozepsal v Ruchu
číslo 2 z roku 2004. Vilu čp. 1 1 4 jsem již
okrajově zmínil v našem časopise číslo 2
v roce 2009 a uvádím k ní několik poznámek.
Dům postavila v letech 1 889-1 890 Karolina
Juppová z Prahy, manželka majitele továrny
na výrobu zámků a klik. Později se stala
majitelem rodina Kubrova. V roce 1 91 8 koupil
vilu pražský krejčí František Stein a dům je
dodnes v držení jeho potomků (Řehákovi,
Bělíkovi, Hnátovi). V roce 1 922 provedl Stein
na domě stavební změny a v roce 1 926 zřídil
na zahradě tenisový dvorec. I  v pozdějších
letech byla vila stavebně upravována.
Na obrázku vlevo je bílý zděný plot, který
kdysi odděloval pozemek statku od
Moklinského potoka a od mníšecké silnice.
Plot vpravo tvořil horní hranici Juppovy
zahrady. Nad tímto plotem jsou rozsáhlá

dominikánská pole. Jindřich Reeger byl v posledním desetiletí 1 9. století
místostarostou Sokola Pražského a současně zakladatelem a náčelníkem
jeho jezdeckého odboru. Na fotografii z roku 1 895 (obrázek 2) je Reeger
třetím stojícím zleva. Na stejné fotografii sedí vlevo vpředu na zemi můj
dědeček Jindřich König. Oba byli tehdy členy výboru.

Kö

· 1 . 1 2. 1 927 – první Vánoční strom republiky na náměstí
· 3. 1 2. 1 972 – otevření skládky Pod Selcem
· 7. 1 2. 1 937 – slavnostně zprovozněn letovský most
· Ruch 1 2/1 992
- Mgr. Pavel Beneš ve svém sdělení s názvem „Kapitoly z našich duchovních
dějin“ věnoval pozornost rytířskému řádu křížovníků  s červenou hvězdou,
jemuž od roku 1 253 až prakticky dodnes náleží patronát nad řevnickým
kostelem a farností vůbec.
- Je publikována úvaha o založení nové skládky pod lesem na poli
na Bořích.
· Ruch 1 2/2002
- Hodnotí výstavu fotografií z míst postižených povodněmi na Berounce
a šest večerů  s hudbou v Řevnicích. Kromě důležitého finančního výtěžku
pro postižené řevnické občany článek zdůrazňuje vytvoření atmosféry
vstřícnosti a porozumění mezi řevnickými občany po povodních
- 7. 1 2.2002 proběhl přebor školy v šachu, kterého se zúčastnilo 22 hráčů.

Kö

Řevnická výročí 201 2

Řevnice na starých pohlednicích - 1 00

Aktuální ceník inzerce v Ruchu najdete

na http: //www.ruch.revnice.cz.
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Z dopisů

Ke každému článku zveřejněnému
v elektronické verzi Ruchu mohou čtenáři
přidávat komentář. Nejnověji se objevil
u seriálu dr. Königa o starých pohlednicích,
který rádi zveřejňujeme i v tištěné verzi
Ruchu:

Dobrý den,
Řevnice na starých pohlednicích považuji za
velmi přínosné příspěvky. Škoda, že nevyšly
knižně, ráda bych všechny budovy, o kterých
píšete, prošla osobně při vycház-
kách  s kočárkem.

