
V pondělí 8. l istopadu 201 0 byl na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města Řevnice zvolen
Libor Kvasnička většinou čtrnácti hlasů novým
starostou města Řevnic. Jeho zástupcem byl
stejným počtem hlasů zvolen Ing. J iří Drvota.
Oba dva budou v uvolněné funkci, to znamená,
že budou pobírat měsíční odměnu. Dalšími
členy Rady města byli zvoleni Petr Zavadil , Jan
Hruška a Ing. Tomáš Smrčka.
Do svých funkcí byli jmenováni předsedové
Finančního a Kontrolního výboru - Ing. Martin
Sudek a Mgr. Tomáš Hromádka. Členy
Finančního výboru byli zvoleni: Petr Hartmann,
Ing. Kateřina Šupáčková, Mgr. Václava Hraba a
Blanka Veselá. Členy Kontrolního výboru byli
zvoleni: Jan Hartmann DiS., Ing. Petr Kozák,
Mgr. Marie Reslová a Ing. Stanislav Rojík.
Zastupitelé si také odhlasoval i, že - ač to zákon
umožňuje - nebudou za svou funkci pobírat
odměnu.
V sále Zámečku, zaplněném řevnickými občany,
poděkoval Libor Kvasnička bývalému starostovi
Miroslavu Cvancigerovi za práci pro město
v uplynulých dvou volebních obdobích a
vyjádřil přání, aby - přes složitá povolební
vyjednávání - zastupitelé pracovali pro rozvoj
města. Výsledkem jednání je zastoupení všech
stran v Radě města.

red

Musíme šetřit všude,

bez rozdílu
Jen několik dní po ustavujícím zastupitelstvu
jsme položili novému starostovi města
Liboru Kvasničkovi několik otázek.
Jaké jsou vaše pocity z prvních dnů na
radnici?
„Jsem trochu zavalený prací. Dalo se to
očekávat, rozkoukávám se, je toho poměrně
dost.“

Překvapilo Vás, že většinu v novém
zastupitelstvu mají sdružení nezávislých a
lidé bez politické příslušnosti?
„Je to, myslím, typické. I  v okolních
zastupitelstvech je poměrně málo straníků.
U  nás je to dlouhodobý trend – byť tady existují
politické strany, většinou jsou zde zastoupeni
nezávislí kandidáti.“

Je to výhoda nebo výhoda?
„Oboje, je třeba využívat návaznosti na politické
strany i  iniciativu nezávislých kandidátů.“

Podařilo se vytvořit Radu města se
zastoupením všech stran v zastupitelstvu…
„Ano. Zastoupení všech stran v Radě města
podporovala od začátku všechna uskupení.
Všichni jsme samozřejmě museli k naplnění

tohoto cíle dojednat mnoho kompromisů.
Nedělám si iluze, že jednání budou vždy
bezproblémová. Vidím však výhodu v tom, že
každý, kdo bude chtít pomoci, dostane prostor.“

Jaká je vaše vize pro Řevnice pro následující
roky?
„Hlavní úkoly jsou v podstatě jasné. Největší
důraz bude kladen na dostavbu kanalizace,
žádáme o dotaci na rozšíření čističky
odpadních vod.
Ptal jste se ale na vize. Těch je hodně. Od těch
deklarovaných ve volbách (úprava
přednádražního prostoru, rozšíření školky,
revital izace tůní a další) po ty méně
prezentované (pokračování cyklostezky po
pravobřežní části Berounky, obnovení vstupu
do Berounky v oblasti staré plovárny s malým
zázemím a další).
Nesmíme také zapomínat na vize ostatních
uskupení.
Všechny tyto nápady a plány jsou hodně
limitovány tím, kolik dokážeme ušetřit
finančních prostředků a jaká bude shoda na
prodeji pozemků a nemovitostí, případně kolik
peněz získáme z j iných zdrojů, např. dotací.
Náročnou záležitostí budou opravy komunikací
a chodníků, na kterou se nám budou špatně
získávat finanční prostředky. Je však potřeba
tento problém řešit.
Také se budeme intenzivně věnovat
optimalizaci finančních toků mezi městem a
společností Ekos.

