
Září 201 1 Zpravodaj města Řevnic / 22. ročník Zdarma

Ohlasy kulturního léta • Bohatá inzerce

Prominutí odvodu a penále

4. srpna se konalo 6. (mimořádné) zasedání Za-
stupitelstva města Řevnice.
Dvanáct přítomných zastupitelů schvál ilo mj.
přijetí dotace ve výši 3,5 mil ionu Kč z rozpočtu
Středočeského kraje na rozšíření a intenzifikaci
čističky odpadních vod a doplnění technologie
o kalové hospodářství včetně osazení de-
kantační odstředivky. Součástí projektu je rea-
l izace splaškové kanalizace v lokal itě Pod
Vrážkou.
Následovala více než dvouhodinová diskuse
o problematice EKOS Řevnice s.r.o. Je velmi prav-
děpodobné, že v dohledné době dojde k určité-
mu konsensu a řešení této otázky ze strany
města a to bez emocí a osobních a politických
vstupů.
Přihlížející občané trefně poznamenali, že mil io-
ny, které město do Ekosu vkládá, nejsou na ve-
řejných prostranstvích vidět. Inspirativní byla
výzva o důsledném postihu všech nešvarů na
veřejných prostranstvích ze strany města (zábo-
ry, přečnívající zeleň, nelegální odkládání odpa-
du).
Hovořil zde i  jednatel spol. Ekos Řevnice
ing. Zdráhal , který se snažil přítomným vysvětl it

hospodaření společnosti, náklady, výnosy,
problémy. Důvodem diskuse bylo stále hledání
nejvhodnějších variant pro chod této
společnosti v majetku města. Jednotl ivá
stanoviska k této problematice se přitom
značně lišila.
Variant je stále několik, jako např. spojit Ekos s j i-
nou společností, poptávat jednotl ivé služby, po-
stavit do čela společnosti manažera apod.
V dalším jednání zastupitelstvo schválilo návrh
ředitelky ZUŠ MgA. Ivany Junkové na souhlas
k výkonu doplňkové výdělečné činnosti ZUŠ
a s tím spojené rozšíření zřizovací l istiny.
Dodatečně na program jednání byla zařazena
žádost JUDr. A. Buriánové na změnu územního
plánu týkající se jejích pozemků, kterou prove-
de na své náklady.
Diskutovalo se také o pořizování zápisu ze zastu-
pitelstva, úkl idu, sekání trávy, důsledcích pří-
valových dešťů, veřejném osvětlení, chodu
městského úřadu nebo o tvorbě územního
plánu.

thr

Generální finanční ředitelství svým usnesením
ze dne ze dne 8. 8. 201 1 vyhovělo žádosti města
Řevnice o prominutí odvodu, penále a jeho do-
počtu v souvislosti  s  porušením rozpočtové
kázně. Městu Řevnice hrozil odvod ve výši 8,99
mil . Kč a penále ve výši 7,82 mil . Kč - obě částky
byly vyměřené Finančním úřadem pro Prahu -
západ dne 7. a 22. 4. 201 1 . Pokuty se týkaly
špatně čerpané dotace na akci Palackého ná-
městí (nedodržení termínu real izace). Finanční
ředitelství rozhodlo o prominutí vzhledem k to-
mu, že účel dotace byl splněn.

thr

Firma Ekos s.r.o.se v poslední době stala ztě-
lesněním všeho, co nás v Řevnicích rozčiluje. Na
její práci narazíme na každém kroku. Tato
městem stoprocentně vlastněná s.r.o. se stará o
údržbu a čistotu komunikací, veřejné osvětlení,
údržbu zeleně a městský les, svoz a l ikvidaci ko-
munálního odpadu a od loňského roku i o do-
dávku pitné vody a kanalizaci.
Ekos tedy zajišťuje prakticky všechny důležité
funkce města. Za provedené práce mu město
platí dle smlouvy, kterou s ním každoročně
uzavírá. Letos 5 1 50 000 Kč, (vloni 5 350 000). Za
odvoz a l ikvidaci odpadů pak podle faktur, kte-
ré Ekosu přicházejí od Technických služeb Be-
roun, které na tuto službu najal (ročně cca pět
a půl mil ionu). Další potřebné práce mimo zá-
kladní smlouvu od Ekosu městský úřad ob-
jednává na fakturu.
Firmou Ekos tak každoročně proteče podstatná
část rozpočtu Řevnic a další mil iony (cca pět
a půl) od nás vybere za vodné a stočné.
Je pochopitelné, že když s některou z vy-
jmenovaných služeb nejsme spokojeni, náš
hněv padá na hlavu Ekosu. S odpovědností za
práci firmy to ale není úplně jednoduché.
Ekos má jednatele, jímž je od roku 2006 ing.
Václav Zdráhal (do poloviny roku 2009 byl
jednatelem i bývalý starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger) . Od roku 2008, kdy pod Ekos přešly
také řevnické Technické služby fakticky provoz
Ekosu řídí jednatel Václav Zdráhal .
Funkci valné hromady Ekosu (Ekos má ale také
valnou hromadu), která zastupuje majitele a je
tedy za chod firmy zodpovědná, (a její funkci)
vykonává vždy řádně zvolená Rada města. Ekos
měl také Dozorčí radu, která měla činnost firmy
kontrolovat. Dle zápisů z jednání se však od
března roku 201 0 nescházela. Jejím předsedou
byl ing. Petr Kozák. On i jednotl iví členové Do-
zorčí rady (ing. Rojík, ing. Němeček, ing. Velfl
a ing. Beneš) postupně rezignovali. Dnes Ekos
žádnou Dozorčí radu nemá.

