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Aktual ity

Vážení spoluobčané,

po představení všech radních v předchozích

vydáních RUCHU, bych rád navázal na tradiční

rubriku Slovo starosty. Svůj první příspěvek

v této rubrice začnu tím, co se za poslední

měsíc podařilo.

V rámci výstavby kanalizace bylo vykopáno cca

600 metrů kanalizačních přípojek. V nejhlubším

místě má výkop přes 5 metrů. Zásah do

komunikací bohužel provází řada

nepříjemností, jako je prach, bláto, hluk strojů,

uzavírky ulic a poruchy vodovodního řadu. Ve

většině případů to ale nejde jinak a věřím, že

přínos, který nová kanalizace bude znamenat,

bohatě vyváží současné dočasné nepohodlí.

V části ul ic 5. května a Třebaňské již byl

obnoven povrch ulic.

Chtěl bych se s vámi také podělit o radostnou

zprávu. Krajské zastupitelstvo nám schválilo

dotaci na kanal izaci ve výši 3,5 mil . Kč. Doufám,

že se tím ulehčí našemu přetíženému rozpočtu.

Další rozkopané chodníky a komunikace mají

na svědomí firmy, které provádějí pokládku

kabelů. S některými úpravami povrchů nejsme

spokojeni a nekvalitní práci reklamujeme.

Například v ul ici Selecké musel dodavatel nový

asfaltový povrch ve vozovce a na chodníku

dvakrát předělat, než jsme dílo převzal i.

Kromě stavebních záležitostí se zabýváme

přípravou restruktural izace společnosti Ekos

Řevnice, ve spolupráci  s  ředitelkou ZUŠ

připravujeme změny ve využití Zámečku.

Navštívil jsem závěrečný koncert ZUŠ, v budově

Zámečku se uskutečnilo vítání občánků a také

svatba. Vedle toho probíhá běžná agenda

týkající se příprav zasedání rady a řízení chodu

města. Tolik pracovně.

Závěrem si dovolím popřát vám příjemné

prožití prázdnin a dovolených. Přeji všem,

abyste si dostatečně užil i letního sluníčka a

vytvořil i si pořádnou zásobu dobré nálady před

příchodem chladných podzimních měsíců.

Libor Kvasnička

starosta

Konec zapisování dětí

do cestovních dokladů
Městský úřad Řevnice upozorňuje občany, že ke

dni 1 . 7. 201 1 končí možnost zápisů dětí do

cestovních dokladů. Zápisy dětí v cestovních

dokladech rodičů zůstanou platné do 26. 6.

201 2. To znamená, že od tohoto data bude

muset mít každé dítě svůj vlastní cestovní

doklad.

M. Kučerová

Poděkování

místostarosty
Děkuji občanům, kteří mi byli nápomocni při

řešení problémů s povrchovou vodou v ul ici Na

Výšině. Jsou to bratranci Říhovi, manželé

Šebestovi, rodina Markova, Jiří Lopata, Aleš

Dohnal.

Dále děkuji občanům, kteří mi byli nápomocni

při opravě zánovního vozidla Dacie Logan pro

Pečovatelskou službu v Řevnicích. Jsou to Petr

Fűrst a František Zelenka.

Ing. J iří Drvota

Přihlášky do kurzů
Přihlášky do kurzů anglického jazyka pro děti

jsou k dispozici v knihovně a v MěKS. Vyplněné

odevzdejte do 31 .7. Je možné je vhodit i  do

schránky u Zámečku. Školné bude stanoveno

podle počtu účastníků.

PV

Revize komínů
Protože se vyskytly dotazy na zajištění revize

komínů, zveřejnilo město Řevnice na svých

webových stránkách certifikovaný seznam

revizních techniků komínových systémů.

thr

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvora s platností od

20. 6. 201 1 se mění takto: PO a ÚT 9:00-1 1 :00

hodin. Ostatní hodiny zůstávají stejné.

EKOS

Kulturní přehled

Slovo starosty

Starosta města Libor Kvasnička a zastupitel Roman Tichý letos oficíálně a přesto s příjemnou dávkou
recese přivital i císaře a krále Karla IV. při jeho cestě s císařskými korunovačními klenoty na Karlštejn.
Zdravici za město pronesl i také Baráčníci, vedle stovek dalších zájemců byli také přítomni zástupci
většiny řevnických spolků, přičemž samotné Notičky se předvedly císařské návštěvě. Vladimíra Čecha
a Deboru Štolbou letos doprovázel v rol i biskupa ochotník Petr Říha. Košíkářský trh byl letos plný
novinek - pražila se tu káva, opékaly langoše, k dostání byly výroky z biofarem. A samozřejmě ne-
chyběly ani košíky.
V Karlštejně se pak konal první velký rytířský turnaj Český rytíř. Pro rozveselení l idí i  královské družiny,
která dorazila do Karlštejna v 1 6 hodin, uvedl turnaj kratochvilný závod Ženy na voze. V něm
soutěžily obce, které vyzdobily své vozy, ženy na nich pak bojovně povzbuzovaly muže z dané obce,
kteří táhl i vůz. Vítězem v rychlosti se stala obec Srbsko, ocenění za nejlépe vyzdobený vůz a
nejkrásnější ženy na něm získaly obce Hlásná a Zadní Třebáň se svou skupinou „ženy v rozpuku“.

thr
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Pomůžete
městu?

Na stránkách Ruchu průběžně informujeme

o nedobré finanční situaci Řevnic, kterou prů-

běžně řeší Rada města. Finančních prostředků je

skutečně málo a i  přes šetření, půjčky a úpravy

v rozpočtu města není možné z rozpočtu finan-

covat i  dříve běžné záležitosti. Máme tím na mysli

zejména opravy veřejného osvětlení a rekon-

strukci topení v budově prvního stupně Základní

školy Řevnice v Revoluční ul ici

Snížení výdajů za energii

Z důvodu používání technicky překonaných tech-

nologií, ve vytápění na prvním stupni ZŠ a ve ve-

řejném osvětlení, jsou peníze z rozpočtu města

směřovány na spotřebu energie ve větší míře,

než je nutné. Město tak přichází o velké množství

finančních prostředků, které by jinak mohlo vklá-

dat do investic, které po zaplacení vlastních ná-

kladů mohou znamenat úsporu v rozpočtu

města a mohou být opět směřovány do investic

a údržby majetku města.

