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Březen 201 1 Zpravodaj města Řevnic / 22. ročník Zdarma

Blíží se Sčítání l idu, domů a bytů • Rozhovor se Zuzanou Dudákovou • Řevnická výročí

Novinář Petr Zavadil působil deset let jako zá-
stupce šéfredaktora v Lidových novinách,
dnes řídí ve vydavatelství Sanoma Ma-
gazines několik časopisů a internetových por-
tálů a je šéfredaktorem časopisu Dům a
zahrada. Do Zastupitelstva byl zvolen na kan-
didátce TOP 09.
Stal ses členem Rady města Řevnic bez zku-
šeností v komunální politice, ale se zkušenos-
tí novináře a manažera. Co tě na fungování
obce udivilo, zaskočilo?
„Například čím vším se musí zabývat městská ra-
da: nejen strategií rozvoje města a veřejnými za-
kázkami za desítky mil ionů, ale také například
tím, zda může občan věnovat mateřské škole za-
hradní kolečko.
Ale hlavně. Zaskočilo mě, jak se tu plýtvalo ve-
řejnými penězi, jak se nedodržoval schválený
rozpočet, jak město platilo za nekvalitní práci,
jak se improvizovalo… Například město
zaplatilo soukromé stavební firmě v řádu
mil ionů navíc, přestože bylo ve smlouvě
napsáno: »cena je konečná«.
Udivilo mě, jak nevýhodné obchody mohlo
město uzavřít.“

Je obtížné být radním při zaměstnání?
„Je to obtížné, jenom zasedání Rady města zabe-
rou několik hodin týdně, příprava několik veče-
rů, často je na programu i  dvacet bodů. A to už
vůbec nemluvím o diskusích  s l idmi a dalších vě-
cech.
Mám celkem náročnou práci, řídím čtyři časopi-
sy a čtyři internetové servery, stále také do ča-
sopisu píšu. Prostě šrumec... Navíc máme tři
malé děti... A v zimě problémy s opravdu ob-
tížně sjízdnou příjezdovou cestou k našemu
domku...
Snad to zatím všechno zvládám -- především
díky své senzační rodině.“

Proč ses vůbec začal angažovat v řevnické
»politice«?
„Nelíbilo se mi, jak město funguje. Štvalo mě, jak
neumí využít potenciál své nádherné polohy,
historie. Řada věcí mi tady přišla v absurdním
stavu: služby, silnice jako v 80. letech minulého
století v Rumunsku. Nebavilo mě jen nadávat,
jak to dělá spousta Řevničáků. Rozhodl jsem se
to aktivně měnit. Nebo se o to alespoň pokusit.
Dělal jsem dlouho politického reportéra. Psal
jsem o Evropě, zahraniční politice. Pak mi došlo,
že nejvíce život l idí ovlivňuje politika v jejich
městě. Že je nejdůležitější a velmi opomíjená.
Chci to napravit.“

Jak bys charakterizoval výchozí situaci
Řevnic po zvolení nového Zastupitelstva? Zů-
stali ve skříni nějací kostlivci?
„Šílený nepořádek, nemám-li užít silnějšího
slova. Hlavně ve financích. Nikdo například
pořádně neví, proč a za co město vydávalo
peníze. Město je zadlužené. Stále se navíc vyno-
řují nové problémy. Při stavbě kanalizace praská
vodovod, školní budovy jsou v žalostném stavu,
městská firma Ekos prodělává… Na přemýšlení
o rozvoji a modernizaci města skoro nezbývá
čas a energie. Neustále se žehlí staré průšvihy.
Často se zdá, že spíše fl ikují. Denně vychází
najevo, co všechno se tu v minulosti dělalo
špatně, nehospodárně, divně.
Proto bylo potřeba, abychom měli starostu
i  místostarostu na plný úvazek. Jeden člověk by
na to nestačil .“

Co považuješ za nejdůležitější úkoly nového
vedení obce? Co se z tvého pohledu v Řevni-
cích dlouhodobě nedaří?
„Je potřeba hodně rychle vnést do správy
města pořádek. Zejména do zmíněných financí.
Je potřeba dokončit kanal izaci a rozšíření čistič-
ky. Vnést systém do správy nemovitostí. Přemýš-
let, které budovy město potřebuje pro sebe a
které by se daly využít tak, aby na tom Řevnice
vydělaly. Nebo nám všechny ty domy začnou pa-
dat na hlavu. Hodně rychle bude potřeba řešit
zejména základní školu.
Ale hlavně, přestože je konsolidace správy
města strašně náročný úkol, musí se začít
pořádně pracovat na projektech, které by
město posouvaly dál . Jako je řešení předná-
dražního prostoru, spojení s náměstím. Peněz
z dotací totiž bude čím dál méně. A za vlastní
město ještě dlouho nic nepostaví. Budou se
muset zapojit soukromí investoři. Ale tak, aby
jejich záměry mělo město pod kontrolou. Jen
tak někdy budeme mít například všude asfal-
tové ulice a chodníky.
Já vím, je to běh na dlouhou trať. Ale proč by to

tady nemohlo vypadat jak v západní Evropě?
A zejména na náměstí, u  nádraží, podél řeky…
Proč by na místech, kde se dnes válí staré po-
trubí, vyřazený stavební materiál , na ladem leží-
cích prolukách a křovím zarůstajících
pozemcích nemohly stát architektonicky zají-
mavé a pro občany užitečné stavby?“