Pokračování na s. 4

Zastupitelstvo schválilo přijetí
dotace

První srpnový víkend patřil v Lesním divadle představení ProDivadla - Pohádka o princezně Duši.
Jedná se o styl izovanou a velmi poetickou dramatizaci básně Kamila Bednáře. Verbální stránce
dominoval ze záznamu podmanivý hlas Pavla Nového (Divadlo Ypsilon). Pojetí režisérky Lenky
Loubalové je velmi odvážné, vyprávěný děj je ilustrován většinou pohybem umocněným prací s tex-
til iemi.
Pohádku pro děti a dospělé ProDivadlo zopakuje ve dnech 30. 9. - 2. 1 0. 201 1 vždy od 1 7 hod.
v řevnickém kině.

VS
Foto: Jakub Kencl

Když se řekne Ekos...
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Registrace identifikačních známek u psa
Městský úřad Řevnice žádá majitele psů o nahlášení aktuálního telefonu,
adresy a registrační známky psa. Je důležité, aby každý pes měl na obojku
alespoň číslo známky, kterou majitel dostal při přihlášení psa od MÚ
Řevnice. Známka, adresa s kontaktem a telefonním číslem je důležitá.
Při zatoulání pejska je pak možné hned kontaktovat majitele a pes nebude
odvezen do útulku. V případě ztráty známky je možné vyzvednout si novou
známku zdarma v úředních hodinách na pokladně.
Nahlášení aktuálního telefonu a registrační známky můžete zaslat na e-
mailovou adresu: uct@revnice.cz nebo nahlásit na telefon 2577 20 1 59
anebo přímo na pokladně.
MÚ Řevnice má seznam s číslem známky pejsků a telefonní číslo majitelů
v případě zatoulání se psa.

MÚ

ŠKOLY

Základní škola opět otevřela své dveře všem školákům z Řevnic a blízkého
okolí. Od září se vzdělává v naší škole 376 žáků, tedy opět o 20 více než
v loňském roce, takže již navýšená kapacita školy je opět zaplněna. Přes
prázdniny se podařilo vybudovat z peněz EU novou počítačovou učebnu,
škola má tedy i  nový server a k tomu ještě sedm interaktivních tabulí. Na
prvním stupni je nyní do každé třídy zaveden internet a tady je na místě
poděkování panu Hromádkovi, který se musel velmi snažit, aby na staré
počítače připojil vše potřebné. Lze tedy konstatovat, že se základní škola
velmi posunula ve svém technickém vybavení a že se bude pracovat
moderními metodami.

Kromě budování počítačové učebny proběhla drobná rekonstrukce
místnosti na prvním stupni, která bude nyní sloužit jako pracovna školního
psychologa a speciálního pedagoga. Škola nabízí v letošním školním roce
diagnostiku poruch učení a jejich nápravu přímo v budově. Dále jsou
v nabídce kurzy grafomotoriky a logopedie.
Na podzim by se měl zreal izovat projekt "Zasaď si svůj strom" - věříme, že
se zapojí i  široká veřejnost a že si tak každá třída bude moci svůj strom
skutečně zasadit a pečovat o něj.
Těšíme se na spolupráci po celý rok, všem školákům přejeme úspěšný
školní rok a všem učitelům pevné nervy!

ŠR

Od září tohoto školního roku vám můžeme nabídnout nově keramiku,
seznámení s Adobe Photoshop CS3, animací a otevíráme tříleté studium
pro dospělé ve výtvarném oboru.

Keramika
Obor je určen pro děti od 6 do 9 let. Budou se zde seznamovat se základy
modelování, glazování a principem keramiky vůbec jako samostatného
oboru. Starší děti, žáci, kteří již navštěvují ZUŠ, pak budou mít keramiku jako
součást výuky. Vždy v určitém ročníku absolvují rok s rozšířenou hodinovou
dotací v doplňujících oborech. K tomu bude patřit i  další nově otevřený
obor animace (jen pro žáky školy).

Seznámení s Adobe Photoshop CS3
Obor je určen pro děti od 1 0 do 1 8 let a dospělé. Dle zájmu budou
vytvořeny skupiny podle pokročilosti a znalosti programu (začátečníci,
mírně pokročilí a pokročilí) . Studium bude vedeno v rámci doplňkové
činnosti školy jako jednoleté kurzy, které škola každoročně otevře. Žáci
ZUŠ budou mít tuto výuku začleněnou do vzdělávacího programu.

Studium pro dospělé
Tříleté studium. Každý školní rok bude tematicky zaměřen. I . rok se student
seznámí se základy kresby tužkou, pastelem, uhlem a kresbou dle modelu.
Na závěr roku dojde ke kvašové malbě na papír. I I . rok studia bude věnován
převážně malbě – napínání plátna, šepsování, malba na plátno akrylem. I I I .
závěrečný rok studia je zaměřen na sochařství. Modelování hlavy, rel iéfu
jednoduchých kompozic, odlívání do sádry a základy formování.

V průběhu studia budou atel iér navštěvovat zajímavé osobnosti ze světa
profesionálního výtvarného umění. Přihlášky podávejte nejpozději do 1 5.
9. 201 1 . Výuka začíná již v týdnu od 1 9. 9. 201 1 , den výuky bude upřesněn.
Kurzy jsou omezeny, max. počet 5 studentů.
Bl ižší informace na e-mailu zus.rev@seznam.cz a na www.zus-revnice.cz.

