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V Řevnicích se zpívá

Díky hudebním osobnostem sbormistrů paní
Ivany Kylarové a panu Romanovi Michálkovi se
opravdu v Řevnicích pravidelně zpívá. Zatím jen
na pravidelných zkouškách, ale nazrává čas, čas
vánoční, a tím i možnost podělit se o svoji radost a potěšení ze zpívání i s Vámi čtenáři, posluchači.
Všechno začalo díky zpěvákům a jejich sbormistrům v regionu Řevnice, Liteň, Karlštejn, Všenory
a Dobřichovice, kteří se již několik let scházeli
a rádi zpívali porůznu a příležitostně např. při
přípravě České vánoční mše„Hej mistře“ Jakuba
Jana Ryby, ve Všenorském chrámovém sboru, či
dalších lokálních ansáblech. Tedy touha a potřeba člověka zpívat vedla k tomu, že tyto roztříštěné hudební aktivity a zájmy lidí se v září
201 1 stmelily a vznikl jeden smíšený komorní
pěvecký sbor. Jeho název je zatím ve stavu zrodu, podstatné však je, že od 1 . září 201 1 se začali
zpěváci se svými sbormistry pravidelně scházet
a zpívat.
Snad jen něco málo k hudebním osobnostem
našich sbormistrů.
Pan Mgr. Roman Michálek PhD - sbormistr a dirigent, hudební pedagog - vystudoval PF UK
Praha, obor sbormistrovství. Své dirigentské zkušenosti získával ve sboru Česká Píseň v Plzni, poté založil a vedl Dvořákův komorní sbor
v Kralupech nad Vltavou, v současné době
spolupracuje se soubory Fenix, Vocalissimo
a Laetitia. Kromě aktivní hudební činnosti je
zván do porot sborových soutěží v ČR i v zahraničí, je uměleckým ředitelem festivalů Musica coniuncta Pragensis a Festa academia. Za své
sbormistrovství získal již řadu ocenění a své odborné schopnosti uplatňuje v řadě hudebních
institucí. Hudební aktivity pana sbormistra tímto výčtem nekončí, jsou v dnešní uspěchané době až neuvěřitelné.
Paní I. Kylarová je pravou rukou pana sbormistra
Romana Michálky, napomáhá mu s hudebním
doprovodem, s dirigováním sboru a zároveň
i zpívá. Je zakladatelkou Halounského sboru,
z jehož základu vznikl sbor současný. Absolvovala Pražskou konzervatoř obor varhany a jako varhanice působí ve Všenorech v kostele sv.
Václava. V současnosti vyučuje obor klavír
v ZUŠ Dobřichovice.
Ke vzniku sboru a k podpoře jeho činnosti výrazně napomohli také lidé, kteří fandí kulturnímu dění a jsou ochotni pomoci např.
poskytnout přístřeší, tj. potřebné prostorově

technické a duchovní zázemí sboru – jmenujme
např. paní ředitelku ZUŠ v Řevnicích Ivanu Junkovou, Sdružení rodičů při ZUŠ, za nadaci Náruč
paní Zuzanu Dudákovou z Modrého domečku,
pana kněze, správce zdejších farností a další; jím
všem patří naše poděkování.
Kam chceme jít? Zatím si to uvědomujeme jen
v kratším časovém horizontu, a to je zpívat široký repertoár od vážné hudby, přes spirituály,
k hudbě lidové, ale dominantním cílem je si zazpívat a snažit se udělat radost i našim posluchačům. Snahou jistě bude udržet zájem zpěváků a
posluchačů, posílit jejich vůli, rozvíjet hudebnost a smysl pro hudební cítění a tím zpříjemnit život v obci či městečku i v době, kdy
nemusí být vždy každému do zpěvu. Je všeobecně známo, že hudba pohladí duši i tělo a pomůže uzdravovat. A to jistě není malý cíl.
Odhodlání a radost pravidelně se scházet má
v současnosti cca 30 zpěváků, převažující jsou
ženské hlasy. Je třeba přiznat, že přes současné
společenské „dominantní“ postavení mužů jsou
zde muži v menšině, a proto bychom rádi uvítali
více hlasů mužských. Cílem a snahou je vytvářet
a zpívat hudbu pro smíšený sbor a to i s instrumentálním doprovodem. Sbor je otevřen kdykoliv dalším zájemcům ze široké veřejnosti, bez
rozdílu věku, pohlaví a národnosti. Není potřeba
umět zpívat z listu či mít odbornou hudební
zdatnost a vzdělání. Podstatné je mít chuť zpívat a vůli naučit se něco nového, vše ostatní se
doladí.
Stávající sešlost zpěváků si již troufla připravit
pro čas vánoční několik adventních písní a koled, se kterými vystoupí 1 9. 1 2. v 1 8.00 hod. a 24.
1 2. ve 22.00 hod. v kostele sv. Václava ve Všenorech. Další vystoupení jsou ještě možná.
Pěvecký sbor hodlá i nadále spolupracovat při
přípravě a provedení„Řevnické Rybofky“ pod dirigentským vedením pana Lukáše Prchala, podílet se na aktivitách Modrého domečku
v Řevnicích, ZUŠ a dalších zájemců v místě
a širším regionu.
Těšíme se na nové zpěváky (noty a pomoc s doučením slibujeme) a zároveň i hráče na hudební
nástroje.
Na zkoušku sboru jste srdečně vítáni každé úterý v 1 9.1 5 hod. v budově ZUŠ v Řevnicích.
Kontakt. e-mail: sborrevnice@email.cz.
Se zpěvem jde všechno líp.
Dana Hanzelková

Zdarma
Aktuality

Vánoční vernisáž

Na druhý svátek vánoční , v pondělí 26. 1 2.
201 1 , v 1 5 hod. bude v restauraci Galerie
zahájena starostou města Liborem Kvasničkou
výstava fotografii a obrazů. Svá celoživotní díla
bude vystavovat amatérský fotograf a malíř,
řevnický občan, pan Mirek "Kolja" Straka.
Výstava v restauraci Galerie potrvá do 30. 1 2.
201 1 každý den od 1 0 do 22 hod.
Srdečně zvou pracovníci restaurace a přátele
pana Straky

Vánoční bohoslužby
v Řevnicích

V kostele sv. Mořice se můžete zúčastnit mší
svatých ve dnech 24. 1 2. (22 hod.), 25. 1 2. (9,30
hod.), 26. 1 2. (9,30 hod.), 28. 1 2. (1 8 hod.), 30. 1 2.
(1 8 hod.), 31 . 1 2. (1 8 hod.), 1 . 1 . (9,30 hod.), 4. 1 .
(1 8 hod.), 6. 1 . (1 8 hod.) a 8. 1 . (9,30 hod.). Přehled bohoslužeb v okolních kostelech řevnické
farnosti najdete na webových stránkách Ruchu
http://ruch.revnice.cz.
thr

Dům vín a specialit

Gurmány jistě potěší nově otevřený Dům vín
a specialit na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Společnost NAVE s.r.o., která provozovala malou
vinotéku v Komenského ulici, se přestěhovala
do větších a krásně upravených prostor bývalé
drogerie v domě pana Klápy a rozšířila
labužnický sortiment. Kromě vín z Moravy,
Španělska, Německa a Rakouska si tu můžeme
koupit kávu z různých koutů světa, sýry, čerstvé
italské těstoviny, olivový olej a mnoho dalších
specialit. Třeba doutníky Davidoff a Zino nebo
malý, ale vybraný sortiment francouzských
koňaků a portských i portugalských vín.
Moravu na řevnickém náměstí reprezentují
vinařství Skoupil z Velkých Bílovic a Kosík
z Tvrdonic. Oblast dolního Rakouska vinařství
Ing. Neustifter, Karl Haimer a Wolfgang Rieder.
Nave je výhradním dovozcem produkce
německého vinařství Adam Muller, které vyrábí
také přírodní mošty Frutta. Zkusit tu můžeme
třeba hroznový, jablečný nebo z černého
rybízu. V létě jsme měli možnost ze zdejší
nabídky degustovat španělská vína z vinařství
Castillo De Monjardin. Majitel obchodu pan
Tomáš Hejzlar, nebo jeho paní, jsou moc milí a
rádi osobně poradí s výběrem vína podle naší
chuti.
Před vánocemi je možné tu pořídit nejen dobré
jídlo a pití, ale i doplnit kvalitní sklo na svátečně
prostřený stůl nebo nakoupit jako dárek
vinnou či pivní kosmetiku.
Útulný interiér Domu vín a specialit kromě
dobrého jídla a pití poskytuje i potěšení pro oči,
fotografie, které na svých cestách pořídil pan
Hejzlar. Hezká atmosféra a kvalitní dobroty
dělají z obchodu malý zázrak uprostřed Řevnic.
Marie Reslová
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Rozbor jednotlivých středisek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. Při této
příležitosti bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a vše dobré v novém
roce. Opět bych vás v několika bodech rád
seznámil s tím, co jsme na Městském úřadě
v poslední době řešili a jaké změny se na
městě udály.