S pozdravem Lenka Krejčí

Poplatky za odpad
a třídění
Od nového roku budou mít obce možnost zvýšit
poplatky za odvoz odpadu až na 1 000 Kč na
osobu. V Řevnicích se dosud platila nejvyšší
povolená částka a tak se obávám, aby tomu
nebylo zase tak. Nemáme už skládku za humny a
tak to město asi stojí víc, ale na druhé straně se
Řevnice drží ve své kategorii na špičce v soutěži
středočeského kraje „My třídíme nejlépe“, takže
zdražení odvozu odpadu by bylo výsměchem
všem, kteří se snaží. A možná by bylo natolik
demotivující, že by někteří spoluobčané „najust“
třídit přestal i…
I  při velkém podílu vytříděného odpadu bude
objem zbývajícího odpadu, který je nutno
odvézt na skládku, značný. Ale nemuselo by to
tak být. Popelnice se z velké části plní
bioodpadem. Tráva, padané ovoce, l istí –
kam s tím jinam než do popelnice, zvlášť když za
odvoz platíte stejně, jestl i necháváte vyvézt
popelnici každý týden nebo jednou za měsíc.
Sběrný dvůr sice přijímá i  bioodpad, ale je teď
poměrně daleko. Pro toho, kdo nemá auto,
nepřichází v úvahu vůbec, ale ani do osobního
auta se toho moc nenaloží, a každý nemá přívěs.
Kdo tam bude jezdit často při dnešních cenách
benzínu? A kompostovat na zahrádce
svépomocí, přiznejme si, se dnes už každému
nechce, nehledě na to, že např. nahnilé ovoce
nebo listí z ořechů na domácí kompost nepatří.

Ve využívání bioodpadu jsou velké rezervy.
Neměl by končit na skládce, je rovněž
zužitkovatelný. Od r. 201 4 budou muset města
tak jako tak zajistit jeho separovaný sběr. Ve
velkých městech bioodpadu mnoho není a l idé
v bytech nějaké zbytky zeleniny asi zvlášť
schraňovat a odnášet do speciálních kontejnerů
příl iš nebudou, ale malá města a vesnice, kde má
skoro každý zahrádku, vyprodukují bioodpadu
mnohem víc. Někde už teď přišl i na to, že se
vyplatí zařídit obyvatelům zvláštní nádoby na
bioodpad ke každému domu a svážet ho do
kompostárny. Nebyly by„hnědé popelnice“ i  pro
Řevnice řešení? Kromě toho, že bychom se
chovali ekologicky, by se to jistě projevilo
i  úsporami za „skládkovné“. Dobré
zkušenosti  s  tím dle zprávy v tisku mají např.
v Mikulově, stačilo by se pozeptat.
Věřím, že si představitelé našeho města dobře
rozmyslí, jestl i bude nutné obyvatele, kteří
snaživě třídí, i  když jim to žádné výhody
nepřináší, ještě „potrestat“ zdražením odvozu
popelnic. A že snad najdou jiné řešení, aby to
utáhla naše hubená obecní kasa.