Ivana Junková a Jan Slovenčík

Pepa vyhrál v Hongkongu!
Josef Junek si po vítězství v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 201 1
v oboru fotografie, které získal spolu  s Martinem Slámou, odnáší nejvyšší
ocenění i  v mezinárodní fotografické soutěži studentů HKISAC 201 1 až
v dalekém Hongkongu. V kategorii žáků do 1 5 let mu spolu  s A. Powelem
z Nového Zélandu a A. Somarakisem z Řecka byla udělena Velká cena
poroty, v které zasedli umělci z Číny, USA, Švýcarska a Austrál ie. V srpnu se
osobně zúčastnil přebírání cen a poskytl interview hongkongské televizi.
Kdo sleduje dění v řevnické zušce, ví, že to není první úspěch našich
malých výtvarníků za hranicemi ČR. V roce 2009 zvítězila Marina Stropková
v národním kole soutěže UISAP 2009 a její práce byla vystavena v Tate
Modern Gallery v Londýně.

S. Hrubá

První srpnový týden se na Sokoláku konal první ročník tábora pro děti
navštěvující Školičku Pikolín. Idea vzešla od Aleny Kahánkové a jako za
vším v Pikolínu je i  zde Katka Šupáčková. Pomáhali mnozí další a je zřejmé,
že se tábor vydařil , protože všichni frekventanti byl i nadšeni, každý den se
těšil i a dosud o něm v superlativech vypráví i  ti , kteří ještě moc neumí
formulovat.
Zaměstnání bylo všestranné a jistě posilovalo všechny stránky rozvíjejících
se osobností.

VS
Foto: Iva Belková

Nabídka vzdělávání na ZUŠ Řevnice se rozšiřuje

Začala nám škola

Tábor Pikolín



Ruch 9/201 1 3

OHLASY KULTURNÍHO
LÉTA

Sedím pod stromy v lesním divadle a sleduji, jak na jevišti přede mnou
baští žížalu úžasný diblík, k nepoznání stejný, jako ten z fi lmu Ať žijí
duchové. Vedle mě na lavičce nadskakuje tlupa mých a sousedových dětí a
nadšeně zpívají známé písničky. Obdivuji chytře vymyšlenou
scénu s kostkami, kde jasně rozeznávám rukopis maleb Dagmar Renertové
a přímo vykulím oči, když na scénu vjede zdařile upravený automobil .
Přesně jako ve filmu! Říkám si:„Jak to dokázal i? To je neskutečné.“
Zajímavá scéna a komické dialogy nás baví až do konce. Vůbec se nedivím,
že je plno, i  přesto, že jsme již na třetím představení. Když je dílo zdařilé,
rychle se to rozkřikne.
A ještě mě u srdce hřeje ten pocit, že tihle mladí l idé, děti (některé teprve
školkou povinné), herci, zpěváci, tanečníci a hudebníci se rozhodli pomoci
dobré věci. Své úsilí, několik měsíců zkoušení a několik víkendů vystoupení
obětovali real izaci tohoto představení, aby pak celý jeho výtěžek – 50.841
Kč, věnovali na podporu sociální činnosti našeho o.s. Náruč.
Naše organizace provozuje v Dobřichovicích Denní stacionář Náruč, kde se
vzdělávají děti  s  kombinovaným postižením. V sociální firmě Modrý
domeček v Řevnicích poskytujeme chráněné zaměstnání a sociální
rehabil itaci l idem se zdravotním postižením. Ostatně není to poprvé, co nás
Notičky podpořily, neboť pro nás uspořádaly už 4 benefiční koncerty a také
zvou naše zaměstnance zdarma na své vánoční koncerty do Rudolfína.
Za o.s. Náruč ze srdce děkuji Dětské lidové muzice Notičky a Taneční
skupině Proměny a všem, kteří se na vystoupení podílel i . Jmenovitě pak
děkuji paní Lence Kolářové, slečně Simoně Hauerlandové, paní Ivaně
Zrostlíkové, paní Pavle Petrové a také panu Janu Flemrovi, panu
Alexanderovi Skutilovi a panu Janu Martínkovi.
Byl to pro nás nejen krásný kulturní zážitek, plný optimismu a radosti, ale
dal také díky svému charitativnímu přístupu celé akci humanitní rozměr.
Budoucnost je v našich dětech a já jsem pyšná na to, jak sociálně cítí
i  v dnešním konzumním světě.

Šárka Hašková
PR manažerka o.s. Náruč

Na svátky Cyrila a Metoděje se v Řevnicích konal další ročník festivalu
CESTY. V předchozích ročnících se tento festival konal pod záštitou a
sponzorským zajištěním politiků ODS pánů Bendla a Béma. Politická
situace se však ve Středočeském kraji změnila. Aby tento velice úspěšný
festival nezanikl , dalo se dohromady pár nadšenců a menších podnikatelů,
kteří se scházejí v řevnické restauraci GALERIE k neformálním diskusím a
tento festival uspořádal i ve vlastní režii v podstatně skromnějších
podmínkách. V průběhu odpoledne a večera před řevnickým ZÁMEČKEM
vystoupily skupiny ze Řevnic a okolních vesnic. Space cripple Bastardos,
Sedláci, Echoes, MoRe GuiTars, Vosí Hnízdo a Check Point. Součástí tohoto
festivalu bylo vyvrcholení oslav 80 let řevnické kopané. Při této příležitosti
byl i starostou obce Liborem Kvasničkou a jednou z hlavních sponzorů akce,
majitelkou restaurace GALERIE, Janou Hrabákovou, předány třiceti dvěma
zasloužilým členům oddílu kopané pamětní l isty a vlajky vyrobené zvlášť
k tomuto výročí.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům MÚ Řevnice za
pochopení pro tuto akci. Dále pak členkám a členům fotbalového oddílu za
vzornou pořadatelskou činnost a alespoň některým významnějším
sponzorům: Pavlu Dragounovi, Tomáši Potočkovi, Liboru Škvorovi a Janě
Hrabákové.