Kanalizace

Byly dokončeny práce v ulici Československé
armády, v příštím roce zde ještě proběhne
homogenizace asfaltového povrchu. Pokládka
kanalizace pokračuje v ulicích Raisova a Úzká,
v Masarykově se již práce blíží ke konci. Připojit
se na novou kanalizaci je možné v ulicích
Mníšecká, Příkrá, Čs. Armády, Pod Selcem,
Bezručova, K. Čapka a v částech ulic mezi ulicí
Čs. Armády a Nerudova. V Třebaňské čekáme na zprovoznění přečerpávací
stanice. Seznam ulic, ve kterých je připojení možné, najdete na městském
webu v rubrice „Aktuálně v Řevnicích“ (www.revnice.cz). Harmonogram
dalšího postupu prací je uveřejněn v tomto vydání Ruchu.

Region Dolní Berounka

Na veřejném zasedání RDB, které se konalo v budově OÚ Všenory, byl
zvolen nový předseda svazku. Je jím starosta obce Tetín Pavel Hejna. Dále
byli zvoleni dva místopředsedové. Michal Pánek, starosta města
Dobřichovic a Libor Kvasnička, starosta města Řevnic. Chtěl bych
poděkovat za odvedenou práci dosavadnímu předsedovi Jiřímu
Hudečkovi.

Poděkování

Děkuji doc. Ing. Bohumilu Kubátovi a Lence Kvasničkové za pomoc při
zpracování dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci na opravu
Selecké ulice.

Ekos

Dne 7. 1 1 . odsouhlasilo zastupitelstvo města následující usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí

s variantou reorganizace společnosti EKOS Řevnice s.r.o., a s úpravou
smluvních vztahů navrženou starostou města a ukládá Radě města upravit
organizační strukturu města a učinit další nezbytné kroky tak, aby
v nejkratším možném čase mohly být pod město převedeny Technické
služby, Správa lesa a Správa vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo města
ukládá Radě města připravit návrh finančního a daňového řešení převodu
činností (převodu části podniku, převodu nebo prodeje majetku)
společnosti EKOS Řevnice s.r.o. na město Řevnice.

Zastupitelstvo ukládá

Radě města vést jednání s firmou SKS (případně s dalšími zájemci)
o zajištění svozu odpadu a provozování sběrného dvora v areálu Na Bořích.
Dovoluji si Vám předložit část mnou předloženého textu, který byl
podkladem pro schválené usnesení.
Všechny politické strany měly ve svém programu restrukturalizaci
společnosti EKOS Řevnice. Více než rok vedeme diskuze o tom, jak tuto
restrukturalizaci provést. Všichni vnímáme oprávněnou kritiku
spoluobčanů za to, že jsme doposud nenaplnili naše volební sliby. Bohužel
spektrum navrhovaných řešení je příliš široké. Nastal čas přijmout
rozhodnutí. Protože ani v radě města jsme nenašli jednoznačnou podporu
pro jediný návrh, dovoluji si vám předložit svoji vizi řešení tohoto
problému: Navrhuji převedení všech činností, které v tuto chvíli provádí
EKOS, pod Městský úřad.

Proč?

Protože tato varianta ve všech mých kalkulacích vychází jako ekonomicky
nejvýhodnější. Negeneruje totiž žádné požadavky na další technickohospodářské pracovníky. Úsporu spojenou s reorganizací odhaduji na 300
tis. Kč za rok. Dále ušetříme na mzdách, protože nyní v nich platíme
i přidanou hodnotu vytvářenou Ekosem a samozřejmě také DPH. Když
budou zaměstnanci převedeni přímo pod městský úřad, toto odpadne a
výdaje budou nižší o cca 500 tis. Kč. Celková úspora tedy představuje 800
tis. Kč proti stávajícímu stavu, kdy jsou technické služby pod Ekosem.
Soustředění těchto služeb pod město nám také dává lepší podmínky pro
případné vyjednávání překlenovacího úvěru.
Protože nebudeme platit žádné další náklady související se zvětšením
firmy, s nárůstem technicko-hospodářských pracovníků a dalších externích
nákladů.
Protože tato varianta odstraňuje všechny mezičlánky v systému kontroly a
řízení. Důsledkem je zjednodušení a zrychlení těchto činností. V konečném
důsledku pak přiblíží poskytované služby občanům.
Protože obec bude mít okamžitě k dispozici informace o všech činnostech,
které by od externí firmy získávala s časovým zpožděním,
případně s dalšími komplikacemi. Všechna střediska budou vedena zvlášť
v účetnictví obce. Tím získáme podrobný přehled o nákladech jednotlivých
středisek.
Protože takováto varianta je v případě technických služeb a lesa
nejčastějším řešením používaným v okolních obcích.

Les
Funkce správce lesa bude zajištěna externě.
Technické služby a vodovody a kanalizace
Bude vypsáno výběrové řízení na vedoucího VaK a TS, který bude zajišťovat
každodenní provoz těchto služeb. Jemu budou podřízeni dva zaměstnanci
VaK a šest zaměstnanců technických služeb, tzv. pracovní četa. V případě
rozšíření služeb budou přijímáni další pracovníci.
Zpočátku ale navrhuji nechat stávající počet pracovníků a během příštího
roku se podle předvedených výkonů ukáže, zda je někdo další ještě
potřeba, či zda někdo naopak přebývá. Součástí řešení musí být i zdroje
pro finanční motivaci zaměstnanců.
Odpady
V souvislosti se skládkou je nutné upozornit na problémy
spojené s kolaudací páté etapy a množstvím starých pneumatik uložených
na skládce. Dále je zapotřebí dořešit svoz komunálního odpadu. Je možné
udělat výběrové řízení na dodavatele, ale tím se vystavujeme riziku, že se
výsledná cena nakonec může zvýšit. Proto preferuji nejdříve
jednání s firmou SKS o odpadech jako celku, včetně sběrného dvora.
Teprve po důkladném zvážení všech možností rozhodneme, zda se do
výběrového řízení pustit, nebo ne.
Technika
Jako první bychom chtěli pořídit víceúčelový nosič nářadí. Takovýto stroj
má širokou škálu příslušenství. To umožňuje celoroční využití. Od
odhrnování sněhu se současným sypáním, přes sekání, mulčování, sekání
se sběrem trávy až po zametání. Menší rozměr umožní lepší úklid chodníků
při zimní údržbě. To je problém, který považujeme za nejaktuálnější. V této
souvislosti podáme žádost o dotaci na univerzální nosič a nástavbu na
zametání dle aktuálně vypsaného dotačního titulu.
Od nákupu této techniky si slibujeme úsporu jednoho pracovního místa.
Dále pak předpokládáme významné úspory pohonných hmot, ale i např.
za pojistky, protože se budeme moci zbavit staré nepotřebné techniky.
Město
Město se stane plátcem DPH. V této souvislosti je třeba zajistit odborného
konzultanta. Dále počítám s posílením úřadu o jednu účetní. Tato
pracovnice v účtárně uleví paní Vlasákové a zároveň nám zajistí zástupnost
na tomto postu, která nám zatím chybí. Bude mít na starosti fakturaci.
Ekos
Činnost společnosti EKOS bude omezena na monitoring a údržbu tělesa
skládky s minimálními náklady.
Libor Kvasnička
starosta města Řevnice

Jak postupuje kanalizace?
První rok výstavby kanalizace v Řevnicích máme úspěšně za sebou a ulic,
kde je již dílo dokončeno, rychle přibývá. Přesto nás čeká ještě skoro celý
rok, kdy budou v různých částech našeho města občané omezováni
výkopovými pracemi.
Pro lepší informovanost zveřejňujeme
harmonogram, jak by tyto práce měly postupovat v jednotlivých ulicích
během příštího roku a kde a kdy je tedy nezbytné počítat s výkopy,
uzavírkami a dopravními omezeními. Vzhledem k tomu, že realizace stavby
je značně závislá na vývoji počasí a na složení horniny v daných lokalitách,
berte prosím termíny v tabulce jako orientační. Skutečné termíny se
mohou od těch plánovaných o několik dní či týdnů lišit.