Helena Dvořáková

Kdo může za špatné
hospodaření EKOSu?
V městské firmě EKOS bylo během deseti let
dvakrát vyměněno vedení. V obou případech
proto, že společnost špatně fungovala. V roce
2006 byl z funkce jednatele odvolán Petr
Kubásek, letos v únoru Václav Zdráhal . Pokaždé
zůstaly městu Řevnice, jako většinovému či
jedinému vlastníku EKOSu, dluhy. Zjevné, které
je třeba splácet, či skryté v nutných investicích
do skládky a její rekultivace. Od října má EKOS
nového ředitele Pavla Kubáska. Ani ne třicetiletý
absolvent bakalářského studia na VŠCHT se stal
zároveň vedoucím střediska technických služeb
na městském úřadě.
O působení jeho otce Petra Kubáska v čele
EKOSu dodnes kolují po Řevnicích legendy. Co
všechno se na skládku načerno navozilo a kolik
na tom město prodělalo. Jak neprůhledné bylo
hospodaření firmy. Bylo, nebylo… Důvody
odvolání Petra Kubáska nebyly nikdy zveřejněny,
jeho hříchy sečteny, občané Řevnic se
nedozvěděli, zda městu vznikla škoda, jak byla
veliká a kdo je za ni odpovědný. Je známo jen to,
že ze šesti a půl mil iónového dluhu firmy
Švestka, který v době Kubáska staršího na
skládce vznikl , se kvůli nedostatečné
dokumentaci, která by u soudu neobstála,
vrátilo městu až vloni formou mimosoudního
vyrovnání sotva půl mil ionu. Ostatní relevantní
dokumentaci z té doby nikdy nikdo nezkoumal.
Petra Kubáska nahradil i ve funkcích placených
jednatelů tehdejší místostarosta Václav Zdráhal
a starosta Miroslav Cvancinger. Když nastoupil i ,
deklaroval i odhodlání zprůhlednit a zkval itnit
fungování městské firmy. Vznikla i  dozorčí rada
EKOS, jíž předsedal Petr Kozák. Pan Zdráhal se
stal rovněž výkonným ředitelem EKOSu. Ve
funkci jednatele skončil letos v únoru a jako
ředitel na konci září. Pan Cvanciger se
jednatelské funkce vzdal v létě 2009.
Postupně se pod EKOS, který původně
provozoval jen skládku, přesunulo hospodaření
v městském lese, technické služby a nakonec
před volbami v roce 201 0 i  voda a kanalizace.
EKOS zajišťoval pro město Řevnice například
i  svoz komunálního odpadu. Za to, že vybral
firmu a platil faktury, účtoval městu 1 0%
přirážku. Řevnice tak platily několik let za odpad
ročně o statisíce víc, než bylo nutné. Město si
u  EKOSu objednávalo také péči o zeleň, úkl id,
údržbu a opravu komunikací, správu hřbitova a
další služby. Za to mu posílalo smluvně
dohodnuté čtvrtletní paušální platby. Městské
zakázky EKOS živily, byl na nich zcela závislý,
žádnou další činnost nevyvíjel a jiné příjmy než
z města neměl.
Nespokojenost občanů s poskytováním služeb
EKOSem je v Řevnicích dlouhodobá. Většina

