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Duben 201 1 Zpravodaj města Řevnic / 22. ročník Zdarma

Využíváte Sběrný dvůr? • NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY! • http://ruch.revnice.cz

Profesionální hasič Jan Hruška je jedním
z mužů, kteří vyjíždějí na pomoc, když
v Řevnicích a okolí hoří nebo se stane nějaké
jiné neštěstí. Zbytečně nemluví, ale
jednoduše říká, co si myslí. Má rád motorky,
brdské lesy a také černý humor.
V komunálních volbách kandidoval za hnutí
Občané Řevnic pro změnu. Je členem Rady,
jedním z „pěti statečných“, kteří nám na
řevnické radnici vládnou.

Co vlastně dělá hasič z povolání?
„Jsem represívní hasič, to znamená, že vyjíždím
k požárům, vyprošťuji při haváriích, pomáhám
při ohrožení životního prostředí a podobně.
Vesměs dělám řidiče, někdy zaskakuji za velitele
družstva. Mívám službu dvacet čtyři hodin a pak
dva dny volna. Vyhovuje mi to, protože mám
čas i  na jiné aktivity. Navíc mám zaměstnání,
které neomrzí, každý den je jiný. I  když jsou
některé zásahy tragické, je to svým způsobem
adrenalin. Mám motorku, rád na ní jezdím a
vychutnávám si každou zatáčku, jen ty silnice
by mohly být v lepším stavu.“

Vzpomenete si na nějaké zásahy, kdy vám
bylo opravdu úzko?
„Čím horší to je, tím rychleji na to člověk kouká
zapomenout. Byl jsem třeba na povodních
v Troubkách. Zasahoval jsem u velkých ohňů,
jako byl sklad potravin v Chrášťanech nebo
když hořely plasty na Skuhrově.“

Stal jste se nedávno radním. Je řevnická
politika taky adrenalin?
„Nějakou dobu jsem na vedlejší úvazek
pracoval v EKOSu a viděl jsem, jak to tam jde
z kopce, že přestává plnit svoji funkci. Proto
jsem se vlastně rozhodl do řevnické politiky
vstoupit. Taky si myslím, že je třeba působit na
l idi, aby si uvědomil i, že když šetří město, šetří
i  svou vlastní kapsu.“

Takže jste se vlastně rozhodl „hasit“ řevnické
problémy?
„Dalo by se to tak říct. Nemám iluze, že se
všechno změní hned. I  když se někdy vztekám,
vím, že nejvíc se vyplatí trpělivá, poctivá práce.
A jel ikož jsem znamením Beran, když se pro
něco rozhodnu, dělám všechno pro to, abych to
dokázal . V EKOSu vidím hodně rezerv i  chyb.
Myslím, že by měl být schopen se sám
revital izovat a aspoň produkovat pro město
slušné, kval itní služby za rozumné peníze. Budu
spokojený, když se za ty čtyři roky dosáhne
toho, že nastartuje rozvoj, začne nakupovat
techniku a získají tam nějací další l idé práci.“

Mají kolegové v Radě pro vaše cíle
pochopení?
„V tomhle jsme našl i společnou řeč. První krok
je, abychom věděli, kol ik nás co stojí. Teď se
všechno motá dohromady – les, kanal izace,
voda, technické služby, skládka. Tady něco
chybí, tak se tam dá záplata, pak se to zase
přehodí sem… Když to bude všechno
rozdělené na střediska tak, aby bylo vidět, jak
které hospodaří, kde se může ušetřit, kde něco
vydělat nebo že něco nevynáší a nemá smysl to
dělat dál , můžeme teprve dělat nějaká další
rozhodnutí. Je třeba si spočítat, jestl i se vyplatí
držet stroje, které se vždycky půl dne spravují,
aby pak dvě hodiny dělaly, nebo si vzít půjčku a
koupit stroj, který bude dělat celý den s malou
spotřebou a minimální údržbou.“

Co ještě v Řevnicích „hoří“ a je třeba udělat
na prvním místě?
„Jednoznačně kanalizaci. Sám na ni čekám jako
na smilování. Ta se už staví, dotaci na ni město
získalo. Teď je potřeba ty firmy, které ji staví,

trochu hlídat. V tomhle jsme v minulosti trochu
polevil i a firmy si pak dělaly, co chtěly. Taky se
tady dělaly některé projekty malinko velikášské.
Přece když moc peněz nemám, tím spíš se
budu snažit dělat věci  s  rozmyslem, třeba na
etapy. Budu se snažit najít řešení spíš levnější,
ale funkční a kval itní. Bohužel, do toho přišla
ještě tahle doba, kdy peníze chybí všude. Tím
akutnější je dát všechno, kde městu peníze
utíkají, do pořádku.“

Kandidoval jste vloni do zastupitelstva
poprvé?
„Podruhé. Poprvé někdy začátkem deva-
desátých let za ODS. To jsem ještě podnikal ,
dělal jsem autoelektriku.“

Kam chodíte rád v Řevnicích na procházku?
„Když je uklizeno, tak všude. Ulici Na Stránce
mám rád. Trochu z nostalgie. Jsem rodilý
Řevničák, chodil jsem tudy do školy, na vlak…
Ale úplně nejradši jdu do lesa. Brdy jsou úžasné,
zvlášť na podzim. Rád fotografuji krajinu. Ale
taky naše zásahy. Jen ten oheň tam nemám, na
focení je čas, až když je uhašeno.“

Co byste vzkázal řevnickým občanům?
„Ať se všude v Řevnicích chovají jako by byli
doma na své zahrádce nebo ve svém obýváku.
Ať dávají všechno, čeho se potřebují zbavit,
tam, kam to patří. Když jdou s pejskem, ať po
něm uklidí. A ať jezdí po těch našich prašných
cestách slušně. Prostě víc ohledu, to nám tady
chybí.“