Za všechny spokojené posluchače a diváky Miroslav Kratochvíl

1 2. 7. 201 1 byl za velkého zájmu veřejnosti zahájen již 7. ročník největší
fotografické přehlídky v Dolním Poberouní – Fotosalon. Úvodního slova se
ujala ředitelka ZUŠ Řevnice Mgr. Ivana Junková, která stručně představila
jednotl ivé autory fotografií. Slavnostní okamžiky umocnily tóny klavíru,
skladby F. Chopina a C. Debussyho zahrála Hana Zemenová. Letošní téma –
Na konec světa – nalákalo jak profesionální fotografy, tak i  poučené

amatéry. Vystavovali: Tomáš Brabec, Alice Čermáková, Pavel Dudák, Kurt
Gebauer (!) , Ladislav Sitenský, Stěpánka Stein a Sal im Issa, Václav Staněk,
Dagmar Šubrtová, Vladimír Skala a Iva Velflová. Výstava, kterou podpořil
Středočeský kraj, skončila 20. 8. 201 1 .

thr

I  přes složitou finanční situaci města se díky sponzorům – Eurovia vinci,
Stavitelství Řehoř s.r.o., Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.,
Johny servis a aktivitě bývalého starosty Miroslava Cvancigera podařilo 1 3.
srpna 201 1 uspořádat již deváté dixielandové odpoledne před Zámečkem.
Tradice festivalu sahá do roku 2003, kdy si město Řevnice připomínalo 750
let od své první zmínky. Od té doby se na pódiu před Zámečkem vystřídaly
desítky muzikantů, kteří jsou neodmyslitelně spjati  s  ranou formou jazzu –
dixielandem.
Pohodovou atmosféru při překvapivě příjemném počasí tentokrát utvářely
kapely Rewival Swing band, Pilsner Jazz band, Jazz kolegium, The Dixieland
Messengers, Steamboat Stompers, Traditonal Jazz Studio a Brass Band
Rakovník. Slovem doprovázel Michal Jančařík. V letošním roce si do Řevnic
našlo cestu překvapivě velké množství přespolních posluchačů, snad i  díky
výrazné propagaci v celostátních kalendářích festivalů a jejich spokojenost
byla důkazem, že Řevnice jsou  s dixielandem již neodmyslitelně spjaty.
Snad se podaří připravit dixielandové setkání i  v příštích letech.

thr

Mezi posluchači vyvolala velký ohlas kapela Pilsner Jazz Band (na snímku).
Foto: thr

KULTURNÍ PŘEHLED

3. 9. před Modrým domečkem 9.00 hod Zářijové řádění

1 0. 9. Lesní divadlo,1 6.00 hod Michalův salát - představení M. Nesvadby,
předprodej v MěKS a knihovně
Představení které poprvé uvedl Michal na jaře 201 1 se po tématech o těle,
o jídle, o zvířátkách, o kytičkách a jiných věnuje tématu knížek.
Knížky jsou moudré, veselé, obrázkové, velké, malé a hlavně oblíbené a
často čtené ale i  ty na které se práší.
Michal dětem představí své království knížek. Jeho nádhernou knihovnu a
nebude chybět ani dobrodružství které se nestává jen v knížkách a při
jejich čtení, ale Michal a jeho knížky se postupně stanou kamarády. Cesta
k tomuto přátelství však není úplně přímá. Michal objevuje ve své
knihovně snář, který má rád klid a snění, objevuje oblíbenou knihu
maminek - kuchařku která před ním raději uteče, protože Michal si občas
myslí, že i  z knížek může jen tak udělat salát. Dokonce se chvíl i snaží
domluvit i  s  cizincem, kterým je slovník cizích slov a který se ukrývá ve
většině knihoven.

1 1 . 9. Lesní divadlo, 1 6.00 Tanec v lese
Druhý ročník přehlídky práce tanečního studia Hany Tuháčkové. Již
podruhé se v Lesním divadle Řevnice koná festival moderního scénického
tance – TANEC V BABÍM LÉTĚ. Divákům se představí až šest tanečních
skupin různých věkových kategorií. Všichni účastníci festivalu – z Prahy,
Dobřichovic, Roztok u Prahy, Sedlce – Prčic atd. se pravidelně úspěšně
prezentují na Celostátní přehlídce scénického tance v Kutné Hoře a
Jablonci nad Nisou. Více informací na www.tanecdobrichovice.cz.

30. 9. - 2. 1 0. Kino Řevnice Pohádka o princezně Duši, 1 7.00 hod.

Ať žijí duchové i  dobré skutky

Jaké byly Cesty 201 1 ?

Fotosalon č. 7

Deváté dixielandové odpoledne

Září 201 1
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pátek 2.9. 20:00 Biutiful
sobota 3.9. 1 6:00 Pan Popper a jeho tučňáci
sobota 3.9 20:00 Smlouva s vrahem /FK/
středa 7.9. 20:00 Fish tank /FK/
pátek 9.9. 20:00 Lidice
sobota 1 0.9. 1 6:00 Kung Fu Panda 2
sobota 1 0.9. 20:00 Ženy sobě
středa 1 4.9. 20:00 Banksy - Exit Through The Gift Shop /FK/
pátek 1 6.9. 20:00 Strom života
sobota 1 7.9. 1 6:00 Transformers 3
sobota 1 7.9. 20:00 Jana Eyrová
čtvrtek 22.9. 20:00 Muži v naději
pátek 23.9. 20:00 Voda pro slony
sobota 24.9. 1 6:00 Medvídek Pú
sobota 24.9. 20:00 Zkažená úča
středa 28.9. 20:00 Viditelný svět /FK/
pátek 30.9. 20:00 Králova řeč

Na sobotu 3. září 201 1 chystáme velkou akci pro děti a rodiče - ZÁŘIJOVÉ
ŘÁDĚNÍ. Před Modrým domečkem na náměstí v Řevnicích bude od 9 do 1 4
hod. probíhat pestrý program. Kromě divadla pro děti, ukázek sokolnictví a
jízdy na koních si budou děti vyrábět ve výtvarných dílnách zajímavé
klobouky nebo si  s  rodiči mohou zabubnovat ve Drum circlu. Pro maminky
je připraven prodej šperků a módních doplňků, případně možnost
posezení u  dobré kávy. Součastně budou zahájeny fotovýstavy zvířat
z divoké Keni a l idí z Etiopie. Program najdete na http://ruch.revnice.cz.
Od 3. do 30. října plánujeme v kavárně výstavu fotografií z národního parku
YELLOW STONE od pana Jaromíra Macury.