uskupení, které se v roce 201 0 ucházely o vedení
města, měla v programu změny ve společnosti
a opět i  zprůhlednění jejího hospodaření. O tom,
ale i  o neschopnosti a neefektivnosti firmy
a výplatách horentních odměn jejím
jednatelům, v té době už zas po Řevnicích
kolovaly legendy.
Dozorčí rada k tomu víceméně mlčela. V těch
několika zápisech z jejích rychle řídnoucích
zasedání nenajdeme o vážných problémech
firmy nic. Její členové od roku 2009 postupně
podávali rezignaci. Mlčel i  kontrolní výbor
Zastupitelstva, kterému předsedal současný
starosta Libor Kvasnička. Václav Zdráhal naopak
přesvědčil Radu města a Zastupitelstvo, v nichž
měli většinu ODS a Naše Řevnice, aby těsně před
komunálními volbami schvál il i převod správy
vodovodu a kanalizace pod EKOS. A to přesto, že
nikdy nepředložil jasný plán nákladů a výnosů
této činnosti, na jejíž odborné vedení navíc
neměl kval ifikaci a musel si najímat další firmu.
Nová Rada, která zasedla na městském úřadě po
volbách na podzim 201 0, si velmi dlouho ve věci
EKOSu neudělala jasno. Několikrát vyzvala jeho
jednatele a ředitele, aby ji
seznámil  s  ekonomickou situací firmy
a konstatovala, že finanční toky ve společnosti
jsou nesrozumitelné. V hospodaření EKOSu
nebyla například účetně oddělena jednotl ivá
střediska a nebylo tedy jasné, která z činností je
dlouhodobě prodělečná. Pan Zdráhal “mlžil”
i  o závazcích společnosti, tedy o jejích dluzích.
A radní si buď jasno udělat neuměli nebo
nechtěl i. Každopádně jako členové valné
hromady EKOS, jejíž funkci Rada města plní, to
udělat mohli a měli. A hlavně měli situaci řešit.
Na jaře 201 1 rezignovali i  poslední členové už
nejméně rok nefunkční dozorčí rady. Nepředali
žádné písemné závěry své práce, ale na
abdikačním setkání s Radou města konstatoval i
(jak stojí v zápisu), že “hospodaření v EKOSU je
nedostatečné a byli ubezpečováni, že
hospodaření bude pozitivní. V dozorčí radě je
třeba takové skupiny l idí, která dotlačí EKOS
k tomu, aby hospodaření bylo průhledné.” Rada
města usoudila, že takoví l idé nejsou, a kontrolní
orgán společnosti zrušila úplně.
V té době část radních, především Tomáš
Smrčka, začala intenzivně prosazovat řešení
další existence EKOSu ve společném
podniku  s firmou Středočeské komunální služby
Kladno (dále SKS). Probíhala jednání
o společném podniku  s 50 % podílem města, ale
kladenská firma, jejíž spřízněná společnost
zajišťovala pro EKOS například svoz odpadu,
nikdy nedala na stůl jasné plány a čísla. Starosta
Libor Kvasnička naopak navrhoval převod všech
činností EKOS zpět pod město, vlastně návrat ke
stavu, kdy pod firmu patřila jen skládka. Ta
ovšem byla po odchodu pana Kubáska z funkce
uzavřena, zrekultivována a dnes na ní probíhá
pouze povinný monitoring.
Starostovo řešení nakonec získalo podporu
Zastupitelstva. A to i  přesto, že ani on
srozumitelně nevyčísl i l jeho ekonomické
náklady a budoucnost ani nepředložil
harmonogram celé operace.
Radní Tomáš Smrčka (Naše Řevnice) a Jiří Drvota
(ODS), příznivci řešení problémů EKOSu
spoluprací s  jeho největšími věřitel i (SKS Kladno
a s nimi propojené firmy) či vytvořením
společného podniku kvůli nesouhlasu  s přijatou
variantou řešení odstoupil i z Rady města.
Novými radními se na začátku roku 201 2 stal i
MUDr. Jarka Dercová (TOP 09) a Roman Tichý
(Pro Řevnice).
Ovšem ve chvíl i , kdy starosta Libor Kvasnička
začal svůj plán v únoru 201 2 uskutečňovat
a vystřídal odvolaného jednatele EKOSu Václava
Zdráhala ve funkci, ukázalo se, že jeho záměr je
neprůchodný. Především proto, že největší
věřitel EKOSu, kladenská společnost SKS (a  s ní
propojené firmy), začala požadovat splacení
dluhu, vyžadovala záruky města a hrozila, že
pošle EKOS do konkursu.
Libor Kvasnička svá jednání s SKS uzavřel na
konci srpna podpisem smlouvy a splátkového
kalendáře. Podmínkou bylo, že v EKOSu
zůstanou činnosti schopné svým ziskem
částečně zajistit splácení dluhu, tedy správa
městského lesa, vodovodu a kanalizace.
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Komentujete na webu