Vnímáš rozdíl mezi prioritami řevnických
starousedlíků a tzv. „náplavou“ - lidmi, kteří
se do Řevnic stěhují s vidinou klidného živo-
ta na venkově?
„Nechci paušal izovat. Někdy mi přijde, že se ná-
plava (kam určitě patřím) o dění ve městě
strašně málo zajímá. Žije jakoby v jiném městě
než starousedlíci, v izolaci, mnozí sem jezdí jen
přespávat. Přitom právě noví obyvatelé
krásných rekonstruovaných vil či novostaveb
by sem mohli přinést čerstvý pohled, nápady,
know-how, 21 . století, možná i  peníze...“

Jaké místo máš v Řevnicích nejraději?
„To je těžké... Asi ten celý pás podél pravého
břehu řeky. Okolí lávky. Nádraží. Spojení Be-
rounky a železnice. Přijde mi to tam ale zatím
ve strašném stavu. Nevyužité, zanedbané.“

Co bys vzkázal občanům Řevnic?
„Nebojte se, věci se dávají do pohybu. A po-
mozte nám!“

Marie Reslová

Život lidí nejvíc ovlivňuje
politika v jejich městě

AŤ ŽIJE SHAKESPEARE! Tak se jmenovalo
úvodní divadelní představení ve zrekon-
struovaných prostorách řevnického kina. Na-
studování hry Ephraima Kishona si v podání
divadelního souboru PRODIVADLA pod
režijním vedením Lenky Šebek Loubalové
nenechala ujít převážná většina řevnických
divadelních patriotů. Ti mohli obdivovat
zvětšené jeviště. Původní statické plátno bylo
totiž odstraněno a nahrazeno díky příspěvku
nadace Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera
novým posuvným. Velkých změn doznaly
i  prostory v prvním patře, kde vznikl klub a
z bývalé výborovny Sokola nový taneční sál .
Řevnické kino opět promítá od března.

Tomáš Hromádka
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Sčítání lidu,
domů a bytů 201 1

Sčítání lidu, domů a bytů se nejen v Řevnicích, ale i  v celé České
republice uskuteční na jaře 201 1 . Rozhodným okamžikem, ke kterému
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 201 1 . Poprvé
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise
v jeden společný rok.
Sčítání l idu, domů a bytů, které probíhá vždy jednou za deset let, v roce
201 1 přinese celou řadu novinek. Ty souvisejí s  tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a  s tím související
legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované
partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání l idu 201 1 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích
tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty,
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku
důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a
připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a
odesílat je on-l ine nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95  % případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a
bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 201 1 bude všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 201 1
Začíná fungovat cal l centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97
02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý
den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek
informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do
schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6.
března.

7. března 201 1
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 201 1 .

25. /26. března 201 1
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je
třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 201 1
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují
tři základní cesty: Internet, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou
v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

1 4. dubna 201 1
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat
sčítacímu komisaři.

20. dubna 201 1
Končí činnost cal l centra  s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude
k dispozici pro informace o sčítání l idu číslo Českého statistického úřadu
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz.

Stavební komise jednala
Na svém prvním jednání se 31 .1 .201 1 sešla Stavební komise jmenovaná
Radou města. Novým předsedou komise byl zvolen Tomáš Kramoliš. Dále
se komise zabývala žádostmi o vydání vyjádření k real izaci soukromých
staveb ve městě. V obecné rovině členové komise projednali dlouhodobě
plánované přístavby ZŠ a MŠ a konstatoval i, že vzhledem k faktu o jaké se
jedná budovy, je třeba veškeré kroky provádět v dostatečném předstihu.
Při zadání je třeba požadovat nejenom naplnění funkce, ale také vyžadovat
kval itní architekturu. Je třeba v rámci možných financí udržet rovnováhu
funkčnosti a estetiky. Stavební komise se k tomuto tématu vrátí na dalším
zasedání.

Inventarizace
Rada města 8.2.201 1 schvál ila inventarizační zápis o řádné inventuře
dlouhodobého hmotného i  nehmotného majetku Města Řevnice a uložila
tajemnici připravit vyřazovací protokoly. Inventarizační komise navrhla
převést bezplatně veškerý inventář – starý nábytek umístěný v klubovně
Lesního divadla na divadelní spolek Řevnice, případně inventář vyřadit.

Jak je to s čp. 928?
Rada města se 8.2.201 1 zabývala kritérii pro výběr uchazečů pro přijetí do
domu pro seniory v čp.928 a rozúčtováním služeb spojených s užíváním
zdejších bytů. Tyto byty jsou od 1 .1 .201 0 součástí bytového fondu města a
na rozdíl od ostatních obecních bytů mají centrální vytápění a centrální
ohřev teplé vody. Rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok
201 0 musí probíhat v souladu  s platnou legislativou. Rozúčtuje se vytápění,
teplá voda, studená voda, úkl id společných prostor, osvětlení společných
prostor, revize výtahů, revize komínů.
U  místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné
těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi  s otopným
tělesem přímo sousedí, se musí stanovit započitatelná plocha podle
koeficientů uvedených ve vyhlášce. Tyto koeficienty a součinitele použité
pro přepočty musí být uvedeny mimo jiné i  ve vyúčtování.
Provedení vyúčtování vytápění a dodávky TUV v souladu  s vyhláškou č.
372/2001 Sb. je značně složitá specifická činnost, většinou je provádí
special izované firmy. Ze dvou nabídek vybral i členové Rady města firmu I.
RTN s.r.o., se kterou bude uzavřena smlouva na provádění ročního
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v objektu čp. 928 a
provedení výpočtu započitatelné podlahové plochy dle vyhl. 372/2001 Sb.
v objektu čp. 928.