Ulice
Zahájení Ukončení
Směr k Zadní Třebani
Slepá
Dimitrova
Smetanova
Dvořákova
Fibichova
Janáčkova
Povrchy

3. 1 .
1 7. 1 .
8. 2.
24. 2.
23. 3.
1 2. 4.
30. 4.

Směr k Halounům a k Mníšku
Čs. Armády
Havlíčkovy sady
Nezabudická
Lesní
Baarova
Povrchy
Mníšecká

3. 4.
3. 1 .
8. 3.
28. 3.
3. 4.
27. 4.
22. 6.

1 6. 1 .
1 . 2.
23. 2.
1 4. 3.
1 1 . 4.
27. 4.
2. 5.
7. 5.
21 . 2.
27. 3.
2. 4.
6. 4.
7. 5.
5. 7.

Okolí Sochorovy a Tyršovy
Vrchlického
+ Pod Úvozem
Na Kopanině
V Podhájí
V Úvoze
Tyršova
Povrchy

20. 6.
31 . 5.
24. 7.
27. 4.
3. 5.
1 0. 8.

23. 7.
1 9. 6.
9. 8.
1 9. 6.
30. 5.
20. 8.
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Rozpočtové určení daní

Novela zákona o Rozpočtovém určení daní (RUD), jejíž schválení by
mohlo pomoci stále napjatějšímu řevnickému rozpočtu, je ve stádiu
projednávání. Kdyby ji Parlament a Senát odsouhlasil tak, jak ji
navrhlo Ministerstvo financí, našemu městu, které v tuto chvíli z RUD
dostává 20 200 000 Kč by se příjmy zvýšily o 7 784 000 Kč.
Starosta Řevnic Libor Kvasnička přijetí této novely aktivně podporuje.
Proč?

obcí vyšší, a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních
méně a příjmy obcím klesají.“

Co ještě ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?

„Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných
(ti, kteří podnikají na živnostenský list) se sídlem na území obce, velikost
katastru obce. A koeficienty dle velikosti obce, zjednodušeně řečeno: čím
větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší. Rozdíl mezi Prahou
a nejmenšími obcemi je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají
v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do roku 2008 byl
tento rozdíl dokonce 6,5násobný.“

„Řevnice v rámci stávajícího systému RUD spadají do skupiny
obcí s nejnižším příjmem na obyvatele. Od poslední změny RUD
parlament a stát přenesl na obce mnoho činností, které jsou nákladné a
nutně zatěžují obecní rozpočty. Pokud v krátké době nedojde ke změně,
snadno se dostaneme, vzhledem k nižšímu výběru daní, do složitě
Jaké řešení navrhuje novela zákona o RUD připravená Ministerstvem
řešitelné situace.“

financí?
V září jste se společně s jinými starosty zúčastnil manifestace na pod- „Má snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími
poru změn v RUD ve prospěch menších obcí. Myslíte, že takové akce obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na 3násobek. Příjmy samospráv by se
zvýšily o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel.
mají smysl?
„Pokud nebudeme bojovat za svá práva, těžko se jich dočkáme. Brblání Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř
doma za pecí nepomáhá. Pro většinu z nás to byl zvláštní pocit největších měst.“
stát s transparentem na ulici poprvé od listopadu 1 989.“

Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?

„7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vždy
rozdělovány transparentně, 1 ,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva školství na
počet žáků ve škole a 5 mld. Kč se vezme z rozpočtu čtyř největších měst:
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.“

Proč se odebírají peníze právě jim?

„Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo
systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo
však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim vlastně
náležely neprávem. Např. na jednoho Plzeňana je v současné době
dvakrát více peněz než na jednoho občana Českých Budějovic či Liberce.
Bezdůvodně - obě města jsou statutární a plní stejné funkce
a povinnosti.“

Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do
Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání,
Za změny v RUD, ve způsobu rozdělování vybraných daní, který navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po kterých
v současnosti diskriminuje menší obce, léta bojuje bývalá starostka Středočeši jezdí.
Chýně a dnes předsedkyně hnutí Starostové a Nezávislí ve „Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst a obcí za
Středočeském kraji Ing. Věra Kovářová. Možná si na ni ještě rekreací. V podstatě tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní
pamatujeme jako na energickou kandidátku do Senátu za náš obvod. infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích,
používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty také
Požádali jsme ji o vysvětlení navrhovaných změn.
Co skrývá zkratka RUD?

„Rozpočtové určení daní je systém financování všech obcí a měst v ČR.
Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21 ,4%.
Konkrétně z daní z přidané hodnoty, příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), z příjmů fyzických osob
vybírané srážkou podle zvláštní sazby (dohody) a z příjmů fyzických
právnických osob. Daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy

Když se řekne EKOS(4)

Jak jsem v minulém čísle slíbil, rád bych vás seznámil se situací, která se
v současné době dotýká zejména obyvatel v oblasti Selce.
V loňském roce naše společnost převzala provozování vodovodu a kanalizace v Řevnicích. V té době začala výstavba kanalizace v oblasti Selce.
Investorem je město Řevnice a realizaci stavby provádí firma Řehoř. Od té
doby začaly nemalé problémy související s výstavbou kanalizační sítě.

Trocha historie

Vodovodní a kanalizační síť provozoval do roku 1 996 VAK Davle, 1 997-2002
Severočeské vodovody a kanalizace, 2003-201 0 VHS Benešov a od srpna
201 0 Ekos Řevnice.
Tito provozovatelé neinvestovali do vodovodního a kanalizačního řadu
žádné finanční prostředky. Pokud se jednalo o opravy, likvidovali pouze
havarijní případy. Tím vznikala různá náhradní řešení, resp. náhradní
propojování vodovodního řadu, která nebyla nikde zdokumentována. Až
od roku 2007 bylo povinností každého provozovatele zpracovat Provozní
řád vodovodní sítě. Předcházející provozovatel neměl tento řád zpracovaný
vůbec. Koncepční práce neexistovala. Městskému úřadu nebyl předložen
žádný návrh na řešení situace.
Ekos řeší rozdělení sítě na menší obvody tak, aby při poruše vodovodního
řadu v některé z ulic v oblasti Selce nemusela být přerušena dodávka vody
pro celou oblast.Bohužel s výstavbou kanalizace v oblasti Selce musíme
tyto problémy řešit operativně. Vodovodní řad v oblasti Selce je nejstarší
v Řevnicích. Při pohybu těžké techniky v jeho těsné blízkosti během
výstavby staré a nekvalitní litinové potrubí praská….
Potrubí je silně zaneseno manganem a jakmile dojde k poruše
vodovodního řadu a následovně k opětovnému napuštění, mangan se
uvolní a musí se odkalovat. Mangan se začal v úpravně vody odstraňovat až
od roku 2005.

financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu
na svých katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově,
používá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale jsou tito
občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo své firmy. Praha pak
za ně dostává 31 700 Kč na 1 obyvatele včetně 30 % jejich daňové
povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí,
nedostanou za tyto občany v rámci systému RUD ani korunu.“
Marie Reslová
Výstavba kanalizační sítě skončí koncem srpna příštího roku a tím by měly
skončit problémy s vodou v této oblasti.
Na závěr uvádím hospodaření Ekosu Řevnice za prvních devět měsíců
letošního roku.
Příjmy
Náklady
Zisk

1 3,848.684,- Kč
1 2,61 4.453,86 Kč
1 ,234.230,23 Kč

Výsledky jasně hovoří o hospodaření naší společnosti, proto považuji
záměr zastupitelstva zrušit Ekos a převést vše pod město Řevnice za
nešťastný a neekonomický.
Zdravím čtenáře Ruchu a přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a pohodový rok 201 2.
Ing. Václav Zdráhal
jednatel společnosti

Z dopisů
Dovolte mi, také se vyjádřit k problematice EKOS. Nechci a nebudu se
vyjadřovat ke kompetentnosti, koncepci ani k již popsaným návrhům
řešení, ale k tomu co mě a asi nejen mě trápí a to je voda. Je pravda,
že s budováním kanalizace jsou související problémy s dodávkou pitné
vody ať již je to havárie, nebo přeložka. Je také pravda, že když už tento
problém vznikne měl by se řešit tak, aby byl dopad na obyvatele co možná
minimální. Rozdělil bych to na dvě roviny.
První je před uzávěrem vody. Je-li to odstávka, tak bych očekával, že
dodávka vody bude přerušená v místě konání práce a nejbližším okolí.
Vodovodní sítě jsou obvykle budované tak, aby se vodovodní řády nechaly
různě kombinovat právě pro případy oprav. Proto je nepochopitelné, proč
Pod Selcem a v okolí neteče voda, když se pracuje na opravě na rohu ulic
5.května a Žižkova. Je-li to havárie je to stejné,snad jen s tím, že to může
trvat o trochu déle. Těch případů je vice.
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Druhá je po puštění vody po odstávce.Je také obvyklé, že se vodovodní řád
odvzdušňuje na posledních šoupatech od místa práce, což ač je ulici
Bezručova šoupat několik neplatí. Tady má EKOS oblíbené šoupě hned na
začátku ulice ve směru od ulice Raisova, které pro odvzdušnění používá.
Ostatní odvzdušnění„ zařídí“ obyvatelé. Není to vůbec radostné, když vám
na místo vody z kohoutku nejdřív syčí vzduch, potom vzduch s vodou,
která vám chce vyrvat baterii ze zdi a prorazit nádržku na WC a když už
začne téci voda, tak ta je dost dlouho nepoužitelná, protože nemá s pitnou
vodou nic společného. Je to voda, která má několik odstínů hnědé, která
ucpává přívody ke splachovacím nádržkám, ucpává síťky baterii a vůbec
nevypadá vábně. Takže nezbývá než odšroubovat síťku, otevřít kohoutek
a čekat na dobrou vodu.
Z. Burian

K uvedené problematice se pro Ruch vyjádřil zaměstnanec Ekosu:

Je pravda, že v oblasti Selce dochází poměrně často k poruchám nebo
odstávkám vody. Je to způsobené stářím vodovodních řádů (většinou
z litiny) ataké činností při výstavbě kanalizace.
Pokud dojde k poruše vody nebo k odstávce z důvodu nutnosti provést na
vod. řádu nějakou opravu či úpravu, je samozřejmě pro provozovatele
nejjednodušší zastavit přívod vody v jednotlivých ulicích. Bohužel většinou
to není možné z důvodů nefunkčnosti zemních ventilů, nebo proto, že
v ulicích je několikvod. řádů vzájemně pospojovaných. To sice být nemělo,
ale provozujeme vod. síť takovou, jaká je. Pokud je to možné, vždy se
snažíme omezit odstavením vody co nejméně spotřebitelů. Z tohoto
důvodu se snažíme jednotlivé oblasti rozdělit montáží nových uzávěrů, což
je finančně velmi nákladné. Provozovatelé vodovodu v minulosti řešili
pouze opravy poruch a do údržby sítě téměř nic neinvestovali.
Uvedená porucha v ul. 5 května a Žižkova byla na přivaděči vody pro Selec,
takže bylo nutné oblast uzavřít celou.
Po opravě poruchy většinou dochází k utržení nánosů manganu v potrubí
a vytéká z něj černá voda. Nová úpravna vody odstraňuje mangan teprve
od roku 2006. Po každé odstávce se provádí odvzdušnění vod. sítě
a v pravidelných intervalech provádíme odkalování vod. sítě hydranty. Ten
byl do minulého měsíce v Bezručově ul. pouze jeden, po zhotovení
vodovodu v ul. Pod Selcem jsou hydranty dva. Proto je to "naše oblíbené
místo" pro odvzdušnění a odkalování sítě.
Samozřejmě je naší snahou provozovat vodovod s co nejmenším počtem
poruch a odstávek, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nejsme
schopni poruchám vody zabránit. Dobrá zpráva je, že práce na kanalizaci
v oblasti Selce se blíží k závěru, a tak lze předpokládat, že poruch bude
podstatně méně.
Karel Kakeš
EKOS Řevnice, spol. s r.o.

ŠKOLY

Základní škola Řevnice

EU peníze školám

Na stránkách minulých čísel Ruchu škola
zveřejnila zprávy o tom, že Základní
škola Řevnice načerpala 1 .81 0.000,- Kč
z peněz EU a že byla z těchto finančních
prostředků v létě 201 1 vybudována
nová PC učebna a zakoupeno 7 interaktivních tabulí.
Na tomto místě bychom rádi zveřejnili, co takový projekt obnáší,
protože škola a její vedení čelily různým nepravdivým obviněním
a mezi ně patřil i tento projekt.

Jedná se o projekt MŠMT a zkráceně se nazývá „ŠABLONY“. Tento název
získal proto, že byl pro školy připraven tak, aby si každá škola vybrala tu
svoji šablonu, která nejlépe rozvine potřeby školy. Nejčastěji volená
šablona byla právě ICT. Oproti jiným EU projektům je rozdíl ve skutečnosti,
že peníze dostala každá škola, která zpracovala projektový záměr a vyplnila
žádost v Benefitu 7. Nebyly to tedy peníze soutěžené.
Další pravidla už ovšem zcela spadají do všech náležitostí, které čerpání EU
dotací má. Školu tedy čeká do roku 201 3 vyplňování monitorovacích zpráv,
ve kterých se monitorují zejména výstupy. Tady se dostáváme k nejtěžšímu
úkolu, který musí řevnická škola v souvislosti s čerpáním EU peněz splnit.
Výstupy jsou tzv. DUMy (digitální učební materiály), do jejichž tvorby je
zapojen celý učitelský sbor. Celkově jich musí naše škola vytvořit 780 kusů.
Za jejich kvalitu ručí ředitel školy, materiály nesmí být odnikud kopírovány,
musí se jednat o skutečně inovativní a originální díla.
Vedení školy tyto DUMy eviduje, přiděluje každému kód, který se potom
mezi jinými údaji vypisuje do monitorovací zprávy. Každý DUM musí být
navíc zaznamenám v třídní knize, protože musí proběhnout jeho pilotování
právě na žácích každé školy, která EU peníze čerpala. Ze vzniklých DUMů
tvoří každá škola „digitální archiv“, který zůstává majetkem školy a je
postupně využíván všemi vyučujícími tak, jak postupují z ročníku do
ročníku apod. Je to tedy velmi dobrý systém, jak se do budoucna vybavit
vzdělávacími materiály, které jsou uzpůsobeny potřebám dětí té které
školy.
Administrace celého projektu je velmi náročná a některé školy si na tuto
práci najímají firmy. Samotná žádost o dotaci v Benefitu 7 vyžadovala
důkladné proškolení stejně jako zpracování první monitorovací zprávy,