Odpady

EKOS
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Zastupitelstvo města dalo souhlas k tomu, aby
město “poslalo” do své firmy z rozpočtu tři
mil iony korun na uhrazení dluhu.
Navenek to vypadá, že je “problém EKOS”
vyřešen. Dluhy se splácejí. Městská firma má
nového, kval ifikovaného ředitele, který vyhrál
výběrové řízení. Ale je to opravdu tak?
Kontrolní výbor Zastupitelstva se během léta
pokoušel pod vedením Tomáše Hromádky na
základě dostupných dokumentů (např. zápisů
z Rady a Zastupitelstva, dozorčí rady, kontrolního
výboru, peněžního deníku EKOSu)
zrekonstruovat příběh zadlužení firmy od roku
2008. Cílem bylo zjistit, jak je možné, že se EKOS
do nepříznivé ekonomické situace vůbec dostal ,
a kdo vlastně nese za jeho opakované problémy
odpovědnost.
Zprávu kontrolního výboru vzalo v září
Zastupitelstvo na vědomí a uložilo Radě města,
aby na otázky v ní položené odpověděla na
svém dalším řádném zasedání. Zpráva
konstatuje, že valná hromada, tedy Rada města,
nedostatečně nebo nedůsledně kontrolovala
hospodaření EKOSu a nevyvozovala
odpovědnost ani za pokuty, které firma musela
zaplatit (jen za nedodržení monitoringu skládky
zaplatil EKOS půl mil ionu), ani za škody, které
firmě vznikly špatným hospodařením jejího
ředitele a jednatele Václava Zdráhala.
Kontrolní výbor například požádal o odpověď
na otázku “na základě čeho pobíral jednatel
a ředitel EKOSu odměnu za výkon funkce? Zda
byla valná hromada, tedy Rada města, která
převzala odpovědnost po volbách v roce
201 0, s  její výší a platovou politikou ve
společnosti EKOS seznámena a schvalovala ji?”
Došel totiž k závěru, že dlouhodobě byly
odměny vedení a zaměstnanců EKOSu vyšší, než
odpovídalo příjmům společnosti, která tak byla
doslova “projedena”.
Dále se kontrolní výbor zeptal : “Proč valná
hromada důsledně nevyžadovala po EKOSu
jednoduché a veřejně přístupné kontrolní
mechanismy jako je výroční zpráva, když jejich
předložení doporučuje už zápis dozorčí rady
z roku 2008?” Kontrolní výbor také očekává
odpověď Rady, proč nevyvodila konkrétní
odpovědnost za škody, které v EKOSu vznikly.
Jak je možné, že dopustila, aby jednatel Václav
Zdráhal nekontrolovaně zadlužil EKOS
u společnosti SKS a s ní spřízněných firem, když
je podle dokumentů zřejmé, že SKS už od roku
2008 opakovaně usiluje o vstup do řevnické
městské firmy a možnost provozování skládky?
Vyjasnit a konkrétně popsat všechna selhání,
k nimž v minulosti v kauze EKOSu došlo, má
význam ne proto, abychom pronásledovali
viníky, ale proto, abychom chyby, které se staly
a které mil ionovými částkami zatížily napjatý
řevnický rozpočet, znovu a znovu neopakovali.
A máme k tomu dobře našlápnuto. Nový ředitel
firmy byl vybrán, aniž by předložil plán
budoucího ekonomického fungování EKOSu.
Nedostal v tom směru od Rady města ani žádné
zadání, jehož splnění bychom mohli v budoucnu
kontrolovat. Město nenastavilo ani po všech
zkušenostech  s fungováním své firmy kontrolní
mechanismy, například nezavázalo nového
ředitele předkládáním výroční zprávy. Dosud
nejsou zkolaudovány rekultivace skládky, jejichž
provedení vykazuje vážné nedostatky. Nejsou
jasné náklady, které bude muset EKOS na
dokončení rekultivací vydat. A hlavně: nebylo
řádně zaprotokolováno v jakém stavu a s jakými
nedostatky jednatel Václav Zdráhal předal firmu
novému jednatel i Liboru Kvasničkovi. Veřejnost
není o situaci městské firmy dostatečně
informována.
Jsme opravdu tak nepoučitelní? Nebo tak
hloupí? Možnost, že to děláme schválně, snad
můžeme vyloučit.

Marie Reslová
P. S. Poté, co vyšla první verze tohoto textu na webu města
Řevnice, přijala Rada 1 9. 1 0. 201 2 usnesení, kterým ukládá
jednatel i EKOSu předložit výroční zprávu EKOS s.r.o. za rok 201 1
do 31 . 3. 201 3. Neupřesnila ovšem, jaké údaje má obsahovat. A až
9. 1 1 . uložila rada pro-střednictvím jednatele EKOSu ředitel i firmy
vypracování "plánu činnosti a stabil izace společnosti" a vyžádala
si pravidelné informace o hospodaření EKOSu. Zároveň rada
konstatovala, že bývalý jednatel a ředitel EKOSu Václav Zdráhal ,
dosud nepředložil zprávu o důvodech zadlužení firmy, kterou
měl odevzdat v září.