Kontrola nezjistila žádná pochybení
Ve dnech 4.2.201 1 – 7.2.201 1 bylo provedeno přezkoumání hospodaření
města Řevnice na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
které provedl Odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
Předmětem přezkoumání bylo ve smyslu ust. §2 zák. č.420/2004 Sb. plnění
příjmů a výdajů rozpočtu, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, nakládání a hospodaření majetkem ve vlastnictví
města, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, zřizování věcných
břemen, účetnictví, hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky
poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím.
Dále provedena kontrola návrhu rozpočtu, rozpočtového výhledu,
schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření, mzdová a personální
agenda, bankovní výpisy a účtové rozvrhy, přílohy rozvahy, odměňování
členů zastupitelstva, účetní deníky a pokladní knihy, knihy došlých faktur,
výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací, dohody
o provedení práce, zveřejněné záměry o nakládání s majetkem – prodeje,
pronájmy, smlouvy: nájemní, kupní, darovací…, smlouvy k přijatým
účelovým dotacím, smlouvy o převodu majetku – koupě, prodeje,
směny…, zápisy z jednání RM a ZM včetně usnesení.
Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva, informace z jednání Rady města
a další aktuality hledejte průběžně na www.revnice.cz.

Novinky z města
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Městský úřad Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 1 57
e-mail : info@revnice.cz
http://www.revnice.cz

Úřední hodiny:
Městský a Stavební úřad
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00

Podatelna:
Po: 8:00 - 1 2:00
Út: 8:00 - 1 2:00
St: 9:00 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Čt: 8:00 - 1 2:00

Pokladna:
Po: 8:00 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út: 8:00 - 1 2:00
St: 8:00 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Čt: 8:00 - 1 2:00

ústředna a podatelna
tel .: 257 720 1 57, pod@revnice.cz
starosta
tel .: 257 720 1 50, 603 854 843,
starosta@revnice.cz
místostarosta
tel .: 724380739,mistostarosta@revnice.cz

tajemník
tel .: 257 720 1 51 , 603 508 806, taj@revnice.cz
správní odbor
tel .: 257 720 1 58,725 852 822,eso@revnice.cz
ekonomický odbor
tel .:257 720 1 58,603 293 322, kadlec@revnice.cz
matrika
tel .: 257 720 1 57, mat@revnice.cz
pokladna, účtárna
tel .: 257 720 1 59,uct@revnice.cz
stavební úřad
tel .: 257 720 223, su@revnice.cz
městský les - tel .: 605 877 996
fax městského úřadu: 257 720 1 60

Ekos Řevnice, spol. s r.o.
Na Bořích 1 077
252 30 Řevnice
tel .: 257 720 090
e-mail : ekos.revnice@c-box.cz
http://www.ekos-revnice.cz

Vedoucí: Karel Kakeš
tel .: 722 91 1 848
kakes.ekos@revnice.cz
ekos.revnice@c-box.cz

Poruchy – voda, kanalizace (tlaková čerpadla)
tel .: 725 441 922 (p. Smola, p. Štorkán)
nebo dispečink tel . 724 005 900

Veřejné osvětlení
tel .: 602 1 71 586 (p. Bártů)

Čistička odpadních vod - svoz odpadních vod
tel .: 720 441 289 (p. Dlouhý)

Svoz odpadu, nevyvezené popelnice,
velkoobjemové kontejnery,
úklid sněhu
tel .: 722 91 1 848
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Modrý domeček
je v těžké situaci

Nepřehlédnutelný Modrý domeček na řevnickém náměstí, kam se cho-
dí na výbornou kávu a domácí koláče, se ocitl ve svízelné situaci. Minis-
terstvo práce a sociálních věcí letos snížilo podporu službám sociální
prevence, které mají zamezit sociálnímu vyloučení znevýhodněných
skupin obyvatelstva. Například právě lidí s mentálním postižením či du-
ševně nemocných, kterým Modrý domeček poskytuje v kavárně či žehli-
cích službách chráněnou práci a sociální rehabilitaci. Zeptali jsme se
Zuzany Dudákové, ředitelky Modrého domečku, jak se snížení minis-
terské podpory odrazilo konkrétně v rozpočtu Modrého domečku?
„Výrazně. V rozpočtu občanského sdružení Náruč chybí díky snížení pod-
pory jeden mil ion korun na poskytování sociálních služeb, v Modrém do-
mečku konkrétně půl mil ionu na službu sociální rehabil itace.“

Kolik v tuhle chvíli zaměstnáváte klientů?
„Devatenáct l idí se zdravotním postižením, z toho jsou tři naši kolegové
v managementu a šestnáct l idí ve službách – kavárníci, úkl id, žehlení.“