kterou škola odesílala na konci října 201 1 . Na MŠMT je zřízena bezplatná
poradenská linka, s jejíž pomocí naše škola tyto náročné úkoly zvládla bez
externí placené pomoci.
Peníze jsou škole posílány ve dvou splátkách – první (60%) přišla již na jaře
201 1 a druhá (40%) by měla dle podmínek přijít až na jaře 201 2. Vzhledem
k tomu, že je PC učebna již zrealizována a interaktivní tabule dodány,
vedení školy se pokusilo namotivovat učitelský sbor k velké produkci
zmíněných DUMů a stihnout tak tzv. zrychlené financování. Je totiž možné
žádat o zrychlenou platbu zbylých 40% finanční částky, když škola splní
40% DUMů do 1 . monitorovací zprávy. Učitelé naší školy si tedy zaslouží
obdiv, protože se opravdu vynasnažili a limit byl včas splněn.
Pokud je tedy vše po formální stránce v pořádku a DUMy budou uznány
jako kvalitní a inovativní, dostane řevnická škola druhou část EU peněz do
konce kalendářního roku, a vyhne se tak jakémukoliv prodražování, které
by vzniklo, kdyby škola PC učebnu a interaktivní tabule platila až v roce
201 2, neboť dodavatelská firma nemůže vyčkávat na platbu tak dlouho
bez sankcí.
Jistě každého v souvislosti se zmínkou o dodavatelské firmě napadne, zda
škola tuto nákladnou akci řádně soutěžila. Ano, podmínkou EU dotací je
řádné výběrové řízení. Vzhledem k částce proběhlo na ZŠ Řevnice
výběrové řízení dodavatelské firmy v nejpřísnějším režimu, dodavatelem se
stala firma KDZ. Pochopitelně i administrace výběrového řízení nebyla
jednoduchá, ale vše proběhlo dle pravidel a včas.
Na závěr jen krátká poznámka o tom, že ačkoliv je možné ze získaných
dotačních peněz vyplatit finanční odměnu pracovníkům na projektu, nikdo
žádné peníze na osobní náklady nečerpal. Vše zpracováváme v rámci své
každodenní práce bez nároku na odměnu, protože jsme chtěli pro školu
zakoupit maximální množství nové techniky, neboť tato tady skutečně
velmi chyběla. Celá částka byla tedy vynaložena na realizaci materiálního
vybavení školy. Vyúčtování celého projektu bude samozřejmě předloženo
zřizovateli školy.
Věříme, že toto obšírné vysvětlení pomohlo osvětlit celou problematiku a
snad povede i k takovému náhledu, že se na škole opravdu pracuje, a to
nejen za peníze. Celá akce svědčí o tom, že kolektiv na škole usiluje
společně o dobrou věc a je motivován např. i skutečností, že bude moci
pracovat s fungující technikou.
Všem, kteří školu podporují, děkujeme a přejeme vše dobré v novém roce!
Štěpánka Rajchlová

Zasaď svůj strom

20. října, při projektovém dnu „Zasaď si svůj strom“, zasadili žáci 4. B Ořešák
královský. Tato činnost je natolik zaujala, že vytvořili krásné plakáty
a svému stromu složili básničky.

Podzim je tady

Podzim je tady, fouká do zahrady.
Ořešáky opadají, děti listy sesbírají.
Zítra narozeniny mám, do dortu oříšky si dám.
Na Vánoce uděláme lodičky, pozveme všechny dědy i babičky.
Až bude jaro, čas her a radovánek, otevřeme si s ořechy krámek.

Oříšku, oříšku

Ořech, ořech, oříšek, už nosíme kožíšek.
Oříšek je velmi sladký, líbí se mi kožich Vlaďky.
Ořech dneska zasadíme a potom ho zalijeme.
Oříšku, oříšku, dej nám plody, přidáme ti hodně vody.
Budeš se u nás mít dobře, ty náš obře!
Filip Uriánek, David Haňkovský Lída Lišková, Terka Šimonovská
Eva Řezníčková, třídní 4. B. ZŠ Řevnice

Ve škole čas letí

Školní rok je pomalu v polovině, máme za sebou řadu akcí a hlavně se toho
děti hodně naučily pod vedením svých obětavých učitelů. Na podzim
každá třída zasadila svůj strom, proběhl projektový den Asie, některé třídy
navštívily svíčkárnu, jiné Národní galerii, další byly např. v IQ parku či na
Vyšehradě. Všechny třídy prošly projektem prevence, který se týkal
problematiky, jež tíží určité věkové skupiny – ve spolupráci s odborníky a
Policií ČR se s dětmi pracovalo ohledně témat jako jsou drogy, kouření,
kyberšikana, bezpečnost apod.
V prosinci čekají školu samozřejmě i témata vánoční, a proto si dovolujeme
všechny příznivce školy pozvat na Vánoční akademii, která se bude konat
20. prosince od 1 7 hodin v řevnickém kině. Těšíme se na setkání a všem
přejeme klidný rok 201 2.
ŠR

Krátce ze škol a školiček

Celá řada adventních akcí ZUŠ Řevnice vyvrcholí vánočním koncertem
v pondělí 1 9. 1 2. 201 1 - V ten Vánoční čas. Bližší informace na internetových
stránkách školy nebo vývěsních tabulích.

Pikolín chystá na 9.1 2. 201 1 v 1 5,1 5 hod. před Zámečkem "vypouštění
balónků Ježíškovi". Jedná se o celorepublikovou akci spojenou s pokusem
o rekord (více na www.ceskyjezisek.cz).
thr
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KULTURA

Řevnická výročí
• 1 . 1 2. 1 981 – knihovna přemístěna ze Zámečku do bývalé prodejny obuvi
(„Baťa“) na rohu ulic Komenského a Čs. armády. Po několika letech se do
Zámečku vrátila.
• 7. 1 2. 1 937 – slavnostně zprovozněn letovský most
• 1 4. 1 2. 1 988 – řevničtí hasiči odjeli do Arménie odstraňovat následky
zemětřesení
• 1 6. 1 2. 1 91 6 – do Řevnic přišlo asi 70 rusínských uprchlíků z východní
Haliče. Odjeli 1 2. 1 1 . 1 91 7.
• 20. 1 2. 1 989 – odstoupil poslední totalitní MěNV
• RUCH 1 2/1 991 obsahoval články zabývající se řevnickým životním
prostředím. V článku EKOŘEV jeho autor Jiří Rejsek vzpomínal mj. na úlohu,
kterou kdysi plnil Okrašlovací spolek Řevnic při udržování čistoty města.
Jiným probíraným tématem byla péče o kulturu v malých městech.
Dozvídáme se, jak to dělají v rakouském městečku Freistadt poblíž naší
hranice. U nás některá města jako Toušeň nebo Klánovice obnovila
okrašlovací spolky, jinde se o kulturu starají kluby mládeže (divadlo, muzika,
tanec, sběratelství).
• V RUCHU 1 2/2001 Vladimír Houška uveřejnil zajímavý článek „Řevnické
zvony“. Dozvídáme se z něj, že první zmínka o zvonech ve farní kronice je
z roku 1 61 8. Zvony byly dva a byly umístěny na dřevěné zvonici mezi
oběma tehdejšími kostely. Roku 1 736 byl pořízen ještě umíráček. Je na něm
letopočet 1 808 – asi byl v tomto roce přelit. Za obou světových válek byly
zvony zrekvírovány pro potřeby armád. Po I. světové válce byl nový zvon,
tzv. Mariánský, vysvěcen a zavěšen do věže kostela 27. 9. 1 925. Po II. světové
válce byl v depozitu armády v Praze na Maninách nalezen jen řevnický
umíráček. Ten byl vrácen do Řevnic a na věž znovu zavěšen 28. 6. 1 945.
Kö