Veřejné osvětlení

Technologie nových svítidel umožňuje při

stejných světelných parametrech snížit jejich

příkon. Město má v současnosti 520 lamp ve-

řejného osvětlení. Z nich 1 20 je na přijatelné tech-

nické úrovni. Ostatní jsou zastaralá a

opotřebovaná. Na základě odborných posudků

lze očekávat, že jejich náhradou klesnou náklady

na elektrickou energii od 25 do 37 % a zároveň

náklady na údržbu o cca 75 000 Kč za rok. Provoz

osvětlení, bez náhrad sloupů ČEZu, stojí město

ročně průměrně 1 ,03 mil . Kč. (Z toho za elek-

trickou energii 630 tis. Kč). Výměnou 400 ks sta-

rých svítidel za nová klesne průměrně spotřeba

o 24%, tedy o 1 50 tis. Kč. Na pořízení nových

osvětlovacích těles město potřebuje 1 041 600

Kč.

Protože finanční prostředky na tuto akci město

nemá, může ji real izovat třemi způsoby. Buď si

vezme na investici další úvěr město, nebo si ho

vezme dodavatelská firma nebo si město půjčí

od občanů.

V případě, že si úvěr vezme dodavatelská firma,

je nabídka, že roční platby budou ve výši 699

600,- Kč vč. DPH (k investici zahrnuta i  el . ener-

gie). Při výpočtu platby byl kalkulován úrok ve vý-

ši 5  %. Uvedená výše roční platby je navržena na

dobu 1 0 let s tím, že nárůst ceny bude prováděn

v souladu  s navýšením cen el. energie. Lze tedy

čekat návratnost i  delší.

Další možností je půjčka od občanů. Zde by byla

návratnost při 3% úroku 8 let. Úrok celkem 1 45

21 9 Kč.

Topení v ZŠ Řevnice

Obdobná situace je při náhradě elektrických aku-

mulačních kamen za ústřední vytápění plynový-

mi kotl i v objektu základní školy v ul ici Revoluční.

Dosavadní roční platba za energii na výrobu 400

GJ tepla je 295 000 Kč. Tomu odpovídá spotřeba

1 2 000 m3 plynu ročně za cenu 1 45 000 Kč. Při

investici 1 1 00 000,-Kč je roční úspora 1 50 000,-

Kč. Při úroku 3% vychází doba návratnosti opět

na necelých 8 let. Vzhledem k tomu, že aku-

mulační kamna jsou prakticky v závěru své

životnosti, je každé oddalování rekonstrukce

topení jen pálením peněz.

Z tohoto důvodu se Rada města Řevnice obrací

se žádostí o finanční spolupráci na všechny

řevnické občany.

Po jednáních  s Českou spořitelnou a.s., u  které

má město Řevnice úvěr na financování chodu

města, bylo potvrzeno, že banka nemá námitek

na přijetí půjček od občanů na financování výmě-

ny svítidel  s  tím, že proklamovaná úspora fi-

nančních prostředků na el. energii bude použita

na splácení těchto půjček. Objem půjčených fi-

nančních prostředků bude cca 1 050 000,- Kč na

veřejné osvětlení a cca 1 1 00 000,- Kč na ply-

nofykaci vytápění v ZŠ Revoluční. Splatnost půj-

ček bude 8 let.

Ing. J iří Drvota, místostarosta

ŠKOLY

Ohlédnutí za školním

rokem
Školní rok je opět za námi. Děti měly pestrý

program, z posledních akcí můžeme uvést

červnový projektový den PÍSMA a prezentaci

celoročního projektu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Na ZŠ Řevnice proběhl pilotní projekt v prvních

třídách, děti se v tomto školním roce učily psát

písmem Comenia Script, jehož autorka, Radana

Lencová, navštívila naši školu právě při projek-

tovém dnu – představila sebe a své písmo našim

žákům.

V letošním roce byli žáci opět úspěšní – máme

medaile za fotbal , basketbal , volejbal , florbal , re-

citační soutěž ad. Rovněž máme oceněné žáky

v rámci testování SCIO ve Středočeském kraji.

Úspěšní žáci školy převzal i svá ocenění v rámci

předávání výročních cen dne 27. června.

Jinak se škola opět rozrostla, od září bude téměř

naplněna již navýšená kapacita školy 380 žáků.

Do prvních tříd přijde 56 prvňáčků a budou

otevřeny tři první třídy. S otevřením tří prvních

tříd souvisí vybudování nové PC učebny v bu-

dově 2. stupně. Celá akce proběhne přes

prázdniny, škola bude také vybavena sedmi in-

teraktivními tabulemi, takže od září se mohou

děti i  vyučující těšit na moderní metody práce.

Finanční pokrytí takto nákladné akce je zajištěno

z EU fondů v rámci projektu EU peníze školám –

řevnická škola načerpala dotaci 1 800 000,- Kč.

Během roku se intenzivně pracovalo i  na údržbě

školních pozemků. Na tomto místě si zaslouží

poděkování pan školník a rovněž rodiče a vyu-

čující, kteří přišl i na brigády.

Po květnové bouřce, která rozlomila stoletou

lípu na zahradě 2. stupně, se musíme s tímto

stromem rozloučit – zahrada tak přichází o další

krásnou dominantu. Proto vedení školy or-

ganizuje akci „Zasaď si svůj strom“. Záměrem

projektu je výsadba 1 9 stromů na pozemcích

školy – každá třída si na Den stromu, dne 20. říj-

na 201 1 , zasadí svůj strom a bude o něj pečovat.