Budete muset omezit péči?
„Péči o kl ienty omezit nemůžeme, protože službu sociální rehabil itace pou-
žíváme jako podpůrný nástroj v chráněné práci. Nemůžeme klienty nechat
v kavárně bez asistentů. Aby mohli pracovat a naučil i se potřebné
dovednosti, mají vedle sebe pracovní asistenty. Musí je také naučit přijet
do práce, omluvit se, když jim není dobře, navazovat vztahy, říkat si o podpo-
ru…“

Jak se s tou situací tedy vyrovnáte?
„Budeme šetřit. Nechal i jsme rozpočet jen na základních mzdových náro-
cích a na energiích. Návštěvníků kavárny přibývá, tak se budeme snažit
rozšířit sortiment a nabízené služby. Ale i  tržby mají v kavárně své limity. Při-
pravujeme také v květnu benefiční koncert a na brzký podzim velkou akci
pro rodiny s dětmi. Od počátku se snažíme něco dělat i  pro řevnické obča-
ny a jsme rádi, že se z Modrého domečku stalo přirozené komunitní cent-
rum. Byli bychom šťastní, kdyby veřejnost, pokud je s naší prácí spokojená,
to dala najevo tím, že nás podpoří a dá najevo solidaritu.“

Jakmohou lidé konkrétně pomoci?
„Spustil i jsme akci Přátelé Modrého domečku. Přímo v kavárně nebo na na-
šich webových stránkách www.os-naruc.cz pod odkazem „Podpořte nás“
může každý vyplnit jednoduchý formulář - jméno, kontakt a částku, kterou
nám chce poskytnout. Zároveň zjistí, co za to dostane. Třeba slevovou kar-
tičku 5% na konzumaci v kavárně, informace o akcích, možnost uspořádat
u  nás dětskou oslavu, malé dárky k vánocům či vel ikonocům. Chystáme ta-
ké veřejný seznam Přátel Modrého domečku, který bude vyvěšen
v kavárně a na našich webových stránkách.
Podpora může být velmi malá, nejnižší je 200 Kč měsíčně, které budou „přá-
telé“ posílat na náš účet. Dvě stě korun pro nás například znamená 1 ,5 hodi-
ny sociální rehabil itace pro dva klienty, kteří jsou v práci, kterou vede
kvalifikovaný pracovní terapeut. Takové podpory nám mohou poskládat ce-
lý pracovní den a představují pro nás pevnou jistotu každý měsíc. Všem, kte-
ří nás již podporují, moc děkujeme.“
Neziskové organizace ve světě žijí z komunitních darů a nemusejí to
být velké částky. Bývá to běžná součást života: podporuji ve svém
městě to, co znám, a kde si také můžu ověřit, kam moje peníze dávají.

Marie Reslová

K zápisu do první třídy přišlo letos do řevnické školy 58 dětí. K tomu máme
z loňského roku 1 1 dětí po odkladu. Zatím jsme udělil i pouze 3 odklady a
u dalších sedmi dětí čekáme na vyjádření poradny. Z uvedených čísel vy-
plývá, že zájem vzdělávat se na naší škole má 69 dětí, z toho může být až 1 0
odkladů. Předpokládaný počet 59 prvňáčků tedy hovoří pro tři první tří-
dy s přijatelnými počty žáčků. Celá záležitost se řeší a vedení školy věří, že
spolu se zřizovatelem najde optimální řešení. Rodiče řevnických dětí již
dostal i Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Patnácti rodi-
čům dětí z okolních obcí bylo zatím správní řízení přerušeno, aby bylo
možné celou situaci dořešit. J inak se i  letos mezi prvňáčky objevují cizinci,
takže paní učitelky opět čeká zajímavá práce a nové zkušenosti. Na všechny
dětičky se moc těšíme a věříme, že se jim bude na naší škole líbit!

ŠR

Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice na školní rok 201 1 /201 2 se koná ve
čtvrtek 31 . března 201 1 v budově MŠ, Mníšecká ul. č. 676 (kancelář ředi-
telky) od 1 0:00 do 1 7:00 hodin. Druhý termín: 7. 4. 201 1 od 1 5:00 do 1 8:00
hod. Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesl i vyplněnou žádost o přijetí, rodný
list dítěte a občanský průkaz, zaměstnané matky potvrzení od zaměstnava-
tele, pokud mají oba rodiče trvalý pobyt v Řevnicích, okopírovaný ob-
čanský průkaz druhého rodiče. Formuláře žádostí o přijetí do MŠ jsou
k dispozici od 1 5. 2. 201 1 v mateřské škole, nebo ke stažení na internetové
stránce města Řevnic.

Hana Kvasničková, ředitelka mateřské školy

Občanské sdružení Zahrádkáři Řevnice pořádá ZÁJEZD NA MĚLNICKO
v sobotu 1 4. května 201 1
Program:
a) návštěva zahradnictví Petro u  Mělníka s možností nákupu zahradnických
výpěstků,
b) prohlídka rodinných sbírek Lobkowiczů v zámku Mělník,
c) skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka,
d) návštěva Zooparku Zájezd u Mělníka
Odjezd busem v 7,30 z Řevnic (u  Quel le), návrat kolem 1 9 hodin.
Účastnický příspěvek 230 Kč je možné zaplatit ve Zdravotnických potře-
bách v Řevnicích, Komenského 1 1 00, a to od 22.3.201 1 denně od 8,30 do
naplnění kapacity autobusu do konce dubna.