EKOS je naše priorita
Rada města, která vznikla po volbách v roce
201 0, problém EKOSu řešila — byť relativně
pomalu. Všechny strany a sdružení, které se
dostaly do Zastupitelstva města, v ní měly po
jednom radním, a konsensus se proto hledal
hodně složitě. Patová situace se uvolnila až poté,
co v Zastupitelstvu získala většinovou podporu
varianta počítající s  převodem činností Ekosu
přímo pod město. Ing. J iří Drvota (ODS)
a Ing. Tomáš Smrčka (Naše Řevnice) v reakci
odstoupil i počátkem letošního roku z Rady.
Nynější Rada složená ze zástupců sdružení Pro
Řevnice, Občané Řevnic pro změnu a TOP09 pak
odvolala Ing. Václava Zdráhala z funkce
jednatele, poté i  z funkce ředitele,
dohodla  s věřitel i Ekosu splátkový kalendář
a zajistila finance na splacení
několikamil ionového dluhu, převedla pracovní-
ky technických služeb pod městský úřad a ve
výběrovém řízení vybrala nového šéfa Ekosu a
technických služeb Pavla Kubáska. Poté uložila
jednatel i předkládat výroční zprávu, zadat
ředitel i vypracování plánu činností a stabil izace
společnosti. Rozhodla také o tom, že se zasedání
Rady města bude jednou měsíčně účastnit nový
ředitel Ekosu: seznámí radní s výsledky
hospodaření za uplynulý měsíc, se stavem
společnosti a jejích činností. Rada města tak
bude moci okamžitě reagovat na vývoj situace.
Bylo také rozhodnuto, že problém Ekosu bude
zařazen jako jeden z bodů na každé
Zastupitelstvo. Veřejnost tak bude moci vývoj
situace v městské společnosti podrobně sle-
dovat.

Rada města

Sdružení občanů s názvem Naše Řevnice bylo
vytvořeno jako volební strana před
komunálními volbami v roce 201 0 a bylo
registrováno jako sdružení nezávislých
kandidátů v souladu  s §22 volebního zákona č.
491 /2001 Sb.
Po právní stránce je tedy samostatným
právoplatným subjektem. Ve volbách získalo
naše uskupení 1 4,45% voličských hlasů,
a preferenčními hlasy dva členy do
zastupitelstva města – Mgr. Tomáše Hromádku a
Ing. Tomáše Smrčku.
Náš volební program můžete nalézt na
webových stránkách www.naserevnice.cz.
Ve snaze být konstruktivně nápomocni řízení
a rozvoji Řevnic, jsme přistoupil i na vytvoření
rady města, složené ze zástupců všech
volebních subjektů. Členem rady města se stal
jeden z našich zastupitelů, Ing. Tomáš Smrčka.
Práce rady města a její rozhodnutí se však
mnohdy dostaly do rozporu se stanovisky
většiny v zastupitelstvu a při mnohých
rozhodnutích zůstal náš zástupce v radě
v opozici spolu se zástupcem ODS Ing. J iřím
Drvotou. Úhelným kamenem se pro složení
povolebního uspořádání rady města stalo
rozhodování ve věci transformace městské
společnosti EKOS, kde byla naším zástupcem
podporována nabídka firmy SKS Kladno na
společný silný podnik, který by zajišťoval většinu
služeb. Názory a návrhy zástupce Našich Řevnic
a ODS nebyly brány na zřetel . Zvítězilo řešení
prosazované stávajícím starostou p. Liborem
Kvasničkou, které podle našeho názoru nezvýší
kval itu služeb a naopak ještě dále zatíží rozpočet
města, neboť se neopírá o žádné odborné
stanovisko, odborný rozbor a plán do budoucna,
ale pouze o jakési pocitové rozhodnutí v daný
moment. Návrh, aby byla přizvána a najata
odborná poradenská firma v daném oboru, také
neprošel . Protože se postupně rada města
dostávala rozhodováním a prosazováním svých
rozhodnutí v zastupitelstvu města do
naprostého rozporu  s naším volebním
programem, rozhodl se zástupce našeho
uskupení Ing. Tomáš Smrčka, stejně jako
zástupce ODS Ing. J iří Drvota (který tak učinil
o měsíc dříve) z rady města odstoupit.