ŠH
(zkráceno)

CÍRKVE

Sbor Církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257 pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7. 00 hod. pravidelné bohoslužby
- každý druhý čtvrtek zamyšlení nad Biblí, vždy v 1 9.30 hod.
- program pro děti od 9 do 1 3 let je každou středu od 1 7,30 hod., kromě
biblických příběhů a her je na programu i  výuka angličtiny.

Případné změny nebo další aktivity budou včas zveřejněny na sborovém
webu na adrese: www.cgrevnice.cz.

Těšíme se na setkání se všemi po prázdninách.
pg

Již po čtvrté v našem regionu proběhne kurz Alfa. Jedná se o krátký cyklus
neformálních setkání s přednáškami a možností diskuse v malých
skupinkách nad základy křesťanství. Každé setkání začíná společnou večeří,
nechybí humor ani hudba. Kurz je určen pro každého, kdo se chce společně
zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska, přátelství, smysl života…
Pro bližší ilustraci postřeh jedné účastnice kurzu: „Zjistila jsem, že
křesťanství není mrtvé ani nudné, i  dnes se nás může dotýkat.“ Renata
Chwistková, učitelka
Kurz je veden týmem spolupracovníků, je zdarma (dle vlastního uvážení
mohou účastníci přispět na občerstvení). Kurzy Alfa probíhají již 20 let po
celém světě, v Čechách je koordinuje Křesťanská misijní společnost.
Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete a lze se připojit i  v jeho
průběhu. Kurz Alfa bude probíhat v Dobřichovicích v sále Dr. Fürsta od 4.
září do 1 3. l istopadu 201 1 každou neděli od 1 9:00 do 21 :30 hodin.
Bl ižší informace lze získat na tel . čísle 774 625 502 nebo na e-mailové
adrese alfa.revnice@seznam.cz.

AF

Když se řekne Ekos...
Pozoruhodné je, že ačkoliv nespokojenost s prací Ekosu byla dlouhodobě
zřejmá, před loňskými komunálními volbami se například reforma Ekosu
objevovala v programech většiny kandidátek, dosud nebyl nikdo schopen
konkrétně říct a doložit, proč Ekos nefunguje, jak má. Dokonce ani, zda je
pro Řevnice levný nebo drahý.
V Řevnicích se jenom nějak všeobecně říká, že se v Ekosu „krade“ a že je
tam „bordel“. Dozorčí rada ale za celou dobu své existence neupozornila
Radu města na žádné závažné skutečnosti, které by bylo třeba řešit. Rada
města – ta minulá ani ta současná - nikdy oficiálně nevytkla jednatel i Ekosu
žádné konkrétní skutečnosti, nevyjádřila formálně nespokojenost s jeho
prací, nesnížila mu plat…
Na městském úřadě neexistuje osoba, v jejíž kompetenci by byla kontrola
prací, které Ekos pro město vykonává. Komunikace Ekos – městský úřad
vázne. Hospodářský výsledek Ekosu za rok 201 0 Rada města schvál ila dne
1 .6. 201 1 (bez toho, aby vyjádřila nějaký další názor) v této podobě:
náklady 21 987 921 Kč (z toho odpisy 9 883 728 Kč), výnosy 1 4 242 394 Kč,
ztráta 7 745 527 Kč.
Vedení Ekosu sice hovořilo o cca dvou mil ionovém zisku (bez odpisů)
v roce 201 0, skutečností však je, že ve firmě leželo a leží za cca 4 mil iony
korun závazků - nezaplacených faktur po době splatnosti. Část pohledávek
za Ekosem mají Středočeské komunální služby Kladno, část Aquaconsult,
který zajišťuje technickou pomoc při dodávkách vody a provozu
kanalizace, část Eurovia za dosud nezkolaudovanou rekultivaci skládky.
Třičtvrtě roku po volbách stížnosti občanů na fungování firmy Ekos
neustávají. Ačkoliv se Rada průběžně Ekosem na svých zasedáních zabývá,
k viditelnému zlepšení nedošlo. Nebyly formulovány ani konkrétní výhrady
k práci této firmy, které by se opíraly o doložitelná fakta. Nicméně na
posledním jednání Zastupitelstva Rada předložila a se zastupitel i
i  veřejností diskutovala tři varianty, jak problém Ekosu řešit, k nimž na
svých jednáních dospěla.