Zahrady byly poměrně dlouho bez intenzivní

údržby a hlavně bez výsadby, takže se v sou-

časné době spíš kácely napadené či nebezpečné

kusy. Obracíme se tedy na veřejnost – kdo by se

chtěl nějak zasloužit např. nákupem stromu ne-

bo finančním přispěním na ozelenění školních

zahrad, bude vítán. Předem děkujeme.

Po náročné práci přejeme všem zaměstnancům

školy a všem našim žákům krásné prázdniny a

těšíme se na shledání opět 1 . září v naší škole.

ŠR

Základní škola Řevnice
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Jazykové kurzy při ZŠ

Řevnice
Na příští školní rok 201 1 /21 1 2 chystáme při ZŠ

Řevnice rozšíření nabídky kurzů anglického

jazyka. Z důvodu velkého zájmu rodičů a dětí, kte-

rý již nemůže sama pokrýt současná vyučující

Mgr. Bc. Jana Nešťáková, chystáme rozšíření na-

bídky o výuku rodilou mluvčí s praxí výuky Aj

v Německu – paní Kate Johnson. Další rozšíření

se týká nabídky výuky v prvních třídách. Kurzy

přímo navazují na povinnou školní výuku,

upevňují a rozšiřují probírané učivo. K výuce

v kurzech se používají učebnice, ze kterých se žá-

ci učí i  v povinném školním vzdělávání. Z důvodů

efektivity výuky real izujeme vyučování ve skupi-

nách  s malým počtem žáků. Pod vedením

Mgr. Bc. Jany Nešťákové základní škola Řevnice

připravuje mezinárodní spolupráci za účelem

rozšiřování jazykových kompetencí. Do chys-

taných mezinárodních výměn žáků budou vy-

bíráni žáci, kteří projevují o anglický jazyk zájem.

JN

ZUŠ Řevnice byla opět

úspěšná
ZUŠ Řevnice byla opět úspěšná na meziná-

rodním poli. 39. ročník výtvarné soutěže Lidice

nám přinesl medaile za fotografii.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je

jednou z nejstarších a největších výstav dětské-

ho výtvarného projevu na světě. Letošního

ročníku se zúčastnilo přes 25 000 dětí z celého

světa a definitivně zařadilo tuto výstavu na první

místo nejen v Evropě, ale i  ve světě.

Oceněnými žáky ZUŠ jsou Josef M. Junek a Mar-

tin Sláma (oba 1 3 let). Za své fotografie na le-

tošním ročníku lidické soutěže obdržel i medaile

– Lidickou růži a diplomy z rukou 1 . místopředse-

dy Senátu pana Přemysla Sobotky, 1 . náměstka

ministra kultury Františka Mikeše a náměstkyně

ministra školství, mládeže a tělovýchovy Evy Bar-

toňové. Spolu  s nimi bylo oceněno i  dalších 60

dětí.

Po Marině Stropkové, která se stala národní ví-

tězkou mezinárodní výtvarné soutěže UISAP

2009, a její práce byla vystavena v londýnské Tate

Modern Galery a Adélce Jindrové, která v loň-

ském ročníku Mezinárodní dětské výtvarné sou-

těže Lidice 201 0 získala čestné uznání, jsou

Junek a Sláma dalšími úspěšnými studenty naší

školy.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo 1 8 velvy-

slanců a konzulů zúčastněných zemí, řada politi-

ků a předních osobností včetně početné

delegace z Číny.

Po slavnostním předání cen byla otevřena vý-

stava více než 1 400 oceněných prací od dětí z 62

zemí světa. Součástí vernisáže byly i  výtvarné

workshopy, divadelní představení, projížďka v ko-

čáře. Děti měly možnost si prohlédnout i  několik

exponátů z l ibereckého IQ parku, které sem byly

zapůjčeny na celou dobu trvání výstavy.

Výstava potrvá v prostorách Lidické galerie až do

31 . 1 0. 201 1 a určitě stojí za zhlédnutí.

S. Hrubá, ZUŠ Řevnice

Rádi bychom vám představil i Občanské sdružení

Pikolín. Vzniklo v roce 201 0 jako nezisková or-

ganizace z iniciativy rodičů, kterým se z kapacit-

ních důvodů nepodařilo umístit své děti do

státních mateřských škol v našem regionu.

Školní rok 201 0/1 1 byl zahájen v prostorách TJ

Sokol v Řevnicích. Díky sponzorským darům a za

pomoci brigád rodičů vznikla v bývalé šatné jed-

na třída se zázemím a venkovní dětské hřiště. Bě-

hem roku byly organizovány i  různé akce pro

širokou veřejnost: Svatomartinský lampiónový

průvod, Mikulášská, Karneval , atd.

Provozní doba školičky pro tento školní rok byla

5 dní v týdnu, od 8 do 1 3 hodin.

Denní program pod vedením paní učitelky Ivy

Pezlové a jedné z asistentek navštěvuje 1 5 dětí.

Školní rok probíhá úspěšně, ke spokojenosti dětí

i  rodičů a díky tomu se již od února začalo hlásit

mnoho nových zájemců.

Na základě této skutečnosti jsme si pronajal i

další prostory a pro příští školní rok budou

otevřeny dvě nové třídy s celodenním provozem,

od 8 do 1 6 hodin. Každá třída bude mít svoji kva-

l ifikovanou paní učitelku a asistentku, školkovné

bude i  nadále odrážet pouze přímé náklady na

provoz.

Dbáme především na to, aby dětem byla posky-

tována individuální péče a rozvoj znalostí a

dovedností. Dětem budou nově také nabízeny

kroužky a služby logopeda.

Na školní rok 201 1 /1 2 je stále několik volných

míst.

Dále hledáme nové asistentky učitele, vhodné

pro všechny s kladným přístupem k dětem.

Více informací naleznete na našich stránkáchd

www.pikolin.estranky.cz.