ZŘ

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:

- každou neděli v 1 7,00 hod. bohoslužby
- každý druhý čtvrtek, tj. 24.2, 1 0.3., 24.3., večerní zamyšlení nad Biblí vždy
v 1 9,30 hod.
- program pro děti od 9 do 1 3 let každou středu od 1 7,30 hod. je spo-
jen  s výukou angličtiny
- každý týden v úterý počínaje dnem 1 5.2.201 1 začíná jarní kurz angličtiny
pro pokročilé vždy v 1 8,30 hod.
- Dne 1 0. března 201 1 bude přednáška p. Thomase Graumanna, který
je jedním z dětí zachráněných sirem N.Wintonem před holocasustem.
Přednáška se uskuteční v sále Zámečku v 1 9,00 hod.
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Do poloviny března probíhá v prostorách kavárny i  galerie Salón výtvarní-
ků pro KONTO Bariéry (viz minulé číslo Ruchu).
Od 1 4. března do 1 5. května společně se ZUŠ Řevnice organizujeme
již tradičně dětskou výtvarnou soutěž SEJDEME SE V PRALESE. Téma
soutěže je situováno do pralesa českého a třeba deštného tropického.
Pojďte se s námi zamyslet nad důležitostí takových lesů, a prozkoumat
je. Nakreslete nebo namalujte, jaká flóra a fauna se v pralese nachází.
Žijí v pralese nějací lidé? A chovají se k pralesu pěkně? Znáte nějaký
pralesní příběh? Musíme pralesy chránit? A co to vlastně prales je?
Soutěž je určena všem žákům základních i  mateřských škol v regionu Dolní
Berounky, kteří se v den podání přihlášky nacházejí ve věkovém rozmezí 5 -
1 5 let. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií. Uzávěrka přihlášek
do soutěže je pátek 1 1 . března 201 1 do 1 7.00 hod. Práce přihlášené po ter-
mínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny. Komise vybere nejlepší prá-
ce do 21 . 3. 201 1 .
Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v galerii Mod-
rého domečku 22. března 201 1 v 1 6 hodin.Výstava potrvá již od 1 4. břez-
na do 1 5. května 201 1 . Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky
v přiloženém soupisu na emailovou adresu: zus.rev@seznam.cz, práce
z druhé strany označte také přihláškou (vyplňte, nalepte). Adresy, na které
můžete zasílat své práce: Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice.
Podrobné informace o soutěži včetně přihlášek a formuláře k soupisu naj-
dete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.

ŠH (zkráceno)

ZŠ Řevnice otevře tři první třídy!

Zápis do Mateřské školy Řevnice

Zahrádkáři připravují zájezd na Mělnicko

Sbor církve bratrské

Modrý domeček
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8. 3. 201 1 Bambinárium MDŽ
1 9. 3. 201 1 Klíček - ples
26. 3. 201 1 Dělnická beseda Havlíček valná hromada

Sportovní hala
5. 3. 201 1 Tenisový turnaj dorostenky
6. 3. 201 1 Tenisový turnaj babytenis
1 2. 3. 201 1 Národní házená Memoriál Roberta Tauscheho
1 3. 3. 201 1 Tenisový turnaj turnaj elévů
26. 3. 201 1 Národní házená celostátní ZHP dorostenky
27. 3. 201 1 Národní házená celostátní ZHP dorostenci
2. 4. 201 1 Tenisový turnaj turnaj starší žáci + starší žákyně
9. 4. 201 1 Tenisový turnaj mladší žáci + mladší žákyně
1 0. 4. 201 1 Tenisový turnaj babytenis

Kouzelný hrnec
V pátek 25. 3.201 1 v 1 7 hodin začne v sále Zámečku pohádka Kouzelný
hrnec. Jejím autorem i  jediným aktérem je Marek Vojtěch, kterého jsme mě-
l i možnost potkat v Řevnicích v projektu Komedianti (spolu  s Teátrem Víti
Marčíka a kejklířem Vojtou Vrtkem), jenž doprovázel první ročník Košíkář-
ského trhu. Marek Vojtěch je nejen komediant, ale také muzikant (kapela
Péro za kloboukem) a výtvarník – publikuje v Mateřídoušce, Sluníčku a
Pastelce. Spolupracuje také s divadelní společností Koňmo.
V pohádce Kouzelný hrnec se kreslí, zpívá, počítá a vaří. Je vhodná pro děti
od 3 do asi 9 let.