Marie Reslová

Vychutnávám si každou zatáčku

1 0. března se v Zámečku konalo setkání s To-
mášem Graumannem - brněnským Židem, na-
tural izovaným Američanem a křesťanským
misionářem na Fil ipínách. S pomocí překlada-
telky vyprávěl svůj životní příběh, který byl
ovlivněn osobností Nicholase Wintona. Byl totiž
jediním z 669 dětí, které skromný Angličan za-
chránil před nacistickými koncentračními
tábory.
S příběhem Nicholase Wintona budou mít pří-
ležitost se v dubnu seznámit v řevnickém kině
také žáci řevnické základní školy.

thr, foto: Alice Čermáková
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Vážení občané,
mnozí z vás řadu let čekají na dobudování řevnické kanalizace. Pro ty mám
dobrou zprávu.
Prvního listopadu minulého roku byla zahájena real izace projektu Řevnice
– rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace, což znamená, že
v našem městě bude během dvou let, přesně do 1 .1 1 .201 2, vybudován
kanalizační řad v délce 1 0,68 km a zvýšen výkon a kapacita ČOV.
Tento pro naši obec životně důležitý projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho real izace nám
umožní dokončit převážnou část kanal izačních řadů a posíl it čistírnu
odpadních vod tak, aby odpovídala normám a zvládla všechny splaškové
vody vyčistit. Jde o finančně mimořádně náročnou stavbu, kterou bychom
bez podpory z EU a SFŽP nebyli vůbec schopni uskutečnit. Přesto, že nám
byly poskytnuty dotace v celkové výši 90%, je finanční spoluúčast města
Řevnice na jednoznačně největší investiční akci v tomto volebním období
tak vysoká, že nejsme schopni ji z běžného rozpočtu obce pokrýt. Proto
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. 3. 201 1 schvál ilo přijetí
výhodně úročené půjčky od Státního fondu životního prostředí.

Přehled financování projektu
Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Celkové uznatelné náklady projektu 67 651 725 Kč (tj. takové, které lze
zahrnout do žádosti o dotaci)
Dotace EU z OPŽP: 57 503 967 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 3 382 586 Kč (5%)
Příspěvek příjemce: 6 7651 72 Kč (1 0%)

Celkové náklady na projekt 83 386 81 8 Kč (včetně nákladů, které nelze
zahrnout do žádosti o dotaci)
Dotace celkem: 60 886 553 Kč
Vlastní zdroje celkem : 22 500 264 Kč

Vlastní zdroje pokrýváme:
- půjčkou od SFŽP s 1 % úrokem 6 765 1 72 Kč
- úvěrem od Čes. spořitelny 1 1 980 000 Kč (schvál ilo min. Zastupitelstvo)
- z rozpočtových zdrojů 3 755 092 Kč

Doba na real izaci této stavby je poměrně krátká. Nevyhnutelně s ní bude
souviset velká míra rozestavěnosti, intenzivní pohyb techniky na
staveništích a nepořádek na komunikacích. Další nepříjemnou záležitostí
související se stavbou budou uzávěry ulic Mníšecká, Třebáňská a
Komenského. Je třeba se rovněž připravit na časté poruchy dodávek vody,
související se špatným stavem vodovodního řadu, které nás trápí již
v současnosti (viz Informace o poruchách vodovodního řadu a kvalitě
vody). Prosíme všechny o pochopení a trpělivost.

Libor Kvasnička, starosta

Informace o poruchách vodovodního
řadu a kvalitě vody
Poslední dobou se množí oprávněné stížnosti na dodávky a kvalitu vody.
Bohužel, v oblasti Selce, kde probíhají v současné době výkopové práce pro
výstavbu kanalizace, je staré l itinové vodovodní potrubí v žalostném stavu.
Při výkopech se pak objevuje mnoho poruch, které by jinak zůstaly skryté
pod zemí. Další vznikají skrývkou zeminy. Za tuto skutečnost nemůže
provádějící firma. Jedinou alternativou je zastavit výstavbu kanalizace. A to
předpokládám nikdo nechce.
Množí se také stížnosti na provozovatele vodovodu. Ne, že by na práci
Ekosu nebylo co zlepšovat. Je ale třeba objektivně přiznat, že valné většině
poruch prostě předejít nemůže. Je pouze shoda okolností, že Ekos začal
spravovat vodovod v souběhu s výstavbou kanalizace.
Po poruchách vodovodního řadu vytéká z kohoutků černá voda. Bohužel,
byl vodovod dlouhou dobu provozován bez úpravny vody a odlučování
manganu. Znečištění vody způsobují právě usazeniny manganu uvolněné
z potrubí při napuštění vodovodu po poruše. Tento stav nejsme v tuto
chvíl i schopni odstranit.
S Ekosem je dojednáno, že bude ztráty vody při odpouštění po poruše
zohledňovat.

Libor Kvasnička, starosta

ZATOULANÍ PSI
Kde může skončit váš mazlíček?
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, kdy
je pak možné hned kontaktovat majitele. Pokud pes nemá žádnou známku
nebo nějaké údaje o majitel i, není možno pejska předat zpět majitel i . Při
předání pejska na MÚ je pejsek umístěn v kotci na MÚ 1 den. Pokud se
o pejska nikdo nepřihlásí, je pejsek odvezen do útulku do Rakovníka.
V momentě, kdy si pejska vyzvednete z útulku, musíte zaplatit i  náklady na
umístění, což je vstupní poplatek 582,- Kč + 1 01 ,- Kč včetně DPH za každý
den pobytu psa v útulku.