šup

KULTURA

Aťžijí duchové
Byl to šťastný nápad zinscenovat v Lesním diva-

dle představení podle oblíbeného filmu Ať žijí

duchové. Tento postup už se v „Lesňáku“ něko-

l ikrát osvědčil (Fantom Morriswilu, Limonádový

Joe) a tentokrát měl režisér Jan Flemr k dispozici

opravdu všestranné herce – muzikanty. Živý or-

chestr dal představení punc vskutku hudebního

divadla.

Členové Notiček a Proměn se zhostil i ro-

lí s  elánem jim vlastním a četné obecenstvo od-

cházelo navýsost spokojeno. Navíc výtěžek ze

vstupného (50 851 Kč) putoval na konto Mod-

rého domečku.

VS

Vážení a milí příznivci ProDivadla,

máme za sebou půl roku,kdy jsme vstoupil i jako

nový a první poloprofesionální soubor (skládá se

z profesionálního vedení a amatérských herců)

do řevnickeho kina, nyní divadla a kina zároveň.

Ten, kdo četl regionální noviny, byl informován

o pokračování rekonstrukce zázemí divadla a

poté i  jeviště, které dnes již splňuje ty nejzá-

kladnější podmínky pro chod divadla. K tomu

přispěli především předseda Sokola Řevnice pan

Petr Kozák, Monika Vaňková a senátor Jiří Ober-

falzer. Řevnice mají tedy tu výhodu, že se zde

může hrát divadlo i  v zimních měsících. Činnost

jsme jako ProDivadlo se sídlem v řevnickem kině

zahájil i v únoru hrou Ephraima Kishona „Byl to

skřivan“, v našem podání „Ať žije Shakespeare“ a

1 . června jste mohli zhlédnout veřejnou zkoušku

na „Pohádku o princezně Duši“ od Kamila Bedná-

ře. V prázdninových měsících se přesuneme do

Lesního divadla, kde zrekapitulujeme právě tyto

dvě hry.

Zveme vás proto na reprízy již zmiňované kome-

diální truchlohry E. Kishona „Ať žije Shakespea-

re“(kde exceluje již zmiňovaný senátor Jiří

Oberfalzer, v dalších rolích Alice Čermáková, Jiří

Šafránek, Denisa Hrubá, Jan Seidel , J iřina Černá,

Tomáš Vacek) - 29. a 30. července (20hod.)a 31 .

července (1 8hod.) v Lesním divadle Řevnice.

Týden na to, na premiérová představení „Po-

hádky o princezně Duši“ pro celou rodinu 5. a 6.

srpna (20 hod.) a 7. srpna (1 8 hod.) tamtéž.

Těšíme se na vás, vaše ProDivadlo

Divadelní soubor Řevnice informuje o svých

novinkách, chystaných představeních mj. na

webové adrese http://www.divadlorevnice.cz/.

Internetové stránky prošly grafickou proměnou.

thr

ZUŠ Řevnice

Pikolín se přestavuje

Kulturní ozvěny

ProDivadlo

Divadelní soubor Řevnice
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Kde se ještě bude
kopat

Výstavba kanalizace v západní části Řevnic už je v plném proudu a občané

v dotčených částech města budou moci brzy připojit své domy a pozemky

na veřejnou kanalizační síť. Než k tomu však dojde, je třeba se na nějaký čas

smířit s  rozkopanými ul icemi a zhoršeným přístupem do některých lokal it.

Bez výkopů a uzavírek silnic takovou akci bohužel provést nelze.

Pro lepší informovanost občanů zveřejňujeme harmonogram, jak by zemní

práce měly postupovat v jednotl ivých ulicích během druhého pololetí

letošního roku.

Vzhledem k tomu, že rychlost postupu zemních prací je značně závislá na

vývoji počasí a na složení horniny v daných lokal itách, berte prosím

termíny v tabulce jako orientační. Skutečné termíny se mohou od těch

plánovaných o několik dní či týdnů lišit.

Rada města

V sobotu 1 1 . června pořádala Místní organizace ČRS Řevnice na Ostrově

v Zadní Třebani dětské rybářské závody. Byl to již 5. memorial

zadnotřebaňského rybáře Jiřího Kebrdleho. První místo si vylovil devítiletý

Luboš Linhart z Roblína. Luboš chytil kapra o hmotnosti 1 ,35  kg a s tímto

jediným uloveným kaprem vyhrál i  v kategorii o největší úlovek. Na 2. místě

se umístil jedenáctiletý Jan Heller z Mezouně s úlovkem 2 cejnů o celkové

hmotnosti 0,75  kg. Třetí místo obsadil  s  uloveným cejnem o hmotnosti

0,55  kg sedmiletý Martin Mak z Karlíka. Loňský vítěz David Jančar

z Dobřichovic skončil letos na 5. místě, vloni druhý Jaroslav Blažek

z Dobřichovic se umístil jako čtvrtý a vloni třetí Tomáš Partaj ze Zadní

Třebaně si letos vylovil spolu  s Romanem Novotným z Loděnic a Patricií

Manichovou z Prahy 6. místo. Patricie byla jedinou úspěšnou rybářkou z 6

zúčastněných dívek. Pravidelné účastnice Hana Moravcová z Řevnic,

Veronika Hájková z Bělče a Zuzanka Partajová ze Zadní Třebaně zůstaly

letos bez úlovku. Nejmladším účastníkem závodů byl čtyřletý Jaroslav

Linhart (8. místo), bráška letošního vítěze. Rybářské dopoledne jsme jako

tradičně zakončil i opékáním buřtů. Všem účastníkům závodu, trpělivě

čekajícím na úlovky, patří vel iký obdiv.

Hana Bučinská

1 2. července v 1 9 hodin se uskuteční vernisáž

fotografické výstavy FOTOSALON , kterou

pořádáme již po několikáté ve spolupráci se ZUŠ

Řevnice a s Městským kulturním střediskem.

Téma Fotosalonu bude letos „ Až na konec světa“.