Jsme si vědomi, že jako menšinové uskupení
nemáme v zastupitelstvu dostatečnou sílu na
prosazování všech bodů našeho volebního
programu. To však neznamená, že budeme
pouze mlčky přihlížet některým rozhodnutím
rady města, schvalovaných koaliční většinou
v zastupitelstvu, které budou podle našeho
názoru pro město škodlivé. Zvláště za hrubé
zneužívání postavení považujeme postoj
momentálních zástupců města vůči naší
základní škole, jejímu vedení a především pak
proti její ředitelce paní Mgr. Štěpánce Rajchlové.
Pod zástěrkou „obecních“ zájmů se zde řeší spíš
osobní nevraživost i  za cenu destabil izace
zvyšující se kval ity vzdělávání v naší obci, která je
zřejmá i  ze vzrůstajícího zájmu o naši základní
školu. Naopak by se slušelo základní školu
v současné snaze o zvyšování kval ity výuky,
učitelského sboru a technického vybavení
všemožně podporovat.
Na stránkách Ruchu, stejně jako na jeho
webových stránkách, jsme uvedli řadu kritických
článků k činnosti rady města. Když členům rady a
sympatizujícím zastupitelům došly argumenty
k obhajobě své činnosti, schvál ila rada města na
svém zasedání dne 7. 9. 201 2 takzvané „Zásady
při publikování diskusních příspěvků“ v tištěné
verzi časopisu Ruch.
Tím rada města po 22 letech od sametové
revoluce opět zavedla CENZURU TISKU,
omezování svobody projevu a l ikvidaci
odlišných názorů. V této souvislosti
připomínáme, že místní časopis je financován
z veřejných prostředků a tedy z daní občanů. Je
tudíž s podivem, že si někdo osobuje „právo“
určovat, co se v Ruchu smí a nesmí vytisknout.
Stejně tak hrubě zasáhla rada města na
webových stránkách Ruchu, kde svévolně
ukončila diskuzi, která nepodporovala její
politiku a její rozhodnutí.
Rada města také na stránkách Ruchu napadla
naše uskupení s tím, že se nadále máme pod své
články podepisovat jménem některého
člena s dovětkem – za Naše Řevnice, zatímco
Rada se bude nadále podepisovat pouze jako
Rada města.
Naše uskupení je naprosto demokratické
sdružení občanů, kteří se ztotožnil i  s  naším
volebním programem.
Při projednávání jakékoliv problematiky je
přihlíženo k názoru všech aktivních členů
našeho sdružení. Konečné rozhodnutí
o presentaci našich názorů a postojů je
schvalováno většinovým systémem. Tak jako
v radě města, i  v našem sdružení, jsou naši
členové i  principy rozhodování známé.
Budeme se proto pod naše názory, informační
články, či kritiku nadále podepisovat jako „Naše
Řevnice“, což bylo jako právoplatné potvrzeno
i  právníkem.
Nikdo, ani rada města, nemá právo určovat nám,
jak máme námi prezentované články signovat.
Toto prohlášení bylo projednáno a schváleno na
schůzi našeho sdružení dne 8. 1 1 . 201 2, a níže
jmenovaní svůj souhlas s tímto prohlášením
potvrdil i podpisem.
Ing. Václav Zdráhal , Bohumil Leinweber,
Ing. Petr Hartman, Emil Ráž, Ivana Zrostlíková,
Mgr. Tomáš Hromádka, Ing. Tomáš Smrčka,
Ing. Jaroslav Hrubý, Petra Veselá, Alžběta
Hazuková,Mgr. J iří Milfait, Dita Kovalová, Simona
Hrubá