Kulturní přehled

Kino Řevnice prosinec 201 1

2. pátek - Benefiční koncert Štěpán RAK
3. sobota - 1 6:00 (dětské mikulášské odpoledne) Šmoulové,
20:00 Jana Eyrová
7. středa - 20:00 3 (Drei) /fk/
9. pátek - 20:00 Muži v naději
1 0. sobota - 1 7:30 Louskáček (benefiční představení)
20:00 Muži v naději
1 4. středa - 20:00 Domů na Vánoce
1 6. pátek - 20:00 Alois Nebel
1 7. sobota - 1 6:00 (děti) Tintinova dobrodružství
20:00 Kamarád taky rád
28. středa - 20:00 Rodina je základ státu
30. pátek - 20:00 Johny English se vrací

Modrý domeček

Do 3. prosince probíhá v galerii prodejní výstava stříbrných šperků od
Reneé Brollové a porcelánových šperků i nádobí a oděvů od návrhářky a
výtvarnice paní Blanky Hovorkové.
3. 1 2. – sobota – Akce KOLÁČE PRO NÁRUČ a naše účast na vánočních
trzích v Řevnicích.Upečte prosím koláče, perníky, sladké i slané pečivo a
přineste nám je 2. 1 2. do Modrého domečku v Řevnicích nebo do
Stacionáře v Dobřichovicích. V sobotu 3.1 2. je budeme prodávat na
vánočních trzích v Řevnicích.Výtěžek z prodeje bude použit na podporu
charitativní a sociální činnosti o.s. Náruč. Děkujeme všem, kdo se do akce
zapojí! Více na www.os-naruc.cz.
Do 23. prosince v kavárně můžete zhlédnout a zakoupit fotografie z Kuby
od světoběžníka pana Jaromíra Macury.
9. 1 2. – pátek - v 1 8 hodin bude zahájena vánoční prodejní výstava.
24. 1 2. – přijďte si již tradičně na Štědrý den zazpívat před Modrý domeček
ve 1 4 hodin Rybovu mši vánoční spolu se sousedy a příznivci o. s. Náruč.

Máma s tátou

Toto je název pohádky Divadla Husy na tahu. Je vhodná pro děti od 3 let
i jejich rodiče, případně prarodiče. Uvidíte, co se děje doma, když předají
rodiče děti prarodičům a připravují se na hezký večer. V roli maminky
uvidíte Marku Míkovou, kterou si jistě pamatujete jako probuzenou
princeznu Růženku z filmu Václava Vorlíčka. Je také duší projektu Loutky
v nemocnici. Pro roli maminky má ty nejlepší předpoklady - nejen talent a
vzdělání, ale hlavně čtyři děti. Tato členka bývalé rockové skupiny Zuby
nehty má ovšem daleko k plytkému sentimentu.
Tatínkem bude Antonín Novotný, vyznavač pouliční šmíry i laskavého
loutkového divadla pro děti. Člen recitační skupiny Vpřed! má široký záběr
a tatínkem bude jistě dokonalým!

Představení se koná v neděli 1 8. 1 2. od 1 6 hodin v sále Zámečku.

Řevnice na starých pohlednicích - 89

VS

Řevnice z Vrážky

Stará černobílá pohlednice Řevnic byla odeslána
v srpnu 1 931 z Řevnic do Francie. Jejím autorem
je fotograf Růžička z Loun. Zachycuje pohled na
Řevnice a na Hřebeny z vrchu Vrážka. Přední část
pohlednice zaujímají převážně křížovnická pole.
Mezi domy na obrázku lze zřetelně poznat vlevo
na okraji pole vilu čp. 486 v dnešní Dvořákově
ulici, kterou vystavěl v roce 1 927 Václav Sklenář.
Vpravo za ní je vila čp. 442 v dnešní Smetanově
ulici, kterou postavili v roce 1 926 manželé Rudolf
a Františka Königsmarkovi. Později přešla do
vlastnictví rodiny Mašínovy a dále Teclovy, které
patří dodnes. Patrovou vilu čp. 325 ve frontě za ní,
která je ovšem až za Komenského ulicí, postavili
v roce 1 921 manželé Lukášovi. Rodině patří
dodnes. Na obrázku vpravo vedle ní je
v Komenského ulici Burešův domek čp. 472, který
v roce 1 927 postavili Bohuslav a Božena
Červených. Jejich dcera Blažena se provdala za
Josefa Bureše. Na pravé straně pohlednice lemuje
pole cesta Na Vrážku.
Kö
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Vánoční výstava v Modrém domečku

Srdečně Vás zveme na vernisáž vánoční prodejní výstavy, která se
uskuteční v pátek 9. prosince v 1 8 hodin. Na výstavě bude nabízet

patchwork s vánoční tématikou, malovaná trička a šaty, šperky, hedvábné
šátky, pletené čepice i keramiku hned několik umělců, které Vám v krátkosti
představujeme :
Adéla Kándlová - jejím hlavním oborem je architektura, zajímá se o design
i keramiku. Jako každou dámu i ji láká šperk. Spojením toho všeho jsou její
simplicitní keramické šperky. Jako designérka má jiný přístup než
profesionální šperkař. Proto jsou její šperky maximálně jednoduché a
přesto je každý jiný. I v materiálech více experimentuje a objevuje různé
techniky. Každý šperk je originál, má svůj vlastní příběh, každý si vybere jiná
žena a s ní pak příběh šperku pokračuje dál.„ Všem přeji, ať jsou jejich
příběhy krásné a plné pohody“ – říká Adéla Kándlová.
Magdaléna Brožová - keramička, která se zabývá výrobou jídelní
keramiky – kameniny. Tu vypaluje v peci otápěné dřevem na teplotu 1 2501 350 °C. Tato jedinečná technika propůjčuje výrobkům nezaměnitelný
vzhled a vysokou užitnou kvalitu. Každý kus z výpalu dřevem je jedinečný
originál. Více na : www.brozova-keramika.cz.
Ivana Švarcová - je absolventkou uměleckoprůmyslové školy a malířkou
keramiky. Společně s Magdalénou Brožovou se věnuje výrobě malované
užitkové keramiky, která je volně inspirovaná lidovou kameninou, která se
vyráběla do roku 1 950 v Klínci. Její předkové byli hrnčíři a Keramickou dílnu
v Klínci založili. Obě se teď po 60-ti letech od zavření dílny snaží
pokračovat v tradici a vytváří výrobky v duchu těchto starých, nádherně
malovaných originálů. Jejich cílem je i vydání obrazové publikace o této
keramice. Více o historii se dozvíte na www.fler.cz/podbrdska-keramika/.
Pavla Pilná - šije již od malička. Patchwork ji uchvátil před pěti lety, kdy
ušila touto technikou rychlozavinovačku pro neteř a měla velký úspěch. Od
té doby zkouší stále nové druhy technik patchworku - trojúhelníkový,šití na
papír, raq quilt. Před 2 lety objevila tzv. patchwork bez jehly. Je to technika
zdobení polystyrenových výlisků textilem, která navozuje dojem, že
výrobek je ušitý. Posledním vzplanutím jejího tvoření je objevení Quillingu.
Quilling je technika stáčení a rolování tenkých papírových proužků, které
se následně slepují do různých tvarů s filigránovými motivy, jako vločky,
zvířata, hvězdy. Tato výstava bude první zkušeností paní Pilné
(doposud se z jejích výrobků těšili pouze její blízcí), i proto je zvědavá na
reakce navštěvníků.
Markéta Hurychová - je autorkou originálních skleněných šperků. Jedná
se o drobné i větší ručně šité šperky z českého, japonského a italského skla.
Šperky jsou doplněny zajímavými kovovými či textilními komponenty.
Dále svou tvorbu vystavují Markéta Novotná, Hana Dlesková, paní
Emerová, paní Ježdíková a Ivana Had. Přijďte koupit vánoční dárek Vašim
nejbližším do Modrého domečku, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3,
Řevnice.
Návštevní doba galerie : Po 1 2h – 1 8h, Út - So 9h – 1 8h, Ne 1 0h – 1 7h.
Výstava bude ukončena 23.1 2. 201 1 .
Těšíme se na Vás.
Hašková Šárka