V galerii uvidíte díla známého fotografa Ladislava

Sitenského. V kavárně můžete sledovat vývoj

prácí absolventů fotografie ZUŠ Řevnice - paní Ivy Velfové a pana Pavla

Dudáka. Výstava potrvá do konce srpna. Vernisáž začne už v 1 8 hodin na

Zámečku ZUŠ Řevnice a pak se přemístí do Modrého domečku.

Na sobotu 3. září 201 1 chystáme velkou akci pro děti - ZÁŘIJOVÉ

ŘÁDĚNÍ. Chceme dětem zpříjemnit první dny ve škole a nabídnout jim,

před Modrým domečkem na náměstí v Řevnicích, pestrý program. Kromě

divadla, ukázek sokolnictví, bublinové show a jízdy na koních si budou

moci vyrábět ve výtvarných dílnách zajímavé klobouky a předvést nám je

pak na módní přehlídce. Pro maminky je připraven prodej šperků a

módních doplňků, případně možnost posezení u  dobré kávy a dobrot naší

kavárny. Akce by měla probíhat od 9 do 1 4 hodin. Přesný program najdete

1 4 dní před akcí na vylepených plakátech a ve čtrnáctidenících. Srdečně

Vás všechny zveme.

ŠH

Řevnický spisovatel pan Zdeněk Novák věnoval knihovně dva výtisky

své nové knihy - Útěk z Čečny.

Napínavý a poutavý román, který je psaný podle skutečné události, vypráví

o čečenské dívce Eleně Makajevě Musajevě, která vyrůstá jako jedináček

v musl imské rodině. Bohužel islámské právo Šaría ji záhy nedovolí

studovat medicínu a je nucena se brzy provdat. Stává se druhou

manželkou muže, kterého nemiluje. Rusko čečenský konfl ikt donutí jejího

manžela přidat se k partyzánům. Po jeho smrti a vybombardování jejich

domu odchází s dětmi ke svým rodičům. I  tam je jejich domov brzy

srovnán se zemí. Po další tragické události je Elena donucena uprchnout

do zahraničí.

Příběh končí naštěstí až těžko uvěřitelným happy endem.

Nechci prozradit mnoho, román jsem četla jedním dechem a mohu vřele

doporučit.

PV

Letos na jaře již popáté vyšlo nepřekonatelné Toulání po Brdech Jana

Čáky, tentokrát v nakladatelství Mladá fronta.

Kniha vznikla sloučením a přepracováním dvou starších autorových prací.

První s názvem Po Brdech se chodí pěšky je vyprávění o Brdech mezi

Zbraslaví a Příbramí, druhá – Brdské toulání – líčí toto pohoří z j ižní strany -

na Rožmitálsku a Spálenopoříčsku. Publikace se vždy setkala  s nemalým

zájmem a nejinak tomu je i  tentokrát.

Dalším zajímavým tipem pro prázdninové toulky je kniha Nejkrásnější

filmová místa křížem krážem po Česku od Radka Laudina z produkce

nakladatelství Fragment. Kniha nás zavede na konkrétní místa, kde se točily

filmy jako např. Noc na Karlštejně, Pelíšky, Jáchyme, hoď ho do stroje nebo

Tři vejce do skla.

thr

Michal Nesvadba ani letos nevynechá uvedení svého divadelního

představení určeného dětem v romantickém Lesním divadle v Řevnicích.

Jediná změna od dřívějších let je ta, že mnohaleté účinkování v měsíci

červnu se tento rok uskuteční po právě probíhajících letních

prázdninách jako odlehčený začátek školy a to konkrétně v termínu

sobota 1 0. září v 1 5.00hod. (z důvodu počasí je stanovena i náhradní

varianta a to neděle 1 1 . 9. v 1 0.00hod.)

Michal uvede pod korunami stromů v našem krásném kraji

představení s názvem Michalův salát. Jedná se o jeho nejnovější titul r.

201 1 .

Pro děti je pořadatel i garantována kvalitní zábava, která rozvíjí dětskou

fantazii u  obyčejných a dětem dobře známých věcí. Nebudou chybět ani

soutěže a dárečky z lepící pásky a na konec ani společné foto s většinou

dětí (těch nejvěrnějších kamarádů) opět po roce! Michal se na děti těší a

přeje všem krásné prázdniny!

Pragokoncert

Český rybářský svaz

Modrý domeček

Knižní tipy na dovolenou

Michal Nesvadba potěší děti až v září
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Historie

Zdeněk F. Šedivý
Při nedávné vzpomínce 60. výročí

zahájení vysílání rozhlasové stanice

Svobodná Evropa se mnoha

řevnickým občanům jistě vybavilo

jméno Zdeňka F. Šedivého, jedné

z mnoha významných řevnických

osobností. Narodil se 1 2. 3. 1 923

v domě čp. 34 v Berounské ulici

v Řevnicích. Rodiče si brzy postavil i

dům na katastru Zadní Třebaně,

přesto zůstal Zdeněk F. Šedivý Řevnicím věrný po celý svůj život. Působil

v místním Sokole, hrál ochotnické divadlo. Po válce se přestěhoval na

Mostecko, kde pronikl do dělnického prostředí a pochopil komplexně

poválečné poměry. Své názory prezentoval v řadě regionálních periodik,

známá je jeho práce v místní mutaci sociálnědemokratického Práva l idu.

Měl natol ik odlišné názory od tehdejšího oficiálního komunistického

proudu, že byl vyloučen ze Svazu spisovatelů a byl donucen 27. 2. 1 948

opustit se svojí manželkou republiku. Krátký čas strávil v Lucembursku,

v únoru roku 1 951 pak začal pracovat v Mnichově na organizování a

programových přípravách rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Na

webových stránkách Českého rozhlasu je uvedeno, že byl editorem vysílání

pro dělníky, autorem mnoha politických programů a komentářů a v letech

1 955 a 1 956 editoval známý pořad Vzkazy domů. Do povědomí posluchačů

Svobodné Evropy se zapsal jako Ondřej Baraba. V květnu 1 956 odešel do

Spojených států a o rok později byl ve Washingtonu přijat do Hlasu

Ameriky. Nejprve pracoval jako hlasatel a překladatel , později jako redaktor

a režisér. V posledních letech, před odchodem z USA, vedl československé

vysílání Hlasu Ameriky. 21 . srpna 1 968 pronáší ve jménu celého exilu

provolání k národu. Je v něm patrný obdiv k l idem, kteří se doma snažil i

zastavit okupanty.