Naše Řevnice

Reakce Rady města
Rada města samozřejmě žádnou cenzuru
nezavádí. Ve svých Zásadách při publikování
diskusních příspěvků v tištěné verzi časopisu
RUCH (http://ruch.revnice.cz/pravidla-pro-psani-
prispevku/) si pouze vyhradila právo reagovat
na příspěvky, které se jí týkají, stanovila, že delší
příspěvky budou zkráceny a celé publikovány na
webu, a rozhodla, že je nepřípustné publikovat
příspěvky podepsané kolektivním autorem.
Město jako vydavatel podobu časopisu
ovlivňuje, protože je ze zákona za obsah
odpovědné a jde mu o to, aby byl RUCH co
nejzajímavější pro čtenáře. Naše Řevnice
dostávají v časopise a na webu nadstandardní
prostor. Rada města

Naše Řevnice
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37. ročník Lesního slalomu plný
překvapení

Jako každý listopad i  letos uspořádal Ski
Klub Řevnice tradiční Lesní slalom k za-
hájení lyžařské sezóny. Na startu 37.
ročníku se v sobotu 3. 1 1 . 201 2 na obvyk-
lém místě nad vodárnou sešlo 1 9 zá-
vodníků z Řevnic i  okolí a to přes časovou
kolizi se dvěma dalšími významnými ak-
cemi.
Historicky nejrychlejší a pravděpodobně
i  nejkratší trať přinesla mnohá
překvapení, včetně mimořádně drama-
tického souboje o absolutní první místo.
Ani po druhém kole nebylo o vítězi roz-
hodnuto. Shodné časy jak v prvním, tak
i  druhém kole, zaběhli Karel Ptáček a On-
dřej Procházka. Proto bylo nutné pro tyto
dva závodníky uspořádat rozřazení for-
mou třetího kola. Zde své kvality prokázal
Ondřej Procházka absolutně nejrych-
lejším časem 1 5,0 s a po právu mu ná-

leželo první místo jak
v mužské kategorii,
tak i  v absolutním
pořadí.
Na startu nechyběl ani
zakladatel závodu Petr
Holý, ač mu teprve
před několika dny
sundali sádru. V sou-
časnosti je jediným
účastníkem, který ne-
vynechal ani jeden
ročník.
V ženách zvítězila Mi-
chaela Sudková, čímž
připojila pro rodinu
Sudkových 4. zlatou.
Ve svých kategoriích
totiž zvítězil i i  její děti
Tobiáš, El iška a Adam.
Rodina Sudkových se
tak postarala o další
nej tohoto ročníku.
Nejmladším účast-
níkem byla stejně jako
v loňském roce Nikola
Kubásková.

JČ

Derby Řevnice – Dobřichovice
Na tomto zápase bylo pikantní, že mužstvo Dobřichovic trénuje bývalý
spoluhráč a trenér mnoha našich současných fotbal istů. Zápas byl mnoho
týdnů dopředu vyhecován. Díky dobrému rozhodčímu a intel igenci hráčů
vše, co se na hřišti odehrálo, bylo v duchu pravidel a slušného chování.
Dobřichovice posíl i la trojice hráčů základního kádru A mužstva, které vede
v současnosti krajský přebor a bojuje o postup do divize.
Trenér Jirka „Luňál“ Pitauer si musel vystačit s  oslabeným kádrem o stopera
Jirku Swidera. Naštěstí zvolil lepší taktiku než trenér Dobřichovic a tak i  při
částečné převaze soupeře, domácí Řevnice vyhrály 2:1 .

Miroslav Kratochvíl

Na konci října jsme zajížděli k posledním dvěma podzimním utkáním II .
l igy, ze kterých jsme chtěl i vytěžit dva body. Ale i  přes vyhrané poločasy
obou zápasů se nám povedlo získat jen jeden bodík, díky němuž jsme se
v tabulce usadil i přesně v půlce mezi postupem a sestupem a jel ikož jsme
se před sezónou obávali spíš toho druhého, tak jsme před koncem roku
spokojeni.
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SKI KLUB Řevnice

TJ Slavoj Řevnice

Národní házená

Úspěšný skok do roku 201 3 vám přeje Redakční rada Ruchu.