VS

Karikatura má v Řevnicích tradici
Za velkého zájmu byla 7. února na chodbě
v prvním patře Zámečku zahájena výstava
kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty.
Úvodního laudacia se ujal pan Ivan Hanou-
sek, zástupce České unie karikaturistů, který
mj. pochválil město Řevnice za dlouholetou
podporu žánru. Se dvěma vážnými skladba-
mi vystoupil pan učitel František Běhou-
nek s Janem Venclíkem a převážně nevážně
vernisáž zakončil svým výstupem známý
řevnický hudebník Jiří Pinta. Výstava je pří-
stupná do 1 1 . března 201 1 , vždy v době vyu-
čování v ZUŠ. Vernisáže se zúčastnila také
choť Mistra - paní Daniela Pavlatová. Sdělila

přítomným, že vystavené exponáty jsou prodejné a lze si je zamluvit v Měst-
ském kulturním středisku.

thr, VS

Z okolí

Do 27. 3. se koná výstava Zahřejte se, která představí drobné domácí
tepelné spotřebiče – vařiče, žehličky, zavařovací náčiní, kulmy, varné konvi-
ce, kávovary a další vynálezy.
Až do 1 7. 4. pokračuje výstava Jeňýk Pacák v srdi náš…
Do 1 . 5. probíhá výstava fotografií České minerály autora Pavla Škáchy.
Více informací získáte na www.muzeumjilove.cz.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9 – 1 2 a 1 3 – 1 6 hod.

VS

V sobotu 1 6. dubna 201 1 v 1 5 hod. bude zahájena výstavní sezóna vernisá-
ží expozice POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ. Vystoupí písničkář
Pavel Půta. Výstava potrvá do 9. května 201 1 .

thr

MASOPUST – jako vždy se koná v Zadní Třebani poslední masopustní so-
botu, která letos připadla na 5. března. Program začne v 1 0.00 na návsi za-
bíjačkou a stylovým staročeským jarmarkem. Postupně se představí
několik souborů z okolí – dětská kapela Notičky, taneční skupina Proměny,
folklorní soubor Klíček i  kapela Třehusk. Své krkolomné kousky předvede
skupina Cabal los –
kaskadéři na koních. Na
voze taženém koňským
spřežením řevnické sta-
tkářky Jany Červené
bude řevnickými diva-
delníky sehrána ma-
sopustní fraška a
nakonec symbolicky
pochován Masopust.
Letos poprvé bude nej-
originálnější masce
předána Cena Josefa
Jahelky. Bezprostředně
po předání ceny, při-
bl ižně v 1 2. 30, se vydá
obcí průvod maškar
doprovázený kapelou
Třehusk. Hospodyňky
změří síly v soutěži
o nejlepší masopustní
koblihu či jiné ma-
sopustní občerstvení.

MF (zkráceno)

Akce v Lidovém domě

Děti i  rodiče, přijďte do Zámečku!

Regionální muzeum v Jílovém

Klášter Skalka

XXII . Masopust v Zadní Třebani
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Na staré řevnické pohlednici ode-
slané 20. 4. 1 926 z Řevnic do Prahy
je zobrazen dům čp. 1 38 u zdi
starého hřbitova v dnešní Pražské
ulici.
Dům postavil pro sebe František
Sklenář, mistr zednický, v poslední
dekádě 1 9. století, snad v roce 1 896.
V roce 1 909 byla jeho majitelkou
Isabela Horáková, choť velkoob-
chodníka z Prahy. V roce 1 91 3 je
uváděn jako majitel vily čp. 1 38 Jan
Koch. S jeho jménem je spojena po-
zoruhodná stížnost, která se v pí-
semné formě dochovala. Pan Koch
si počátkem roku 1 91 3 stěžoval do-
pisem pražskému zastupitelství, že
mu neznámý pachatel hodil do za-
hrady lidské kosti ze hřbitovního
pozemku u kostela. C. a k. dvorní
rada okresního hejtmanství na Smí-
chově (podpis nečitelný) požádal
dopisem z 1 . 5. 1 91 3 řevnického sta-
rostu, aby neprodleně
spolu  s četnictvem zahájil šetření
v této „nepřístojnosti“, která může
být i  trestním zákonem stíhána.
V tomto směru má být vyrozuměn
i  místní hrobník. Obecnímu zastupi-
telstvu v Řevnicích se ukládá, aby
podalo na okres sdělení o výsledku
šetření. Žádné další informace o té-

to události jsem již bohužel nena-
šel .
V pozdějších letech dům čp. 1 38 vy-
střídal více majitelů, dokonce i  z Ho-
landska. Dnes jsou majitel i manželé
Bělohlávkovi, kteří v domě bydlí.

Kö

Leden
• 1 .1 .1 951 – změna hranic mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní
• 1 .1 . 1 961 – ustaven podnik„Komunální služby“ Města Řevnic
• 1 .1 . 1 961 – otevřena benzinová pumpa na náměstí
• 1 0. 1 . 1 871 – se narodil František Hřebík, starosta Řevnic v letech 1 928 – 31 ,
otec náčelníka ČOS JUDr. Antonína Hřebíka.
• 1 0. 1 . 2001 – zemřel Otakar Kukula (viz zvláštní vzpomínka)
• 1 1 . 1 . 1 946 – předsedou MNV zvolen bývalý starosta Karel Janda
• 1 7. 1 . 1 931 – první pohřeb na novém hřbitově na Šiberném: Eduard
Lichtenberg
• 23. 1 . 1 891 – se narodil herec František Smolík, člen činohry ND v Praze.
Svou hereckou kariéru začínal  s  Faltysovou hereckou družinou 7. 7. 1 908
v Řevnicích v sále U  Kučinů.
• 24. 1 . 1 991 – loupež v řevnickém kostele. Škoda odhadnuta na 1 00.000 Kč.
Poté namontováno bezpečnostní zařízení.
• 28. 1 . 1 881 – obec zakoupila od statkáře Em. Procházky stavební parcelu
na náměstí s  určením na stavbu školy.
• 30. 1 . 1 986 – zemřel MUDr. Daniel Prchlík, narozený v Řevnicích 1 925. Jako
student medicíny byl 1 949 zatčen a odsouzen pro velezradu na 20 let
(původně dostal trest smrti) . 1 960 propuštěn na amnestii, 1 968 – 71
dokončil studium medicíny při zaměstnání, 1 969 rehabil itován. Až do své
smrti pracoval jako lékař v Karlových varech (25 let od úmrtí).