V březnu 1 985 nastoupil do Svobodné Evropy do funkce ředitele

československého vysílání v Mnichově. Do vlasti se vrací v září 1 990 a zde

se zapojuje do veřejného života jako šéfredaktor deníku Lidová

demokracie. V té době se u něj projevila zákeřná choroba, se kterou bojoval

až do 28. 1 . 2006. Mezitím stačil zpracovat materiály ke knihám popisujícím

zrůdnosti komunistického režimu: Velká operace, Světlana, Jan Masaryk,

Jáchymovský gulag, které jsou pro nás cenným svědectvím a trvalou

vzpomínkou.

Tomáš Hromádka

Červenec
• 1 . 7. 1 891 – škola uspořádala  s dětmi výlet na pražskou Jubilejní výstavu

• 1 . 7. 1 91 1 – řevnické ulice poprvé ozářily elektrické žárovky

• 1 . 7. 1 921 – radnice se na čtyři měsíce přestěhovala na faru – přístavba

druhého patra

• 1 1 . 7. 1 946 – rozdělení obecné školy na chlapeckou a dívčí

• 30. 7. 1 882 – založen Okrašlovací spolek v Řevnicích. V roce 1 948 zrušen

po 66 letech existence.

Srpen
• 1 . 8. 1 926 – na náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 2 zřízena pobočka Úvěrního

ústavu z Berouna

• 1 2. 8. 1 996 – Jan Kadlec zvolen starostou města

• 1 3. 8. 2001 – zástupci Pražské integrované dopravy domluvil i v Řevnicích

vznik nového autobusového spoje z Řevnic přes Mořinu, Nučice, Rudnou

u Prahy do Zličína. Tak se otevřela možnost zaměstnání našich občanů

v nových průmyslových zónách v Rudné a na Zličíně.

• 1 6. 8. 1 931 – odhalen pomník padlým na náměstí

• 1 6. 8. 1 253 – král Václav I . věnoval Řevnice řádu Křížovníků  s červenou

hvězdou (první písemná známka o našem městě).

• Srpen 2001 – díky panu S. Hamplovi vydal Městský úřad Řevnice telefonní

seznam města Řevnice, tzv.„Stříbrné stránky města Řevnice“, jejichž první

část byla uveřejněna v srpnovém Ruchu

Kö

Letopisecká komise při Radě města

Řevnice uspořádala v pátek 20. května

201 1 v sále řevnického Zámečku

„posezení nad kronikami“ s tématem

Vzpomínání na řevnickou plovárnu a na

další působení Okrašlovacího spolku

v Řevnicích. Hostem přednášky byl

Dr. Pavel Buchtele z Okresního archivu,

který přinesl k nahlédnutí řevnické

kroniky.

Téma plovárny přiblížil dr. J indřich König

a zajímavými poznámkami doplnil

Ing. Josef Beneš starší. V sále Zámečku bylo vystaveno 72 dobových

dokumentů v 6 rámech, které se týkaly historie Okrašlovacího spolku

v Řevnicích a které průběžně při přednášce dr. König komentoval . Na

„posezení“ bylo přítomno asi 70 převážně starších posluchačů. I lustraci

pozvánky zhotovila paní Dáša Renertová. Zároveň byly vystaveny dva

obrazy plovárny Okrašlovacího spolku, které oba před lety namaloval

řevnický patriot Ing. arch. Vladimír Weiss. Přítomní si mohli také

prohlédnout malou lahvičku – „placatici“ zřejmě od ořechového likéru

z dvacátých let 20. století s  namalovaným panoramatem

Řevnic s plovárnou vpředu a vrchem Babka v pozadí. Pamětníci se shodují,

že l ikér pocházel z Bulavovy továrny na lihoviny, která existovala v ul ici

V Potočině čp. 32. Na rubu lahvičky je vyraženo: „nejzdravější žaludeční

hořký likér „Zázrak“, zákonem chráněný, prodejce F. Straka, Řevnice u  Prahy.

Lahvičku zapůjčil pan Miroslav Straka.

Okrašlovací spolek v Řevnicích byl založen 30. 7. 1 882 jako první v Dolním

Poberouní. Plovárna byla zřízena v roce 1 884 na pravém břehu Berounky

nad jezem a tehdy se nazývala „koupadla“. Kromě plovárny existoval od r.

1 909 Tenisový oddíl Okrašlovacího spolku, který měl tři antukové dvorce a

později splynul  s  LTC. Spolkové lesní divadlo bylo zřízeno v roce 1 91 6 jako

Lesní divadlo mládeže soukromou iniciativou Václava Čekana, který zaplatil

veškeré náklady. Víme všichni, že Lesní divadlo existuje dodnes.

Dokumenty o něm byly vystaveny ve dvou rámech. Okrašlovací spolek

významně přispíval městu při zakládání zeleně v obci, na udržení čistoty

v obci i  v lese, na regulaci potoků a jinde. V lese zřídil Burešovu

promenádní cestu dlouhou asi 3 km. Její torzo existuje dodnes. Chodník a

vozovka ulice Na Stránce byly po úpravě nazvány „Řevnickou riviérou“.

V roce 1 890 provedl Okrašlovací spolek ve spolupráci  s  Klubem českých

turistů značení turistické cesty z Řevnic na Babku.

Stojí za zmínku, že Okrašlovací spolek od svého založení úzce

spolupracoval  s  řevnickou radnicí. Prvními jeho předsedy byli řevničtí

rolníci. Bylo dohodnuto, že starostové obce mohli volně navštěvovat

zasedání spolku a měli i  hlasovací právo. Pokladníky spolku byli dlouhá léta

řevničtí učitelé.