- Vypsat výběrové řízení na nového ředitele firmy Ekos
- EKOS rozdělit. Z jedné části vytvořit společný podnik s firmou SKS Kladno
(Středočeské komunální služby), která by zajišťovala odvoz a l ikvidaci
komunálního odpadu, provozovala sběrný dvůr a obstarávala veškeré
technické služby včetně údržby zeleně. Řevnice by do této firmy vlažily
areál EKOSu se sběrným dvorem u skládky Na Bořích, SKS Kladno finanční
prostředky. V druhé, 1 00% městské firmě, by zůstala správa městských lesů,
dozor nad skládkou, starost o dodávku pitné vody a provozování
kanal izace a čistírny odpadních vod.
- Městský úřad nebude služby automaticky odebírat od Ekosu, ale
zaměstná pracovníka, který je bude poptávat ve výběrových řízeních,
uzavírat jednotl ivé smlouvy a bude zodpovědný za jejich převzetí
a kontrolu. EKOSu zůstane povinnost údržby a kontroly uzavřené skládky,
kterou je město ze zákona povinno provádět, a nejspíš i  dodávka pitné
vody a provoz kanalizace

Během diskuse nad tímto návrhem nedokázal nikdo přesvědčivě
zformulovat, co jednotl ivá řešení fungování Ekosu přinesou a vyčísl it
případné úsporu městského rozpočtu.

Rozhodli jsme se tedy v Ruchu oslovit členy již neexistující Dozorčí rady
a zvolené členy Rady města, kteří jsou nám občanům za Ekos zodpovědní,
aby odpověděli na následující anketní otázky a zveřejnil i tak pro občany
Řevnic svůj konkrétní názor na současné fungování Ekosu a jeho
budoucnost.

1 . V čem konkrétně vidíte problém současného fungování Ekosu?
2. Jaké změny ve fungování Ekosu byste navrhl vy osobně a proč?

Vyzýváme také všechny občany Řevnic, kteří se chtějí k tématu Ekos
vyjádřit, aby nám posílali své (pokud možno stručné) odpovědi na
výše uvedené otázky.Všechny zveřejníme v internetové verzi Ruchu, ty
nejzajímavější pak i v tištěné podobě.

Marie Reslová

Sbor Církve bratrské v Řevnicích

Večerní kurz ALFA

Kino Řevnice - září

Modrý domeček

Jak funguje Ekos
Firma Ekos s.r.o. v současné podobě, tedy včetně bývalých Technických
služeb, funguje od začátku roku 2008. V současnosti má Ekos 1 1
zaměstnanců. Jednatelem Ekosu je ing. Václav Zdráhal , vedoucím
finančních operací (citováno ze stránek Ekosu) ing. Miroslav Zíma a
vedoucím technických služeb, dodávky vody a kanalizace Karel Kakeš.
Na mzdy vydává cca 3 1 00 000 Kč.

Do Ekosu za poskytované služby odešlo vloni z městského rozpočtu
cca 1 1 mil ionů Kč.
Část služeb Ekos sám neprovádí, ale pro město je nakupuje. Svoz
odpadů objednává u Technických služeb Beroun, pro provoz
vodovodu a kanalizace poskytuje technickou podporu dobřichovický
Aquaconsult, výkopové práce při poruchách jsou nasmlouvány u firmy
Risl .

MR
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• 1 . 9. 1 941 – v měšťanské škole nastoupil nový ředitel Miloš Novák, na
kterého ještě vzpomíná několik žijících řevnických pamětníků
• 1 . 9. 1 951 – v budově mateřské školy v Mníšecké ulici čp. 676 byla zřízena
školní kuchyně a jídelna
• 1 . 9. 1 961 – dvě třídy základní školy byly přestěhovány na faru a 1 . 1 . 1 966
tam přesídl il i  MNV
• 1 . 9. 1 991 – novým ředitelem základní školy se stal Miroslav Hanzelka
• 2. 9. 1 991 – na průčelí fary byla vrácena socha Krista – Pastýře (byla stržena
před 30 lety)
• 27. 9.1 931 – volby obecního zastupitelstva: platných hlasů 1 620, soc. dem.
480, nár. soc. 250, nár. dem. 201 , živn. 1 57, obč. hosp. sdr. 1 31 , KSČ 1 21 , agr.
1 05, l id. 1 00, zeměděl. sdr. 75.
• 28. 9.1 941 – vyhlášeno stanné právo v Protektorátu Čechy a Morava, které
vyhlásil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich pouhý den po svém
nástupu do funkce. Krátce nato byla zatčena řada vůdčích českých
osobností. Byl mezi nimi i  předseda protektorátní vlády generál Alois El iáš,
který byl odsouzen k trestu smrti za protistátní činnost (byl popraven 1 9. 6.
1 942).

Před deseti lety (Ruch 9/2001 )
V „okénku“ pana starosty J. Kadlece bylo vzpomenuto:
- na atentát islámských teroristů na budovy Světového obchodního centra
v New Yorku dne 1 1 . září 2001 . Je to 1 0 let!
- 22. září 1 91 8 byl vysvěcen „Hrob v dál i“ na starém řevnickém hřbitově. Byl
vybudován ještě před skončením I. světové války na počest vojáků z Řevnic
a okolí padlých v této válce. Hrob byl vysvěcen farářem P. R. Čapkem za
velké účasti obyvatel . Kolem hrobu stál i čestnou stráž místní hasiči a
narychlo vytvořená jednotka 1 5 vojáků, kteří se po zraněních z války
rehabil itoval i v křížovnickém zámku v Dobřichovicích.
- Házenkáři referoval i, že oddíl národní házené v Řevnicích oslaví 28. 9. 2001
výročí 75 let od svého založení.

Kö

Redakce Ruchu uvítá pro připravované články z historie jakékoliv materiály
týkající se historie veřejných prostranství a budov v Řevnicích (náměstí, ul i-
ce, park, radnice, kostel , nádraží, Zámeček, autobusové zastávky, apod. ).