Únor
• 6. 2. 1 886 – v hostinci pana Štefana (dnes „U  Jelínků“) založen z iniciativy
řevnického občana Josefa Spilky Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích
(1 25 let).
• 1 0. 2. 1 941 – ledová kalamita na Berounce. Tok řeky byl narušen ledovou
zácpou.
• 1 5. 2. 1 981 – zemřel JUDr. Karel Zajíček, dramatický spisovatel a řevnický
kronikář. Byl dramaturgem Čs. rozhlasu v Praze. Napsal rozhlasovou hru
„Hra v kostce“ na řevnické téma. Divadelní soubor v Řevnicích nastudoval
tři jeho hry: před válkou hru „Návrat“, za války hru „Než vyšlo slunce“ a po

válce hru „Stříbrná věž“ z prostředí Kutné Hory. Informace jsem získal od p.
Ing. Josefa Beneše st., který v některých hrách účinkoval.

Březen
• 1 . 3. 1 996 – zřízen samostatný stavební úřad
• 2. 3. 1 991 – byla uspořádána ustavující schůze Sokola, na které byl téměř
50 členy zvolen přípravný výbor. Jeho úkolem bylo zajistit organizaci
činnosti a začlenit jednotu do již fungující župy Jungmannovy.
• 5. 3. 2006 – zemřel pan Josef Váňa, druhý z polistopadových řevnických
starostů
• 6. 3. 1 881 – se narodil Karel Janda, dlouholetý všemi respektovaný
řevnický starosta. Ve funkci setrval nejdéle ze všech starostů 20. století –
v letech 1 931 – 1 945 nepřetržitě a od 1 1 .1 . 1 946 do 4. 7. 1 946. Byl členem
sociálně demokratické strany. Zemřel 1 7. 1 1 . 1 949.
• 6. 3. 1 996 – třetí a snad poslední odhalení pamětní desky T. G. Masaryka
u Kučinů
• 1 0. 3. 1 931 – zahájena výstavba obecního vodovodu. Obec zřídila jímače
vody v údolí potoka Kejná a voda byla vedena do vybudovaného
vodojemu „Na výšině“ (nebo též „Na Moklinách“). Tento vodojem slouží
dodnes.
• 1 4. 3. 1 851 – se narodila Matylda Křepelová, herečka, členka Staré gardy
Národního divadla v Praze, na jehož scéně vytvořila přes 1 00 rolí.
Posledních 1 0 let života strávila v Řevnicích. Zemřela v roce 1 906.
• 22. 3. 1 936 – u měšťanské školy zasazeny dvě lípy: T. G. Masaryka a Ed.
Beneše.
• 28. 3. 1 936 – v Řevnicích založena CPO (Civilní protiletecká obrana) jako
příprava na budoucí možné válečné události. Vel itelem ustanoven Jan
Štefánek.
RUCH 3/2001
• uvedena zajímavá statistika žákyň ZŠ Kristýny Šplíchalové a Kláry
Macourkové, kolik peněz průměrně prokouří řevnický kuřák při 1 0
cigaretách denně. V tehdejších cenách to bylo asi 600 Kč za měsíc, 7.200 Kč
ročně.
• V tomto čísle začal vycházet dvanáctidílný cyklus na pokračování
„Kapitoly z historie řevnického tenisu“, který zpracoval dr. König.

Kö

Řevnická výročí 201 1

Řevnice na starých pohlednicích - 81
Lidské kosti v zahradě

Nepálské dny
Nepálské dny proběhnou ve všenorské škole 28. 3. – 1 . 4. 201 1 a výstava
NEPÁL – HORY pak na zámku v Dobřichovicích organizuje ZŠ a MŠ Všenory
ve spolupráci  s  Česko–nepálskou společností a Technickým muzeem
v Brně s laskavou podporou Linhartovy nadace. Výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi v dobřichovické škole, doprovodný program pro rodiny s dětmi,
2. 4. 201 1 , Všenory. Výstava velkoformátových fotografií - vernisáž se koná
28. 3. 201 1 v 1 6. 30h, zahájí nepálský honorární konzul ing. R. Shrestha. Po-
drobnosti najdete na www.skolavsenory.cz.
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Od 7.března 2011 každé pondělí od 20.00h