Okrašlovací spolek v Řevnicích byl v roce 1 948 zrušen, ale plovárna byla

ještě několik let v provozu svépomocí jeho bývalých členů. 1 954 ji

poškodila velká voda a po ní byla postupně likvidována. Bývalou plovárnu

připomínají ještě dnes dvoje betonové schůdky do řeky, i  když částečně

zanesené bahnem.

V Řevnicích existovaly ještě tři další plovárny. – Strejčkova proti horní Černé

skále, plovárna Melantrichu za vodou a malá plovárna proti dolní Černé

skále.

Pamětníci ovšem uznávají na prvním místě výše uváděnou plovárnu, o níž

bylo v předválečných Národních l istech referováno, že je to plovárna

nejkrásnější, největší, nejhonosnější, a také nejstarší na celé Berounce.

RRR

Významné řevnické osobnosti

Řevnická výročí 201 1

Vzpomínání na řevnickou plovárnu
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Řevnice na starých pohlednicích - 85
Berlíkova vila

Díky velké shodě náhod se vracím po 6 letech opět k Berlíkově vile čp. 224 na

rohu ulic Sádecké a Sochorovy. O vile jsem se již zmínil v seriálu starých

řevnických pohlednic číslo 21 v Ruchu 9/2005.

Důvodem k návratu byl neuvěřitelný dopis ředitele Výchovného ústavu a

Dětského domova se školou v Počátkách (VÚDDŠ ) pana Mgr. Petra Hajného. Ten

napsal v únoru 201 1 nynějším majitelům bývalé Berlíkovy vily manželům

Müllerovým dopis s přílohou fotokopie obrazu této vily z roku 1 91 6. Ředitel

Hajný převážel autem jednu svěřenku do zařízení v Sádecké ulici v Řevnicích a

cestou si stačil všimnout !! vily pod ním, která mu nápadně připomínala obraz

uložený již desítky let na půdě tohoto ústavu v Počátkách.

Významný podnikatel Ing. Jaroslav Berlík bydlel kdysi v rodných Počátkách ve

vile s velkým pozemkem. Neměl děti a v závěti z roku 1 943 odkázal vše státu a

městu  s podmínkou zřídit ve vile a na pozemku dětský domov pro nemocnou a

zanedbanou mládež. Ředitel Hajný prověřil obraz (olej) vily v Řevnicích a zjistil , že

ho pro Ing. Berlíka namaloval v roce 1 91 6 akademický malíř – krajinář Petr Jaroš

(1 859 – 1 929). Další zajímavostí je, že pod obrazem je napsáno:„Zde žil a zemřel dárce tohoto ústavu“. Ing. Berlík s chotí jsou pochováni na hřbitově

v Počátkách.

I  když v Ruchu vychází jen černobílá kopie obrazu, je vidět krásná zahrada před domem a louky vlevo za domem. Již minule jsem citoval historika

architektury Zdeňka Lukeše, který v roce 2003 Berlíkovu vilu označil za stavebně zajímavou s prvky historizmu a secese.

Chci na tomto místě poděkovat panu ředitel i Mgr. Hajnému za jeho mimořádnou všímavost, díky níž jsem obraz vily mohl zařadit do seriálu starých

řevnických pohlednic. Kö

Krádeže
Bydlíme v Řevnicích čtvrtým rokem. Přistěhovali jsme se, jako mnoho
jiných, z Prahy kvůli dětem, zahradě, přírodě, kl idnějšímu a bezpečnějšímu
životu na venkově. Ulice, ve které bydlíme, je dobře osvětlená a poměrně
dost frekventovaná (auty i  chodci).
Bohužel jsme každým rokem svědky, jak nám mizí osazené
truhlíky s květinami, ozdobné věnečky z branky, květiny i  s  balem atd.
Prostě cokoliv, čím jsme zamýšlel i zkrášl it náš dům (bohužel je hned
u veřejného chodníku), parapety, branku nejen pro nás, ale i  pro
kolemjdoucí. Když opominu nezanedbatelné finanční náklady (truhlíky,
květiny, výzdoba), tak nejvíce mne mrzí ztráta důvěry v poctivost místních
nebo jiných obyvatel a také potíže s vysvětlováním dětem, jak je to vůbec
možné, že odnese někdo něco, co mu evidentně nepatří?
Snažíme se dětem vštěpovat poctivost, že lhát a krást se nesmí a asi naivně
jsme si myslel i, že to tady budeme mít jednodušší.

EK

Prostřelili nám okno. Co bude dál?
Seriál anonymní šikany vůči mé rodině
pokračuje. Tentokrát nám prostřel i l i okno.
Oblázkem o průměru cca 2,5  cm. Střelnou
zbraní byl zřejmě nějaký výkonný prak.
I  přivolaný policista konstatoval , že nešlo
o běžným způsobem hozený kámen. Okno
se nevysypalo. V obou tabulích špaletového
okna zůstal čistý prostřel . „Muselo to být
něco rychlého, možná rybářský prak,“
spekuloval policista. Podobně nám někdo
škodí již přes rok. Nemám přímé důkazy
proti pachatel i. Proto mu budu říkat NĚKDO.
Šikana se nicméně vyhrocuje.
Začalo to poté, co jsem se pokusil získat
ochranu městských úřadů v Řevnicích a
Černošcích proti rozhodnutí souseda
zahradit příjezdovou cestu k mému
rodinnému domu (u  obou úřadů
neúspěšně, obě rozhodnutí, dávající mi za
pravdu, zrušil nadřízený krajský úřad kvůli
formálním nedostatkům). To bylo v květnu
201 0. Šikana se vyostřila poté, co jsem byl
loni na podzim zvolen do řevnického
zastupitelstva.
Zde seznam dosavadních útoků proti mé
rodině:
- Hned po uzavření cesty vedoucí k mému
domu plotem a bránou NĚKDO napsal mým
jménem udání poukazující na to, že město
Řevnice údajně neoprávněně zlepšuje
alternativní přístup k mému rodinnému
domu.