Adresa útulku:
Březina útulek, Dukelských hrdinů 2569, 269 01 Rakovník 1
Tel. 31 3 51 4 597, 732 570 700, 732 232 547

MÚ Řevnice má seznam s číslem známky pejska a telefonní číslo
majitele v případě zatoulání se psa.
Doporučujeme všem majitelům psů přihlásit se do databáze MÚ pro
zasílání e-mailových zpráv. Pokud nemáte internetové spojení, tak sms
zpráv. Formulář pro přihlášení najdete na následující straně.

MÚ

Odpad pro řevnické
občany zdarma

Občané Řevnic mohou odevzdávat veškerý odpad – kromě
nebezpečného – ZDARMA do sběrného dvora v prostoru bývalé
skládky Na Bořích. To je novinka, se kterou přichází od 1 . března
vedení města a společnost Ekos. Sběr nebezpečného odpadu je
organizován dvakrát ročně – informace najdete na webových
stránkách města www.revnice.cz.
Občané tedy mohou ve sběrném dvoře po předložení občanského
průkazu  s vyznačeným trvalým pobytem v Řevnicích zdarma odevzdávat
komunální odpad, objemný odpad, směsný stavební a demoliční odpad,
sklo, plasty a pneumatiky… Sběrný dvůr je otevřen denně kromě středy a
soboty:

Pondělí, úterý 8.00 - 1 1 .00
Čtvrtek, pátek 1 3.00 - 1 5.00

Neděle 9.00 - 1 2.00

Vyzýváme řevnické občany, aby tuto možnost využíval i v maximální míře.
Nebo samozřejmě odevzdávali tříděný odpad do označených kontejnerů
ve sběrných hnízdech. A do popelnic vyhazovali jen to, co tam patří.
Město totiž v roce 201 0 zaplatilo za svoz odpadů 3 842 527,50 Kč.
V Řevnicích má trvalý pobyt 3 085 obyvatel a registrováno je 249
rekreačních chat. Náklady na svoz odpadů tudíž činí 932,54 Kč na
obyvatele. Vzhledem k tomu, že město vybírá poplatek 500 Kč na osobu a
rok, ročně na každého z nás doplácí 432,54 Kč.
Již z těchto jednoduchých počtů vyplývá, že tento stav není dlouhodobě
udržitelný.
Mnohé jistě napadnou různé recepty na to, jak doplnit chybějících 432,54
Kč na obyvatele a rok. Jedním z nich je samozřejmě zvýšení poplatku.
Existuje ale také elegantní řešení: podaří-l i se snížit náklady na svoz
komunálního odpadu o jednu třetinu, získá město za tříděný odpad mil ion
korun navíc. A náklady na obyvatele nepřesáhnou oněch 500 Kč – přesný
výpočet vychází na 468 Kč na obyvatele a rok. Náklady se dají snížit
například tím, že občané budou třídit odpad, vozit jej do sběrného dvora či
vytříděný ukládat do speciálních kontejnerů, že v popelnicích tedy bude
méně odpadu a když, tak jen ten, který tam skutečně patří, že nebude
u každé druhé popelnice několik pytlů dalšího harampádí, že se ke
kontejnerům či na černé skládky nebude vyhazovat nábytek či stavební
odpad apod. Za tříděný odpad totiž město peníze naopak získává zpět:
vloni to bylo 733 432 Kč a mohlo by to být mnohem více.
Je to na každém z nás: buď budeme odpad více třídit a vozit do sběrného
dvora, nebo budeme muset platit více.

Petr Zavadil , radní
Ing. Václav Zdráhal , jednatel společnosti Ekos

Slovo starosty
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Jednalo zastupitelstvo
7. března se konalo 3. jednání Zastupitelstva
města Řevnice. Vedle pravidelných částí
programu (zprávy z Rady města, Finančního a
Kontrolního výboru) se zabývalo zejména
finančními záležitostmi.
Na základě návrhu a projednání ve Finančním
výboru schválilo Rozpočtové opatření č. 1 týkající
se úprav rozpočtu pro rok 201 1 ve výši
52 51 3 000 Kč na straně příjmů a ve výši
52 51 3 000 Kč na straně výdajů. Starosta města
Libor Kvasnička připomenul, že došlo k přesunu
rozpočtových prostředků, přičemž se jednotl ivé
příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž se
změní jejich celkový objem nebo schválený
rozdíl celkových výdajů a příjmů.
Dále zastupitelstvo města schvál ilo přijetí dotace
na akci Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a
dostavba splaškové kanalizace, kterou obdrželo
Město Řevnice od Ministerstva životního
prostředí ve výši 57 503 967,- Kč. V té souvislosti
zastupitelstvo také schválilo Zástavní smlouvu č.
0801 6881 –Z se Státním fondem životního
prostředí ČR na lesní pozemky s příslušejícími
lesními porosty nacházejícími se v obci a k.ú.
Řevnice na parc. č. 3574/1 , 3599/1 2, 3560/2 a
3572/1 . Uvedené lesní pozemky jsou zapsány LV
č. 1 0001 v katastru nemovitostí Praha – západ a
jejich cena je 22 397 680 Kč dle znaleckého
posudku Ing. Zdeňka Maříka ze dne 1 . 7. 201 0.
Zastupitelstvo rovněž schválilo bezúplatné
převzetí a provozování nového prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu v Chodské
ulici, které si zde vybudovali majitelé zdejších
nemovitostí na vlastní náklady. Součástí daru
nejsou vodovodní a kanal izační přípojky včetně
domovních sběrných čerpacích šachet.
Zastupitel i byl rovněž odsouhlasen prodej
obecního pozemku parc.č.1 271 /1 8 v obci a k.ú.
Řevnice.

thr

Elektronický Ruch
Rada města schvál ila 1 8. 2. 201 1 vytvoření
elektronické verze Ruchu. Vedle tištěného
periodika budou na adrese http://ruch.revnice.cz
zveřejňovány mj. aktuální informace a texty,
které není možné z hlediska jejich délky
v tištěném Ruchu uveřejnit.