Občanské sdružení Náruč přeje všem svým přátelům, podporovatelům,
zaměstnancům, dobrovolníkům i návštěvníkům radostné svátky
vánoční strávené v klidu rodinné pohody a do Nového roku hlavně
pevné zdraví a psychickou pohodu.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, které si velice vážíme.
Kolektiv o. s. Náruč

Tip na vánoční dárek

Zdeněk Svěrák: Nové povídky

Jeden z přírůstků řevnické knihovny pochází z nakladatelství Fragment.
Asi málokdo se s nějakou formou tvorby Zdeňka Svěráka zatím nesetkal.
A ti, kteří si myslí, že neznají texty jeho písní, by se možná divili. Co třeba
Holubí dům nebo René, já a Rudolf?
Těm asi neunikl nikdo.
Povídek je devět, každá z jiného prostředí. Dojemné Betlémské světlo, kde
klient chráněné dílny Petr dokáže kvůli tatínkovi a mamince smlčet pravdu,
ačkoliv jindy každou hned vysloví – třeba tu, že teta Libuše je stará krůta.
Ve vlaku se mladá Vietnamka zdokonaluje v češtině za pomoci luštění
křížovky se zcela nepotřebnými slovy.
Sraz naší třídy sice přinese jedno překvapivé odhalení, ale přesto se na něm
samozřejmě vypráví to, co všichni znají a jen si to chtějí osvěžit.
To, co se vám na textech Zdeňka Svěráka líbí, v nové sbírce povídek najdete
pěkně koncentrované.
VS

Sbor církve bratrské v Řevnicích

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257 pořádá pravidelně každou
neděli v 1 7.00 hod. bohoslužby, každou středu od 1 7.30 hod. je připraven
program pro děti ve věku od 9 do 1 3 let, kromě biblických příběhů a her je
na programu i výuka angličtiny. V neděli 1 8.1 2 bude speciální
shromáždění s dětmi a pro děti, v neděli dne 25.1 2 a 1 .1 . bude slavnostní
bohoslužba v 1 7.00 hod. Dne 31 .1 2 v 1 9.00 hod. bude neformální
silvestrovské setkání. Všichni jsou srdečně vítáni.
pg

Kultura v okolí

Muzeum v Jílovém u Prahy

1 0. 1 2. se od 9 do 1 6 hodin koná Vánoční předváděcí den s ukázkami
lidových řemesel.
Do 8. 1 . 201 2 probíhá výstava grafik ze sbírky tiskaře Petra Kábrta autorů
Josefa Jíry, Jaroslava Klápště a Vladimíra Komárka.
Od 3. 1 2. 201 1 do 1 5. 1 . 201 2 můžete navštívit výstavu fotografií Josefa
Prokše z Antarktidy ke 1 00. výročí dosažení Jižního pólu. S autorem
můžete pobesedovat 1 0. 1 . 201 2 v 1 8 hodin v konírně muzea.
Až do 5. 2. 201 2 se koná výstava papírových modelů Hrady, zámky,
historické stavby.
Výstava nazvaná Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné se koná do
25. 3. 201 2 ke 1 20. výročí založení muzea. Prezentuje přírůstky z prvního
desetiletí našeho století.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 9 – 1 2 a 1 3 – 1 6 hodin.
Více informací najdete na ww.muzeumjilove.cz.
VS

Chorus Angelus je znovu připraven
rozdávat radost

Pěvecký sbor Chorus Angelus připravuje pro své stávající i nové fanoušky
sérii vystoupení v předvánočním adventním čase. Mladí umělci například
vystoupí na vánočních tržištích, farnostech, černošickém Klub kině i na
zámku v Dobřichovicích.
Poté, co sbor prošel za poslední rok několika zásadními změnami, při nichž
došlo ke značnému omlazení členské základny, výměně sbormistra
i zvolení nové rodičovské rady, se děti poctivě připravují na zmíněné turné.
Dnešní Chorus Angelus je dle slov svého jednatele Aleše Nečesaného na
dobré cestě naplnit svůj velký potenciál. Díky práci nové sbormistryně paní
Martiny Klimtové lze do budoucnosti hledět s optimismem.
„Plně jsme navázali na historii jména Chorus Angelus v regionu Dolní
Berounka a stali se jeho důstojnými pokračovateli. V dětech se snažíme
podnítit lásku ke zpěvu, hudbě a kulturním hodnotám, přinášet radost
nejen publiku, ale hlavně dětem samotným. Naší snahou je rozvíjet jejich
hudební talent radostnou a zábavnou formou. Chceme dětem poskytnout
kvalitní pěvecké a hudební vzdělání prostřednictvím profesionálního
vedení při zachování přirozené formy, která respektuje dětskou duši
i možnosti přiměřené jejich věku. Zároveň se snažíme v dětech podporovat
hodnoty přátelství a týmového ducha.“
Přijďte si s námi užít čarokrásnou atmosféru Vánoc. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
26. listopadu v 1 5. 00 hod. – Adventní trhy Dobřichovice
2. prosince v 1 9. 00 hod. – Benefiční koncert, Kino-divadlo Řevnice
1 1 . prosince v 1 7.00 hod. – Vánoční koncert v Modlitebně, Černošice - Vráž
Kompletní seznam předvánočních koncertů naleznete na našich stránkách
www.chorusangelus.cz.
SP

RC Fabiánek: čtení dětem, maškarní ples

Od začátku listopadu pořádá RC Fabiánek v dobřichovické knihovně čtení
dětem. Scházíme se každé středeční odpoledne od 1 5.30 do 1 6.30 v zadní
části knihovny. Čtení pro děti připravují maminky z Fabiánku, chceme
pozvat i zajímavé hosty. Již jsme s dětmi přečetli knížky Lední medvídku,
vrať se brzy, Pan Sova a O malém tygrovi, těšit se můžete třeba na Malého
prince, Kvaka a Žbluňka nebo na pohádku O princi s dřevěným mečem.
Kroužek je vhodný pro děti zhruba od 3 do 6 let, starší děti mohou přijít
bez doprovodu rodičů. Vstupné je 30 Kč.
Již nyní bychom vás rádi pozvali na maškarní ples, tentokrát na téma
pohádkové bytosti. Ples se bude konat v sobotu 21 . ledna od 1 5 hodin
v Sále dr. Fűrsta, o zábavu se postará kapela Myš &Maš. Zveme vás
v předstihu, abyste stihli připravit kostýmy – a to nejen pro děti, ale i pro
rodiče! Každý rodič převlečený za pohádkovou bytost bude mít vstup
zdarma.
Libuše Stupavská

Leťánek: Kurz pečení kváskového
chleba

Chleba je denní potravina a proto si myslím, že jeho zdravá varianta (oproti
klasickým chlebům či celozrnným výrobkům) je významný krok ke změně
stravování ve prospěch Vašeho zdraví. Obilniny jsou nejdůležitější složkou
lidské potravy od počátku dějin. Kváskový chleba ve své podstatě patří
mezi fermentované potraviny, jež mají vynikající účinky na lidské zdraví.
Pokud se chcete naučit jak upéct kváskový chléb, dozvědět se, proč právě
tento druh chleba je pro lidský organismus tak prospěšný, krok po kroku
vidět přípravu chleba od prvotního semletí mouky, založení kvásku i jeho
postupné „dokrmení a následné vedení“ nebo zjistit, která pekárna dokáže
tento typ chleba upéci, přihlašte se na přednášku Michaely Sedláčkové (1 1 .
1 . 201 1 - 1 8,00 - 21 ,00 Sál U Kafků, Lety). Kapacita omezena! V případě
zájmu je nutné se předem přihlásit: info@letanek.cz.
thr

7

Ruch 1 2/201 1

cienty
a
p
é
v
o
n
Př i j í m á m e
Kardiologická a angiologická ambulance Řevnice
oznamuje změnu adresy a telefonního čísla

Nová adresa:

(Placená inzerce)

Masarykova 1 044, 252 30 Řevnice
Tel. 222356259, fax.: 24601 3071
www.kardiorevnice.cz
Dále nabízíme k pronájmu plně vybavenou lékařskou
ambulanci v Řevnicích vhodnou ke zdravotnickému
provozu, poradenství nebo fyzioterapii.
Prostory jsou součástí kardiologické ambulance.
Kontakt: Kardiologie MUDr. Lubor Goláň,
Masarykova 1 044, Řevnice, tel. 222356259

Zdravotní sestra

nabízí domácí služby a péči seniorům

(zdrav. péče, hygiena, hlídání, úklid, procházky, společnost)

Praxe, pečlivost, vlídnost, spolehlivost,
ochota naslouchat.
Řevnice, Zadní Třebaň, Lety, Dobřichovice, Černošice...