- Následně NĚKDO přeštípl či přeřezal telefonní vedení vedoucí k mému
domu nad bývalou příjezdovou cestou (v době incidentu parcelou
uzavřenou plotem a bránou).
- Pak přišlo na policii a městský úřad udání, že před mým domem údajně
stojí nepojízdný vrak (bylo to mé osobní auto). NĚKDO při tom opět zneužil
cizí jméno (v udání se představil jako jiný soused, který z celou věcí nemá
nic společného).
- Poté NĚKDO u mého auta vymlátil tři okénka na jedné straně a propíchal
pneumatiky.
- V téže době NĚKDO v noci zabušil na naše vchodové dveře a zmizel .
- Dále NĚKDO napsal anonymní dopis (mně a na městský úřad) vyzývající
k mému odstoupení z veřejných funkcí.
- Nyní nám NĚKDO prostřel i l zřejmě prakem okno směřující do ulice.
Domnívám se, že se snažil zničit reflektor a bezpečnostní kameru, které
jsem na průčelí svého domu z pochopitelných důvodů umístil .
Většinu incidentů jsem hlásil na policii . Ta zatím pachatele nedopadla.
Já, má žena a tři malé děti důrazně vyzýváme, aby tyto agresivní útoky
okamžitě přestaly. Proto mi přišlo důležité informovat o nich Vás, občany
Řevnic a čtenáře RUCHu. Pokud někdo víte, jak nám pomoci, pomozte.

Petr Zavadil
Zastupitelstvo města jednomyslně podporuje člena Rady města a
zastupitele Petra Zavadila a odsuzuje útoky na jeho rodinu a majetek.

Z dopisů

(P
la
ce
n
á
in
ze
rc
e)



Ruch 7-8/201 1 7

Mládežnický tenis v Řevnicích nezažil dlouhé roky takový úspěch.

Čtrnáctiletá El iška Petráčková s o rok mladší Danielou Švédovou ze

Sportclubu Řevnice se staly krajskými přebornicemi ve čtyřhře. Navíc

Petráčková se probojovala až do finále dvouher a postoupila tím na

mistrovství republiky. Přebory proběhly v Českém Brodě a zúčastnilo se jich

39 nejlepších tenistek z celého kraje. Potěšitelné je, že hráčky Sportclubu

zvládly cestu ke zlatým medailím i  přes náročný los. Musely zdolat páry

složené z tenistek Kladna, Bohutína, Mladé Boleslavi, Vestce, Dobříše a

hlavně z TK Neridé, který je suverénně nejlepším klubem v kraji. Ztratily

jediný set a ve finále porazily Barboru Kosejkovou s Kristýnou Škůrkovou

6:3, 6:2. El iška Petráčková tenisově vyrostla

v Čerčanech a letos do Sportclubu

přestoupila, Daniela Švédová je naší

rodačkou a tenisovou odchovankyní

trenéra Michala Mottla. V současnosti obě

hráčky k úspěchu přivedl trenér Milan

Zahradník, který má dlouholeté

zkušenosti  s  výchovou tenistů na

amerických univerzitách.

jš
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Mladé tenistky Sportclubu vyhrály přebory
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SPORT

V sobotu 21 . května proběhla první část oslav 80 let od založení kopané

v Řevnicích. Jako první předvedla své umění družstva žen. Byl to velice

atraktivní zápas mezi mužstvem složeným převážně z maminek žáků a

žákyň Slavoje Řevnice a mužstvem návštěvnic, manželek a přítelkyň

návštěvníků restaurace Galerie. Družstva nastoupila pod hlavičkou Matky

Slavoje a Dračice z Galerie. Tento zápas byl asi nejkrásnější částí celého

odpoledne a večera. Sledovalo ho asi 250 diváků, a kdo přišel později, mohl

jen l itovat, protože tomuto utkání vytvořily úžasnou kulisu mažoretky

složené z Fanoušů z restaurace Galerie.

K dalšímu utkání nastoupila družstva složená ze Staroušů a Fanoušů

z Galerie. Mužstva byla složena převážně z vynikajících bývalých fotbal istů.

V tomto utkání byly k vidění vynikající akce i  jednotl ivé překrásné

fotbalové momenty. Schválně u  těchto zápasů neuvádím výsledky, protože

v nich šlo převážně o legraci, dobrou pohodu a potěšení oka diváka.

Nádherné sportovní odpoledne bylo zakončeno mistrovským utkáním

mezi muži Slavoje Řevnice a Červeným Újezdem, v kterém naši hráči

vyhrál i 3 : 1 a dvě branky vstřel i l ještě hráč dorostu Lukáš Pitauer.

Tento jistě příjemný sportovní den zakončila většina účastníků tanečním

večerem v restauraci Galerie, kde jsme převzal i ocenění v převážně tekuté

podobě. Sportovci, kteří byli nejvytrvalejší, se rozcházeli až nad nedělním

ránem.

Ve spolupráci sportovně pivních fanynek a fanoušů pokračují oslavy

80 let řevnické kopané. V úterý 5. 7. 201 1 bude před řevnickým

Zámečkem hudebně sportovní odpoledne. Na této akci vystoupí šest

hudebních skupin. Dále předvedou své dovednosti žáci oddílu kopané a

žáci hasičského sboru. Na závěr sportovní části předvede své kaskadérské

kousky mistr Evropy v Trialu Roman Chvojka. Dále bude předáno ocenění

bývalým hráčům a funkcionářům, kteří se zasloužil i o slávu řevnické

kopané. Občerstvení bude zajištěno v restauraci GALERIE a v mnoha

dalších stáncích v celém areálu před řevnickým Zámečkem. V rámci

bezpečnosti bude zajištěno střežené parkoviště. Vstupné je na akci

dobrovolné a vstupenky budou několikrát za odpoledne slosovány

o hodnotné ceny. Všichni milovníci sportu a hudby všech žánrů jsou

srdečně na tuto akci zváni.

Za pořadatelský výbor Miroslav Kratochvíl
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