Z OKOLÍ

LEŤÁNKOVA INDIÁNSKÁ OLYMPIÁDA
RC Leťánek srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na Leťánkovu
indiánskou olympiádu, která se bude konat v neděli 1 1 . září od 1 5 hodin
v areálu Dětského domova Lety.
V tee-pee si budete moci prohlédnout indiánské trofeje, nádobí i  ozdoby,
při lukostřelbě vyzkoušet, jací byste byli lovci.
Bude připravena i  klasická indiánská soutěž - prohazování šípu obručí.
Vyzkoušíte si své znalosti stromů a květin a bude také připravena hlína na
výrobu mističek a jiných nádob.

bt

DĚTSKÉ KURZYV RC LEŤÁNEK
Blíží se začátek školního roku a s ním i  pravidelné aktivity pro děti.
RC Leťánek srdečně zve všechny děti od tří let na své odpolední kroužky.
Kromě tradiční Jógy pro děti či Tanečků pro kluky a holčičky Vás čekají
novinky. Pondělní Angličtina pro děti respektuje, že každé dítě se učí jinak.
Podobně čtvrteční Dramaťáček, kde děti rozvinou svoji fantazii hraním
příběhů a pohádek, zlepší výslovnost a posílí sebevědomí. Na děti do tří let
čekají středeční Batolata v akci plné zpěvu, tance, tvoření a hraní na dětské
hudební nástroje. Kdo chce svůj hudební talent rozvinout, nechť navštíví
v pondělí hodiny hudební školy Yamaha. Ani ti nejmenší do jednoho roku
nepřijdou zkrátka - ve středu mohou pomocí říkadel, písniček a
pohybových hrátek podpořit svůj vývoj. Více informací naleznete na
www.letanek.cz.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRO RODINYV RC LEŤÁNEK
RC Leťánek přichází od 1 2. 9. 201 1  s pravidelnými kurzy angličtiny, němčiny
či italštiny, cvičení pilates a především zajímavými odbornými
přednáškami - zářijová První pomoc pro rodiny s dětmi a kurz Montessori.
Říjnové Respektovat a být respektován či přednáška autorky Biokuchařky
Hanky Zemanové o Zdravém a chutném vaření. Nenechte si ujít i  další
mimořádné akce, jako jsou interaktivní hudební programy: zářijové
Vyprávění dešťové hole či l istopadové Bubnování rodin  s dětmi a sledujte
www.letanek.cz.

mh
(zkráceno)

Řevnická výročí

Řevnice na starých pohlednicích - 86
Berounská ulice

Spojuje hlavní Komenského ulici  s  Palackého náměstím
a mostem přes Berounku. Předkládaná stará pohlednice
Berounské ulice z roku 1 930 byla odeslána z Řevnic do
New Yorku.
Na pohlednici vlevo je dům čp. 58 obchodníka dřívím
Emanuela Roztočila. Dům postavil v roce 1 891 tehdejší
majitel Josef Novák, který zde provozoval pekařství. První
dva objekty vlevo na fotce byly v roce 1 937 přestavěny
v jeden dům, který i  dnes má čp. 58, a říká se mu
„U Roztočilů“. Nejdelší historii má dům čp. 9, který je na
pohledu čtvrtý vlevo, a patří již od 1 8. století dodnes
rodině Kadeřábků. V roce 1 770 je stavení v zápisu
hrnčířské rodiny Tomáše a Doroty Kadeřábkových. Po
nich prakticky po celé 1 9. století zde členové rodiny
vyráběli hrnce a předměty denní potřeby z pálené hlíny.
Tu bral i z tzv. Hrnčířské strouhy v Selci. Zajímavým
stavením byl pecník, který patřil k tomuto domu. Byla to
stavba o dvou místnostech za hlavním domem na levém
břehu Nezabudického potoka a chodilo se tam přes

lávku: v přední místnosti se točily na kruhu hrnce a v zadní byla hrnčířská pec. Podle některých starších archivářů byl tento pecník nejstarší ve střední
Evropě. Kolem roku 1 890 zde toto řemeslo zaniklo a pecník byl upraven k bydlení. Roku 1 926 byl zbořen a na jeho místě postaven domek čp. 1 83. – Bylo
by krásné a velmi zajímavé, kdyby se ještě dnes našly v řevnických domácnostech nějaké výrobky z této dílny.
Na okraji ul ice vpravo je část domu čp. 72, kde bývalo od roku 1 91 1 Kubáskovo cukrářství (viz obchodní štít na pohlednici) . Dnes je tam prodejna
autopříslušenství. Vysoký dům vpravo s příkrou střechou je čp. 34 a postavil ho v roce 1 91 4 František Bejšovec, stavební podnikatel z Prahy. Dům byl
postaven na místě staršího domu s doškovou střechou. V něm se narodil v roce 1 923 Zdeněk Šedivý, významná řevnická osobnost, o které jsme psal i
v minulém čísle Ruchu. Berounská ulice je důležitá dopravní spojka v našem městě.