Cvičení 5 Tibeťanů
TJ Sokol Řevnice – malý sál v horním patře

S sebou podložku/menší deku, pohodlné oblečení a
chuť formovat a uzdravovat své tělo a duši

www.samsobelecitelem.cz ................. tel. 728 978 194

Nabídka zaměstnání
- velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

ŘIDIČE SKUPINY B:
rozvoz zboží Praha a okolí

POKLADNÍ:
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1 x za 3 týdny

Tel. 777 66 1111 , 608 777 977 po 1 4. hodině.
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Tenisté ze Sportclubu

mají za sebou rok úspěchů
Povedl se! Takhle jednoduše může Sportclub Řevnice, který se zaměřuje na
výchovu tenistů, zhodnotit minulý rok 201 0. Dařilo se mu na všech
frontách.„Některé výsledky předčily naše očekávání. Dobře víme, že tohle
zopakovat nepůjde jednoduše,” říká Bohumil Kubát, předseda Sportclubu.
Jde o velmi mladý klub. Základní skupinka hráčů a trenérů se začala
formovat na podzim 2008. Dva roky poté už pečuje o více než stovku dětí,
pro něž je tenis ideálním způsobem, jak mohou trávit volný čas. Funguje
spolupráce s mateřinkou i  základní školou, kde vznikla sportovní třída. Děti
se v areálu Řevnické sportovní za Lidovým domem učí v tenisové škole, ti
nejtalentovanější ho hrají závodně.
Právě na závodní úrovni Sportclub loni dosáhl vynikajících výsledků.
Podařilo se mu postavit smíšená družstva do všech věkových kategorií, což
dokazuje koncepční práci. Mezi mládeží nejvíce zaujalo mladší žactvo,
skončilo druhé ve středočeské lize! Dostalo se před Mladou Boleslav,
Kladno, Český Brod nebo Bohutín, což jsou známá tenisová centra v našem
kraji.
Starší žactvo hladce porazilo všech sedm soupeřů a postoupilo do
středočeské ligy. Babytenisté se dostal i mezi čtyři nejlepší oddíly v kraji a
úspěšná byla i  nejmenší kategorie minitenisu, kde děti hrají na menším
kurtu a se změkčenými míči.

„Letošní sezona ale bude náročná, protože hlavně v mladším žactvu
probíhá generační výměna. Musíme si jeden rok pomoct hostováními, pak
opět můžeme stavět na vlastních odchovancích,” říká trenér Michal Mottl .
Noví talenti rostou, první turnajovou sezonu začal i Martin Froňka, Kristýna
Hlaváčová, Oskar Stuchlík, Marek Huml a další.
Složitá situace vznikla kolem áčka dospělých. Při premiérové sezoně
skončilo na čtvrtém místě ve druhé lize, to byl historický úspěch celého
řevnického tenisu.„Jenže finančně udržet takovou soutěž je momentálně
nad naše síly, protože ty chceme nyní soustředit na výchovu mládeže,” říká
předseda Bohumil Kubát. Hlavní hvězda Lukáš Jedlička proto přestoupil do
LTC Modřany, odejdou i  někteří další a dospělí budou hrát nižší soutěž.
„Počkáme si , až nám pro áčko vyrostou vlastní odchovanci,” dodává Kubát.
Za zaznamenání stojí i  individuální výsledky hráčů Sportclubu. Mladší
žákyně Daniela Švédová hrála obě finále čtyřher na zimních i  letních
krajských přeborech. Do finále došel i  Antonín Štěpánek při letních
středočeských přeborech, kdy ho od vítězství děl il jediný míč! Štěpánkovi
se dařilo celý rok a v celostátním žebříčku se dostal mezi nejlepší hráče
v republice.
Sportclub ke své úspěšné činnosti vydal stolní kalendář na rok 201 1 . Každý
v klubu si přeje, aby se nová sezona co nejvíc přibl ižovala té uplynulé. Aby
dál fungovalo partnerství se školou, rostla tenisová třída, dařilo se
družstvům v mistrácích a spousta jiných věcí, na nichž se podílí ve
spolupráci  s  Řevnickou sportovní. Pořádají rodinné turnaje, turnaje
amatérských tenistů, letní kempy pro hráče... Je toho hodně. Stačí se nyní
přijít podívat do nafukovací haly za Lidovým domem, přes zimu je tam
rekordních 35 celostátních turnajů. Jejich přehled i  další informace
o činnosti najdete na www.tenisrevnice.cz.

šve

1 3. 2. 201 1 se konalo v Dobřichovicích 4. kolo středočeského oblastního
přeboru v badmintonu.Družstvo Sokola Dobřichovic (také s řevnickými
hráči Alenou Parkánovou,Jiří Parkánem a Bohumilem Kosem) vyhrálo
v prvním zápase nad TJ Letov 5-3 a ve druhém zápase remizovali se
Sokolem Jílové 4-4. Jediným kazem celého sportovního klání byla neúčast
prážského badmintonového klubu Štamanga. Dobřichovičtí bad-
mintonisté jsou po 4. kole na čtvrtém místě.

bk, thr

Bandy - kolektivní míčový sport na ledě se podle Wikipedie vyvinul
pravděpodobně z pozemního hokeje. První oficiální zápas byl odehrán
dvěma londýnskými kluby v roce 1 875. U  nás v Řevnicích sice nemá tak
dlouhou, ale zato úctyhodnou tradici. Zimní turnaj za vodou se koná i  letos.
Favoritem je opět tým Bája Pic, dále hrají Citrus team, Kojoti, Boston a
BlinkOff.

thr

Tenis

Úspěšný tým mladšího žactva Sportclubu, zleva Matyáš Ježek, David
Martínek, Fil ip Zahrádka, Sabina Drábková, Daniela Švédová a Antonín
Štěpánek.

Badminton

Bandy cup