Tel. 605 814 846
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SPORT
Sportclub Řevnice

Z Lidového domu se stává sportcentrum

Stavební rekonstrukcí prochází v těchto dnech interiér řevnického„Liďáku“,
který se má postupně stát sportovním centrem. Do modernější podoby
bude přebudována restaurace, vznikne zcela nová recepce a klubovna pro
hráče i hosty. Dosavadní prostředí by se mělo změnit i tím, že celý areál
bude nekuřácký a gastronomie orientovaná na zdravou stravu. Tato fáze
proměny by měla proběhnout do konce letošního roku a počítá se
v ní s tím, že„Liďák“ bude nadále sloužit kulturním i jiným spolkům z Řevnic
a okolí.
Další přestavba se rozjede na jaře. Vznikne malá rehabilitační linka
v suterénních prostorách, kde je dnešní recepce při vstupu do tenisové
haly. Pro návštěvníky budou k dispozici posilovací stroje, masér
a fyzioterapeut. Cílem rekonstrukce, která vzniká díky spolupráci Řevnické
sportovní, DTJ a Sportclubu Řevnice, je připravit hostům kompletní servis:
kdo si přijede zasportovat, se v „Liďáku“ může ubytovat, stravovat
i absolvovat zdravotní rehabilitaci.
Základy myšlence sportcentra dalo vybudování tenisových kurtů před
čtyřmi lety. Areál však neslouží jen tenisu, nýbrž i řadě jiných sportů,
především řevnické házené, dále florbalistům nebo přípravě fotbalistů.
Kurty jsou v provozu celoročně, během zimy je kryje nafukovačka a koná se
zde přes 30 celostátních turnajů. Například 26. prosince zde začíná turnaj
první kategorie starších žákyň. Do Řevnic se sjedou nejlepší tenistky ve
věku 1 3 až 1 4 let z celého Česka, mezi nimi i Daniela Švédová, hráčka
domácího Sportclubu.
jš

Badminton

Mladí badmintonisté poprvé na turnaji

Naši badmintonisté Katka, Terka a Radek ze Sokola Řevnice se 1 3.
listopadu zúčastnili prvního otevřeného turnaje, který se konal
ve sportovním areálu Hamr v Praze Braníku. Jejich bojovný duch vydržel
od ranních hodin až do
pozdního odpoledne. Své síly
porovnali s mladými hráči
z oddílů celé republiky. Hrálo se
švýcarským systémem a ve
svých zápasech vybojovali
několik setů. Tyto první úspěchy
jim zajistily umístění ve středu
startovního pole. Na svůj první
turnaj jeli trochu s obavami, ale
po prvním zápase tréma opadla
a z prvního turnaje mají určitě
dobrý dojem.
Bohumil Kos

Vydal Městský úřad Řevnice dne 2. 1 2. 201 1 . Číslo 1 2/201 1 (263. vydání). 22. ročník.
IČO 00241 636
Redakční rada: Mgr. Tomáš Hromádka (šéfredaktor), Ing. Pavel Černý, MUDr. Jindřich
König, Mgr. Marie Reslová, Veronika Stará, Petra Veselá, jazyková lektorka: Milada Horká
Adresa redakce: MěKS Řevnice, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice
E-mail: ruch@revnice.cz, URL: http://ruch.revnice.cz
Telefon: 731 483 833
Tisk: Klára Novotná, Dobřichovice
Vydání povoleno pod č. MK ČR E 1 2924.

Uzávěrka příštího čísla je 1 5. 1 . 201 1 (vychází jako dvojčíslo).

TJ Slavoj Řevnice
"A" mužstvo hraje III. třídu skupinu B okresní soutěže. Výsledky
po podzimní části nejsou zatím příliš povzbudivé, debaklem skončilo
utkání s Dobříčí, kdy naši borci inkasovali dvanáct branek.
Výsledky:
Řevnice - Zbuzany 1 :4 (1 :2)
Branky: Nový Tomáš 2, Mareš Pavel, Petrušek Milan
V. Přílepy - Řevnice 1 :1 (1 :1 )
Branka: Sklenář Michal

Řevnice - Třebotov 3:3 (2:1 )

Branky: Wrobel Roman 2, Zuska Karel

Lety B - Řevnice 2:2 (1 :1 )

Branky: Sklenář Michal, Hruška Jan

Řevnice - Kazín 1 :3 (1 :0)
Branka: Škvor Libor

Č. Újezd - Řevnice 2:0 (2:0)
Řevnice - Kosoř 3:3 (2:3)

Branky: Zuska Karel, Pitauer Jiří, Wrobel Roman

Statenice - Řevnice 2:2 (1 :0)
Branky: Škarda Jan, Pitauer Jiří

Řevnice - Roztoky 0:2 (0:1 )
Dobříč - Řevnice 1 2:2 (6:1 )

Branky: Volf Patrik, Wrobel Roman;

Středokluky - Řevnice 1 : 1 (1 : 0)
Řevnice – Holubice (hraje se 1 9. 1 1 .)
Starší přípravka hraje okresní přebor skupinu B a v závěru podzimu se
junioři pohybují ve spodní části tabulky.
thr

SKI KLUB Řevnice
Před 36 lety byl v Řevnicích založen lyžařský oddíl TJ Slavoj Řevnice. Oba
zakladatelé, Petr Holý a Josef Beneš, přišli tehdy s nápadem uspořádat
v rámci podzimní předsezónní přípravy Lesní slalom. V lese u řevnické
vodárny vytyčili v lesním porostu slalomovou trať, ve které závodníci
běhali bez lyží dvoukolový závod. Lesní slalom získal záhy velkou
popularitu, a i když v 80. letech minulého století většina závodníků včetně
hlavního organizátora Petra Holého odešla do jiných oddílů v rámci kraje,
tradice Lesního slalomu nebyla nikdy přerušena.

Letos v sobotu 1 9.1 1 .201 1 SKI KLUB Řevnice opět uspořádal tento
tradiční závod, tentokrát již 36 ročník. Ředitelem závodu byl Petr Holý,
který zatím nevynechal žádný ročník. Běželo se na klasické trati na modré
turistické cestě mezi vodárnou a Lesním divadlem. V 7 kategoriích
od nejmenších po dospělé včetně veteránů startovalo 1 4 závodníků, na
které čekaly hodnotné ceny od sponzorů akce, firem PROSPORT
PRAHA s.r.o. (velkoobchod, internetový obchod sportovním zbožím)
a EKORENT s.r.o. (leasing zdravotnické techniky). Nižší účast proti jiným
ročníkům ovlivnil prodloužený víkend v souvislosti se státním svátkem. Ale
zato všem účastníkům přálo počasí. Trať byla velmi náročně
vytyčena s několika skutečně„ďábelskými“ kombinacemi branek.
V absolutním pořadí zvítězil Petr Čermák časem 44,3 s a mezi ženami
Veronika Kubásková, čas 54,8. Vítězem kategorie veteránů nad 50 let se stal
zakladatel závodu Petr Holý vynikajícím časem 47,5, což v absolutním
pořadí znamenalo 3. místo. Kategorii veteránů nad 60 let vyhrál Jan
Čermák. Nejmladším účastníkem byla jednoletá Nikola Kubásková. První
místa v dorosteneckých kategoriích obsadili Petr Holý ml. a Darja
Alexenko.
JČ
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