Kö

Leťánek informuje
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V sobotu 1 7. září se uskuteční ve Společenském domě v Zadní Třebani
již 8. ročník Medového odpoledne. Stalo se již oblíbenou tradicí, že se
tato akce netýká pouze včelaření.
V letošním roce přijal ochotně pozvání pořadatelů minulý předseda Čes-
kého svazu včelařů přítel Mgr. Luděk Sojka. Svoji přednášku zaměří pře-
devším na činnost Českého svazu včelařů, zejména na mezinárodním poli
v období posledních sedmi roků a v budoucnu. Umožní tak posluchačům
nahlédnout do nitra svazové činnosti a v diskuzi zajisté objasní i  řadu zví-
davých dotazů. Ani letos nebude Medové odpoledne ochuzeno o účast pří-
tele Ludvíka Čierťaského, který je nejen
dalším přednášejícím odborníkem, ale od-
polední atmosféru provoní svými svíčkami
ze včelího vosku a dobrou náladu umocní
jedinečným medovým burčákem. Vče-
laření bude ještě doplněno včelařským
koutkem, kde se hlavně nevčelaři mohou
seznámit se základními včelařskými po-
můckami a podívat se na živé včely ve
skleněném úlku. Součástí programu bude
opět kvíz se včelařskou tématikou a výher-
ci budou odměněni dary od včelařů
z pořádající ZO ČSV Liteň.
Na samý úvod sobotního odpoledne je
tradičně připravované jedinečné vystou-
pení Českých kontrafagotistů. A protože
se jedná o osmý ročník, bude jich osm.
Občanské sdružení Svatojanská spo-
lečnost bude připraveno zodpovědět veš-
keré informace o nedalekém Svatém Janu
pod Skalou. O historii kdysi vel ice známé
loděnické vinici (letos uplyne 1 40 let od je-
jího založení), ale i  o vinařství v Čechách,
budou moci návštěvníci hovořit s  M.
Richterem. Na své si přijdou např. i  vy-
znavači esoterie, historie, cestování, ale

i  vaření piva v domácích podmínkách. Letos prvně si budou moci příchozí
vyzkoušet zdobení medových perníčků a již tradičně budou moci ochutnat
několik druhů medoviny.
Medové odpoledne je pořádáno s cílem poznávat nové věci, ne poučovat.
Proto jej také navštěvují převážně lidé zvídaví, ochotni komunikovat a
chtějící příjemně se pobavit. Začátek je plánován na 1 3:1 5 ve Spole-
čenském domě.

Luboš Fait (zkráceno)

Medové odpoledne v Zadní Třebani

(P
la
ce
n
á
in
ze
rc
e)

Nabídka zaměstnání:

Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,

při jme na tyto pozice:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MASO - UZENINY, LAHŮDKY
SKLADNÍK
POKLADNÍ

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

u všech pozic se jedná o jednosměnný provoz pondělí-pátek,

sobota 1 x za 3 týdny,

Tel. 777 66 1111 po 1 4. hodině.
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• Hovawart. Nabízím štěňata  s PP vrh A. Oba rodiče s výstavními
oceněními. Vyrovnané, sebevědomé a tolerantní plemeno. Výborný hlídač,
zbytečně neštěká. Tel . 602 283 931 .
• Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice
ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček 1 8-20 týdnu - cena 1 38-1 48
Kč /ks, starší 20 týdnů - 1 55 Kč/ks. Prodeje se uskuteční : v pátek 30. září
201 1 , Řevnice - u  hasičů - v 1 4. 00 hod. Případné bližší informace : tel 728
605 840, 728 1 65 1 66, 41 5 740 71 9.
• Hledám pronájem garáže. Řevnice, Dobřichovice, Všenory, okolí.
Ing. Vahala: 773 669 066.

Řádková inzerce

Dětský pěvecký sbor CHORUS ANGELUS

hledá děti ve věku 5-1 5 let se zájmem

o hudbu a zpěv.

Rozvoj hudebního talentu dětí je veden radostnou

a zábavnou formou zkušenou sbormistryní a pedagožkou

Martinou Klimtovou.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese

chorus.angelus@centrum.cz nebo na telefonních číslech

724 735 955 a 602 302 561 .

Více informací na www.chorusangelus.cz.

http://ruch.revnice.cz

OZNAMUJEME,

OZNAMUJEME,

že psychiatrická ambulance

MUDr. Richterová, MUDr. Grexa
bude od 1 .9.2011 ordinovat na nové adrese:

ul. 28. října 11 60, 252 30 Řevnice
tel . : 257 722 076 (zůstává nezměněn)

http://www.revnice.cz

Přijímáme nové pacienty
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SPORT

Škola Taekwon – do I. T. F GBHS již několik let učí taekwon – do I. T. F
v Řevnicích. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po
fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty
formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost,
Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již
od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1 987 a je
organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako
technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG, VI I I . dan.
Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo
mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však
kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme
také členy předškolního věku i  j iž ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme
zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také
nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé
černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství
tréninků a bezkonkurenční cena.

Tréninky pravidelně každý týden v Ne 1 5:00 – 1 6:30, Sokolovna Řevnice
Informace na www.tkd.cz nebo tel : 737 803 795 Tomáš Komrska,
I I I . dan, trenér

Jak uvedly Naše noviny 1 6/201 1 , řevničtí házenkáři 1 1 . 9. 201 1 pořádají
první turnaj mladších žáků a na sobotu 1 7. 9. 201 1 chystají oslavy 85. výroří
vzniku klubu. V házenkářském areálu v Tyršově stromořadí bude hrát
druholigové mužstvo utkání se Žatcem, "B" mužstvo pak se Starou Hutí.

thr

Řevničtí fotbal isté hrají v sezóně 201 1 /201 2 mistrovské zápasy ve I I I . třídě
skupině B. První zápas odehrál i po uzávěrce tohoto čísla 27. 8. v J inočanech.
3. 9. se utkají doma se Zbuzany, následuje zápas ve Velkých Přílepech (1 0.
9.), doma s Třebotovem (1 7. 9.),  s  "béčkem" Letů (24. 9.), doma s Kazínem (1 .
1 0.),  s  Červeným Újezdem (8. 1 0.), doma  s Kosoří (1 5. 1 0.), se Statenicemi
(22. 1 0.), doma s Roztoky (29. 1 0.),  s  Dobříčí (5. 1 1 .) , se Středokluky (1 2. 1 1 .) a
konečně doma s Holubicemi (1 9. 1 1 .) . Hracím dnem je vždy sobota
v podvečer, sledujte řevnické vývěsky s podrobnějšími informacemi.

thr
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