Za vodou
Rada města 21 . 2. 201 1 nesouhlasila  s  podpisem
smlouvy o uvedení komunikace do původního
stavu a udělání nového povrchu na této
komunikaci a uložila starostovi jednat o uzavření
Dohody mezi zavážející firmou a obcí Lety. RM
pověřuje starostu jednáním s obcí Lety
o způsobu zajištění financí. V případě, že nebude
uzavřena Dohoda, bude město Řevnice pískovnu
zavážet přes lávku přes řeku Berounku.

Čistička
Rada města souhlasila 21 . 2. 201 1  s návrhem na
zvýšení ceny řevnické ČOV na 59 Kč bez DPH,
tedy 64,90 Kč včetně 1 0% DPH za 1 m3

odpadních vod a zároveň oproti předloženému
daňovému dokladu od smluvních dopravců
pánů Buchala, Hlavatého a Lisého, kompenzaci
občanům města Řevnic ve výši 20 Kč za 1 m3

odpadních vod na pokladně městského úřadu.
Datum zvýšení ceny bude stanoveno.
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Co nového ve škole?
Rok 201 1 přinesl základní škole několik významných událostí. Skutečnost,
že se pro školní rok 201 1 /201 2 chystá otevření tří prvních tříd, již není
takovou novinkou. V souvislosti  s  touto informací je však nutné
podotknout, že škola čeká na pomoc zřizovatele, neboť školní rok
201 2/201 3 přinese podobně vysoké počty prvňáčků, tudíž je nutné hledat
další prostory pro rozšíření základní školy, protože kapacita školy 380 žáků
bude již ve školním roce 201 1 /201 2 naplněna. Jakoukoliv pomoc v tomto
směru uvítáme.
Za zmínku stojí skutečnost, že se škola zapojila do projektu EU peníze
školám a má již Rozhodnutí o přidělení dotace. Celkově základní škola získá
1 .81 0.000,- Kč a za tyto peníze bude vybavena moderními IT
technologiemi. Žáci a učitelé se mohou těšit na interaktivní tabule a na
moderní počítačovou učebnu. Celá akce bude samozřejmě organizačně
náročná, ale měla by se určitě zvládnout do 1 . září 201 1 . Škola touto akcí
získá díky přesunům učeben právě jednu kmenovou třídu, kterou poskytne
novým prvňáčkům. Řevnická škola se s takovýmto vybavením stane
moderní a konkurenceschopnou školou.
Další rozvoj a vylepšování školního prostředí se real izuje zejména díky
darům z řad rodičovské veřejnosti. Škola často dostává např. počítač,
stavebnici, ale v poslední době také peněžité dary. Na tomto místě bychom
rádi poděkovali manželům Onderkovým, kteří přispěli přímo na real izaci
nového povrchu chodníku vedoucího k hlavnímu vchodu do školní
budovy 2. stupně. Akce se zhostil pan školník a žáci 9. ročníku – výsledek
může posoudit každý kolemjdoucí. Za všechny dary skutečně moc
děkujeme, neboť i  malý příspěvek pomůže zreal izovat veliká zlepšení.
Na podporu školy byla organizována i  jarní burza oblečení a hraček.
Podobná akce se bude opakovat na podzim a každý, kdo bude chtít škole
tímto způsobem prospět, je srdečně vítán.
Na závěr bychom chtěl i pozvat všechny příznivce školy na setkání
u  příležitosti Dne rodin dne 1 3. května od 1 4 hodin. Opět si budou moci
všichni přijít zasportovat nebo vyrobit nějaký zajímavý předmět z drátků či
korálků pod vedením zkušených lektorů.
Ještě jednou děkujeme všem přátelům školy, kteří naši školu podporují, a
přejeme krásné jaro!

ŠR

Burza byla
úspěšná
Burza dětského
oblečení se konala 25.
února v budově 2.
stupně ZŠ. Na or-
ganizaci se podílely
tři paní učitelky ze
školy, dvě další osoby
a několik žáků
devátých tříd. Průběh
byl tedy plynulý a
fronty nehrozily.
Nabízeného zboží byl dostatek. Všem dárcům velmi děkujeme za jejich
ochotu. Zboží na burze bylo kvalitní a ceny velmi nízké. Převládalo dětské
oblečení, ale prodávala se také obuv a dámské šaty. Prodejce jsme požádali
o účast na příští burze, kterou bychom rádi zorganizoval i na podzim.
Nakupujících bylo méně než jsme očekávali, ale i  tak byla burza úspěšná a
utržený zisk byl předán paní ředitelce školy.
Byl i bychom rádi, aby se z burzy ve škole stala tradice a vešla do povědomí
lidí z Řevnic i  okolí. S několika spolky z okolí jednáme o spolupořádání
příští burzy.

Jana Nešťáková

Nové knihy v knihovně

Dospělí
Koontz - Tikot, Cussler - Záplava, Morová loď, Ďáblův dech, Spartský poklad,
Hooper - Mrazivá pouta, Clark - Vánoční plavba, Cabot - Slepá vášeň,Wilson
- Temný spánek, Garwood - Sykot, McBain - Vrahův žold, Cartland - Princ a
psík, Bauer - Zemřít pro jediného boha, Hardenová - Příl iš mnoho strašidel ,
Welsch - Smrt přichází s  podzimem, Moravcová - Zločin pro slečnu
Poirotovou, Picat - Než odejdu navždy…, Coulter - Píseň ohně, Píseň
tajemství, Plaidy - Hvězda Lancasterů, Epitaf pro tři ženy, Quick - Počestné
lži, Dáma ve věži, Síla Vášně, Dokonalý jed, Crombie - Nutné jako krev,
Tursten - Záludná síť, Tachovská - Když začalo pršet, Hohlbein - Letopisy

Elfů, Rétyi - Spiknutí proti světu, Däniken -Lovci ztraceného vědění,
Novotný - Filozofie nemoci, Farkas - Průvodce nevysvětl itelnými jevy, Fosar
- Fakta o převtělování, Bárta - Oběti okupace, Vokolek - Esoterické Čechy,
Morava a Slezsko, Robb - Smrtící imitace, Smrtící vize, Smrtící svůdnost.

Děti
Stewart- Dávné proroctví, Reeve-Tajemství prstenců Saturnu, Smith-Upíří
deníky1 . - 6., Flanagan - Hraničářův učeň 6. - 8.,Wilson - Vzdušné zámky,
Noel-Nesmrtelní 2., Durková - Horko ve Sněhulákově, Schroeder – Bratrstvo
sv. grálu, Arredondo - Hledej dinosaury, Shields - Violka a delfín Flíček, Clare
- Město z popela, Město ze skla, Město z kostí.

PV

Sbor církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257, pořádá pravidelně:
- každou neděli v 1 7.00 hod. bohoslužby
- každý druhý čtvrtek, tj. 7. 4, 21 . 4 a 5. 5., 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
spojen  s výukou angličtiny
- každé úterý je kurz angličtiny pro pokročilé, začátek v 1 8.30 hod.
Na všechny akce Vás srdečně zveme.

pg

Velikonoční program bohoslužeb

Tak už to je tady!
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Řevnice. Dokument,
který výrazně poznamená život předškoláka nejméně na dalších 9 let.
Někdo si řekne, proč je kolem toho tolik řečí, vždyť do školy se musí a je
přece jedno, kam dítě nastoupí… Jenže ono to tak jednoduché není.
Škola a hlavně první třída může výrazně ovlivnit celý další vývoj dítěte a to
jak kladně, tak i  záporně. A bohužel si tuto skutečnost mnozí l idé
neuvědomují – škola jako škola. Úmluva o právech dítěte i  školský zákon
dávají záruku volby libovolné školy pro rodiče a je dobře, když této
možnosti využívá stále větší množství rodičů. Výběrem školy to ale nekončí,
záleží také na zřizovatel i školy, zda je ochoten přijmout i  „cizí“ děti do své
školy. Ti osvícení to vítají, protože zájem svědčí o tom, že „jeho“ škola je
kval itní a prosperující. Je to přece také jeho zásluha. Bohužel se ale najdou
i  případy, kdy se přání rodičů nesplní….
Měl jsem možnost být přítomen při zápisu svého vnuka v ZŠ Řevnice. Ve
školství jsem působil 45 let a myslím si, že dovedu rozeznat pozlátko od
skutečné kvality. A v této škole jsem měl možnost vidět skutečnou kvalitu.
Kval itu v přístupu, atmosféře i  náročnosti. Na všech pracovnících školy bylo
evidentně vidět, že je jejich práce baví, že ke své práci přistupují
odpovědně a s plným nasazením. A za to jim určitě patří uznání a dík. Proto
jsem velmi rád, že můj vnuk nastoupí svoji vzdělávací cestu v tak dobré
škole. Děkuji všem pracovníkům školy za jejich práci a přeji jim mnoho sil
do neustálého boje o co nejslušnější a nejvzdělanější budoucí generaci.

KH

Městská knihovna Ignátta Herrmanna

Sbor církve bratrské v Řevnicích

Římskokatolická farnost Řevnice

Z dopisů
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Ad: Rozhovor s Petrem Zavadilem
V posledním čísle Ruchu jsme si mohli přečíst rozhovor s panem Zavadilem.
Je vidět, že není rodákem. Samozřejmě, že do financování našeho města
nevidím, ale jeho odpovědi se mi nelíbí. Všichni, co tady byli před
současnou radou, nic nedělal i, jen utrácel i peníze. Tak mi to po přečtení
tohoto rozhovoru připadá. Pravda, že všechno stojí víc peněz. Ano, většinu
prací udělají stroje, které nejsou zadarmo! Porovnávám při vzpomínce na
mládí, kdy starostové našeho města vyhlásil i sobotní brigádu na cokoli: na
posekání trávy (dnes to udělají stroje), výstavbu trafostanice v Selci, úkl idy
různých částí obce a na úpravy cest. Podívejte se dnes do ulic, např. Husovy,
Kozinovy, Švabinského, na severní konec Masarykovy, Havlíčkovy a jiné. No,
ať se nové radě vše podaří!

Petr Holý

Jak je to s tím „SE“?
Pro 3. číslo letošního Ruchu vyzpovídala pani Marie Reslová zastupitele a
radního pana Petra Zavadila. Z jeho odpovědí jsem se dozvěděl především
jak jej kde co zaskočilo. I  mne něco zaskočilo. A to s jakou lehkostí rozdělil
politiky v našem městě na ty špatné, kteří před posledními volbami městu
jenom škodil i a na ty dobré, kteří teď po volbách všechno napraví.
Jako propagandistický článek do předvolební kampaně TOP 09 by se tato
zpověď dala tolerovat. Ale volby jsou za námi již cca půl roku a jsem
přesvědčen, že si toho všimli i  pan Zavadil a paní Reslová.
Článek se v různých odstavcích hemží tím záhadným „SE“, které plýtvalo
veřejnými penězi, nedodržovalo schválený rozpočet, improvizovalo…Za
svých dosavadních 67 let života jsem nikdy žádné „SE“ neviděl . Cokoliv se
stalo, musel někdo konkrétní učinit nebo neučinit.
Chci proto do budoucna poprosit naše zdejší politiky, aby nepoužíval i tak
laciného populismu, kdy za neviditelným „SE“ je schováno jakékoliv
pošpinění práce jiných.„Nikdo například pořádně neví, proč a za co město
vydávalo peníze.“ - To prohlašuje ve své čtvrté odpovědí pan Zavadil , a
šokuje tím spoluobčany našeho města.
Zrekapitulujme si tedy, kdo vlastně město v uplynulých letech řídil . V roce
2002 bylo zvoleno zastupitelstvo města ve složení pánové Ing. Beneš,
Křivánek, Ing. Buchal , Kvasnička, Cvanciger, Ing. Rojík, Ing. Drvota, MVDr.
Valeš, JUDr. Dudák, Dr. Vávra, Kadlec, Zdráhal a paní MUDr. Fuchsová,
Ing. Veselá a Kolářová. Radu města tvořil i pánové Cvanciger, Ing. Zdráhal ,
JUDr. Dudák, Ing. Drvota a Křivánek. Kontrolní výbor vedl jako předseda
Ing. Drvota, kterého záhy nahradil pan Kadlec a dalšími členy byly
inženýrky Velflová, Veselá a Šádková. Kontrolní výbor po celé volební
období nevyvinul žádnou činnost.
V roce 2006 bylo zvoleno zastupitelstvo ve složení pánové Ing.Beneš,
Kvasnička, Bergr, Ing. Buchal , Ing. Sudek, Cvanciger, MgA. Trnka, JUDr. Dudák,
MVDr. Valeš, Hrubý V. ml., Kadlec, Ing. Zdráhal , Křivánek a paní Ing. Veselá a
Rytířová. Radu města tvořil i pánové Cvanciger, Ing. Zdráhal , JUDr. Dudák,
Křivánek a Ing. Sudek. Po nechutném odvolání pánů JUDr. Dudáka a
Křivánka z rady se navzájem do rady nominovali autoři odvolání pánové
Ing. Beneš a Kvasnička.
Kontrolní výbor vedl jako předseda pan Kvasnička a jeho dalšími členy byli
Ing. Beneš, Ing. Rojík, paní Ing. Velflová, JUDr. Hl istová, Rytířová, Němečková.
Ani tento výbor však žádnou činnost nevyvinul ., aby onomu „SE“ zabránil
neuváženě vydávat peníze města.
Jak je vidno, osm let nazpátek a i  po loňských volbách se v orgánech města
stále objevují v různých funkcích pánové Kvasnička, Ing. Beneš, Ing. Buchal ,
Ing. Drvota a Ing. Sudek.

Protože jsem si jist, že pan Zavadil se jako novinář umí naprosto brilantně
pohybovat na internetu, mohl si tato fakta snadno zjistit.
Pokud pak nabyl jistoty o tom, co všechno bylo špatně, pak by se měl ptát
posledně jmenovaných pánů, co vlastně ve svých funkcích dělal i, když je
nyní„potřeba hodně rychle vnést do správy města pořádek“, a když„nikdo
například pořádně neví, proč a za co město vydávalo peníze.“
Jako opoziční zastupitelé - a ne všichni tito pánové byli v opozici - nemohli
třeba svoje názory prosadit. Zcela určitě se ale mohli dobrat všech
potřebných informací a tím pádem i dneska vědět, jak co probíhalo.
Další informace o tom, že „městská firma Ekos prodělává“, je rovněž jako
z jedové chýše.
Vážení politici TOP 09, štěkání po Ekosu přebírané z předvolebních letáků
některých občanských sdružení vám už kladné body nepřinese. Nevím,
jakým řízením osudu jste se propracovali k tvrzení o prodělávání Ekosu.
Vždyť stačilo nahlédnout do výsledovky hospodaření za rok 201 0, kterou
pan Zavadil jako radní dostává od Ekosu pravidelně každý měsíc.

Výnosy 1 4 242 394 Kč
Náklady 1 2 1 04 1 93 Kč

Zisk před odpisy 2 1 38 201 Kč

Pokud máte problémy s účetními operacemi jako jsou odpisy, nechte si
tyto od někoho vysvětl it.
Zdůvodnění, proč je třeba mít starostu i  místostarostu na plný úvazek, je
také neseriozní. Ty důvody byly docela jiné a pan Zavadil to musí dobře
vědět. Jen jako připomínku uvádím, že po volbách 2006 jistě nebylo méně
starostí než nyní. Tehdy návrh na uvolněného místostarostu díky řadě
pánů, kteří dnes opět sedí v zastupitelstvu, neprošel .
Rád bych věřil v poctivé snahy všech našich zastupitelů a proto jim přeji
hodně sil do jejich práce.
Spoluobčanům pak přeji, aby se od našich politiků dozvídal i jen pravdu a
nová pozitivní řešení problémů našeho města.
Zviditelňovat se neadresným pliváním do minulosti je neetické a nečestné.

Ing. Jaroslav Hrubý

Spolupráce v Radě města
je nekonfrontační
Chtěl bych poděkovat panu Hrubému za připomenutí. Člověk má tendenci
považovat stav trvající delší dobu za samozřejmost. Pan Hrubý mi svým
článkem připomněl, že spolupráce v radě města (a nejenom tam) je
nekonfrontační. Přestože máme někdy rozdílné pohledy na věc, vždy se
nám zatím podařilo najít společné řešení. Za to bych chtěl kolegům
poděkovat.
Shoduji se s panem Hrubým na tom, že je po volbách. Proto na jeho článek
nebudu reagovat, byť s mnoha tvrzeními nesouhlasím.
Naopak bych chtěl poděkovat všem zmíněným kolegyním a kolegům
z výborů a komisí za jejich práci. Také bych chtěl poděkovat těm, které pan
Hrubý opomněl. Ty nové, kteří začínají, bych chtěl ujistit, že články,
podobné tomu pana Hrubého jsou skutečně výjimkou. Pan Hrubý s námi
ve zmíněných výborech nepracoval . Kdyby to bylo jinak, asi by mnohé
pochopil .
Závěrem: Nejsem bez chyb. Ostatně, kdo je.

Libor Kvasnička
starosta
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Stará řevnická pohlednice odeslaná
v červenci 1 939 z Řevnic do
Přibyslavi je v horní polovině
obrázku zaměřena na pole a louky
za vodou. Dolní část pohlednice
zabírá pravý břeh Berounky podél
Třebaňské ulice kolem bývalé
restaurace „U  Dubu“, dům čp. 780
(vlevo dole). O této části města jsem
psal v Ruchu v l istopadu 2008 .
Oblasti za vodou dominuje
uprostřed fotky dvouposchoďová
vila čp. 560 v Čajkovského ulici,
kterou postavil Ing. Čeněk Jedlička
v roce 1 937. Avšak touto pohlednicí
chci upozornit hlavně na tehdejší
velké zemědělské plochy: vpravo na
pole a louky v místech pozdějšího
autokempu a obou fotbalových
hřišť a vlevo na oblast s  kupkami
sena táhnoucí se směrem k úbočí
Černé skály. V pozadí pohlednice
jsou patrná pole a louky v místech
pozdější pískovny.

Kö

• 4. 4. 1 926 – zahájil činnost oddíl házené DTJ (85 let)
• 6. 4. 1 946 – zemřela Johana Weissová – Caval larová, sopranistka
Národního divadla v Praze. S její podobou se můžeme setkat na Hynaisově
oponě tamtéž (usmívající se černovláska v mírném předklonu více na pravé
straně). Společně s manželem Ing. Jul iem Weissem postavil i v roce 1 900
v Řevnicích na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dům čp. 1 , kde od té doby
bydlel i. Je spoluzakladatelkou Lesního divadla v Řevnicích a maminkou
Ing. arch. Vladimíra Weisse, významné osobnosti řevnické minulosti.
• 1 0. 4. 1 961 – zemřel František Hřebík, řevnický starosta
• 1 2. 4. 1 941 – nacisté zakázal i činnost Sokola v Řevnicích
• 1 6. 4. 1 936 – ustaveno družstvo pro postavení a udržování lávky přes
Berounku
• duben 1 990 – vyšlo první vydání Ruchu
• V Ruchu 4/1 991 se objevila informace, že 2. 4. nastoupilo šest mladých
řevnických mužů do výkonu základní vojenské služby. Starosta pozval
všechny brance před odchodem na Městský úřad, pobesedoval  s  nimi a
každému předal za naše město malý dárek.
• V Ruchu 4/2001 byla zveřejněna informace a průběhu sčítání l idu
v Řevnicích. Akci provedlo 1 1 sčítacích komisařů, celý kolektiv vedly dvě
revizorky paní Monika Hrušková a Jana Krbcová, které závěrem
konstatovaly, že vše proběhlo bez problémů. Počet stálých obyvatel Řevnic
byl 2.964.

Kö

Za Jiřím Štefánkem
22. února nečekaně opustil řady
řevnických občanů pan Jiří Štefánek. Byl
rázovitou postavou našeho města a osm
let patřil k trvalým spolupracovníkům
redakční rady Ruchu. Pověstný byl
zejména svojí rozsáhlou sbírkou
pohlednic, kterou systematicky budoval
více než třicet let. Jak sám tvrdil , poprvé
ho zaujala pohlednice Sochorových vil
v dnes již legendárním antikvariátu
v Dlážděné ulici v Praze. Od té doby
neváhal navštěvovat všechny pražské
antikvariáty a sběratelské burzy a své

vášni obětovat velkou část svého platu a později i  důchodu. Jeho sbírka
obsahovala několik tisíc kusů pohlednic různého charakteru, z toho více
než 1 500 ks tvořily vzácné obrázky Řevnic a okolí. Svoji sbírku představil na
několika výstavách a rovněž i  ve stolním kalendáři města Řevnic. Na
redakčních radách jsme s J iřím Štefánkem často vedli vášnivé debaty,
mnohokrát nám pomohl při sestavování seriálu Řevnice na starých
pohlednicích.
Nelze také nevzpomenout jeho zájem o sportovní dění. Poctivě sledoval
zejména fotbalové televizní přenosy a statistiky. Na řevnickém fotbalovém
hřišti byl známý pod přezdívkou „Kandus“, byl členem zdejšího klubu,
nadšeným fanouškem, který s hráči jezdil na zápasy, a když bylo třeba,
dokonce se ujal role pořadatele na domácím hřišti. Sledoval také Národní
házenou a další sporty v našem městě.

Tomáš Hromádka

Proměny vstoupily

do čtvrtého roku
Rok se opět posunul ve své nekonečné proměně. Taneční sály se ztišují a
do oken nesměle nakukuje jaro. Do svého čtvrtého roku vstoupily i  naše
Proměny. Mají za sebou celoroční bohatou činnost. Novou sezonu 201 1
nastartoval soubor svým II I . Reprezentačním plesem na vysoké úrovni a
pokračoval předtančeními na dalších společenských příležitostech. Ve
svém zázemí v Lidovém domě tvoří svůj celoroční plán. Soubor je dokonce
posílen i  o chlapce, což je úkazem vzácným a současně důkazem, že se
práce daří. A co dál?
Zatleskat Proměnám můžete už 1 2. dubna na Staroměstském náměstí
v Praze o Vel ikonočních trzích. 1 6. 4. držte palce, neboť se jede bojovat na
Ledečský taneční pohár. Dalšími akcemi budou Staročeské máje v Letech,
Mokropsech, Všeradicích a Třebani. 5. června se účastní Královského
průvodu na Karlštejně. Školní rok zakončí svou „Letní šou“, která je vlastně
přehlídkou celoroční práce širokého spektra, tedy od komických námětů,
country, klasiku, až po moderní tanec. O prázdninách se vypraví celá
skupina i  s  přípravkou do Jičína za Rumcajsem, kde na každoročním
soustředění budou klást základy a real izovat své taneční představy nového
programu.
Všem členům hodně zdaru, Ivanko vydrž v neúnavnosti a našim
příznivcům dík!

Za Proměny
Dagmar Renertová

Řevnice na starých pohlednicích - 82
Zemědělská oblast za vodou

Řevnická výročí 201 1

Společenská kronika
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý
a modrý.

Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky

těsně před snáškou.

Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena: 138 - 148 Kč/ks dle stáří.

Prodej se uskuteční
v neděli 10. dubna 2011

Řevnice - u hasičů - ve 14:00 hod.

Případné bližší informace tel.:
728605840 415740719 728165166

(P
la
ce

n
á
in
ze

rc
e)

Nové ceny inzerce
Rada města Řevnice schvál ila 7.3.201 1 nové ceny inzerce v Ruchu
 s platností od 1 .4.201 1 .

Plošná inzerce:
• Formát A4 4.000,- Kč
• Formát 1 /2 A4 2.000,- Kč
• Formát 1 /3 A4 1 .400,- Kč
• Formát 1 /4 A4 1 .000,- Kč
• Formát 1 /8 A4 500,- Kč

Řádková inzerce:
• Řádkový firemní inzerát bez rámečku 400,- Kč
• Soukromá inzerce – jedno slovo 1 0,- Kč

Všechny slevy a příplatky zůstávají ve stejné výši. Další podrobnosti
najdete na http://ruch.revnice.cz
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SPORT

Rozlosování jarní části soutěže
III. třída, skupina B

Nábor dětí
Fotbalový klub TJ Slavoj Řevnice pořádá nábor dětí ročníků 1 997 – 2005.
Nábor proběhne v úterý 1 2. 4. a ve čtvrtek 1 4. 4. od 1 7. hod na fotbalovém
hřišti (ul . Karlštejnská). Bl ižší informace poskytne Lucka Stratilová, tel . 606
379 735.

PV

Sportclub pořádá tenisové kempy.
Vyberte si!
Pro závodní i  rekreační hráče chystá Sportclub Řevnice letní tenisové
kempy. Vedeny jsou odbornými trenéry, za účasti místních
i  mimořevnických hráčů. Pro zájemce je možnost tenisových lekcí též
v anglickém jazyce. Stejně jako loni kempy proběhnou na kurtech za
Lidovým domem, dále v areálu příbramské Roji a ve Frýdlantu v Čechách,
kde se minule soustředění nemohlo uskutečnit kvůli ničivým záplavám.
Pokud máte zájem své dítě na kemp poslat nebo se sami zúčastnit, obraťte

se na Michala Mottla (tel . 736 503 51 1 ). Průběžné informace získáte na
klubových stránkách www.tenisrevnice.cz.

jš

Tři body z podání a Švédová měla
vyhráno
Celostátní turnaj starších žákyň, který proběhl začátkem března na kurtech
v Mokropsích, ovládla řevnická tenistka Daniela Švédová. Vyhrála soutěž
dvouher a společně s Anetou Lutovskou ze Sezimova Ústí i  čtyřhry. Turnaje
se zúčastnilo 1 9 hráček převážně ze středních Čech a Prahy, ale přijely
například i  ze Žďáru nad Sázavou nebo Hrádku nad Nisou. Třináctiletá
tenistka Sportclubu Řevnice se prosadila svou typickou zbraní, útočnou
hrou. V semifinále smetla sparťanku Karolínu Hořejší 6:1 , 6:0 a v boji
o prvenství si poradila  s  nejvýše nasazenou hráčkou Terezou Tocháčkovou
z Břevnova 6:4, 6:0. Rozhodující chvíle přišla za stavu 5:4 a 1 5:30, kdy
udělala sérii tří bodů přímo z podání, vyhrála tím úvodní set a ve druhém
již soupeřku k ničemu nepustila.

jš

Řevnice mají okresní přeborníky
v tenisu
Až do finále zimních okresních přeborů starších žáků se dostal řevnický
tenista Fil ip Zahrádka. V něm už nestačil na zkušenějšího a o rok staršího
Daniela Paula (SK Tenis Žalov) a podlehl mu 2:6, 1 :6. Na přeborech se
představil i celkem čtyři hráči Sportclubu a určitě nejlépe z nich dopadl
Zahrádka, který své dobré
vystoupení doložil ví-
tězstvím ve čtyřhře společ-
ně s oddílovým spolu-
hráčem Martinem Kische-
rem. Výtečně fungující
dvojice ztratila za celý
turnaj pouhé dva gamy!
Přebory proběhly v řev-
nické nafukovací hale za Li-
dovým domem.

jš

Tenista Schier má první pohár
Únor plný zvratů prožil osmiletý blonďák Michael Schier, tenista
Sportclubu Řevnice. Nejprve přišel o téměř jisté turnajové vítězství, když
v zápase kategorie babytenis, kde se hraje do čtyř vítězných gamů, vedl ve
finále už 3:0, přesto prohrál . Zanedlouho vše napravil a další z celostátních
turnajů, který proběhl v hale za Lidovým domem, už vyhrál . Ve finále
porazil po výborném výkonu Nelu Bukačovou z Mostu. Pro nejlepšího
řevnického babytenistu (hráči do 9 let) to byl první vítězný pohár v životě.

jš

TJ Slavoj Řevnice

Tenis