V poslední době je velmi sledovanou oblastí
chod městského úřadu…
„I  ten čekají změny. Ale základ úřadu musí
fungovat. Občané musí mít k dispozici po celý
týden podatelnu, Czech Point i  matriku.“

Jakým směrem se bude ubírat finanční
politika města?
„Musíme šetřit všude, bez rozdílu a investovat
rozumně. Vše vyplyne z tvorby rozpočtu.“

Co byste na závěr vzkázal občanům Řevnic?
„Jak jsem říkal na ustavujícím zastupitelstvu –
jsme rádi, že se nám podařilo sestavit širokou
koalici a doufáme, že za námi bude po čtyřech
letech vidět kus dobře odvedené práce.
Zároveň ale prosíme o podporu.
Pokud budeme na změny sami, půjde to
pomalu. Město je všech, ne patnácti l idí, kteří
vyhrál i volby. Vítáme všechny podněty. Zvláště
pak ty, jejichž autoři nabízejí návrh řešení a svůj
podíl na něm.
Protože jde o poslední číslo letošního Ruchu,
chtěl bych všem popřát příjemné a klidné
prožití vánočních svátků. Do nového roku
kromě zdraví a štěstí přeji i  pořádnou dávku
optimismu. Život s poloplnou číší se mi zdá být
daleko příjemnější než s poloprázdnou.“

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Hromádka
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Starostou města je

LIBOR KVASNIČKA

Nová Rada města Řevnice
Zleva: Petr Zavadil , Ing. J iří Drvota, Libor Kvasnička, Jan Hruška, Ing. Tomáš Smrčka
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Statiska komunálních a senátních voleb

Aktuální informace z jednání Rady města najdete
na www.revnice.cz

Zvolení členové zastupitelstva

Počty hlasů

Výsledky senátních voleb v Řevnicích

Celkové výsledky za volební obvod č. 1 6 - Beroun
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Pozor na odpadky,
přicházíme o statisíce

Svoz odpadů letos Řevnice zatím přišel na více než tři mil iony korun. A to
jsou známé přesné údaje jen do října. Z výběru poplatků se část peněz vrátí
(1 ,5 mil ionu Kč). Téměř dva mil iony korun ale musí město Řevnice doplatit
– z peněz, které by mohlo použít na něco jiného. Smutné je, že velkou část
peněz by město vůbec nemuselo vynakládat – kdybychom jako občané s
odpady nakládal i zodpovědně a podle předpisů.
Řevnice musejí platit peníze navíc zejména za:
1 . Likvidaci černých skládek. Snad každý Řevničák si všímá hromad
gaučů, nefunkčních televizorů, šatstva, ba dokonce stavebního materiálu
odložených v okolí kontejnerů ve „sběrných hnízdech“. Už vůbec nemluvě
o černých skládkách v lese či okolí cest. Nejen, že tato černá odkladiště stojí
peníze navíc (více než 500 tisíc ročně), ale také hyzdí naše město.
2. Nesprávně vytříděný odpad. Do označených kontejnerů je třeba
vyhazovat opravdu jen to, pro jaký odpad jsou určeny. Od společnosti EKO-
KOM (firma, která celorepublikově zajišťuje sběr separovaného odpadu)
město získalo v roce 2009 zpět 760 tisíc Kč, letos 730 tisíc Kč. Mohlo by to
být více: kontejnery na tříděný odpad obsahující nepatřičný odpad
komunální totiž svozová firma nepovažuje za tříděný odpad a účtuje jej
jako netříděný komunální odpad.
3. Tříditelný odpad v popelnicích. Naopak: sklo, plasty ani papír nepatří
do komunálního odpadu (popelnice). Nepatřičné odpadky zvyšují celkový
objem komunálního odpadu, a tím i náklady: svozová firma si totiž účtuje
za počet nádob a pytel či objemný předmět vedle popelnice považuje za
další popelnici.
4. Nesprávné zacházejí s bioodpadem. Ani bioodpad (shrabané listí,
větve, tráva) nepatří do popelnice. Pokud nechceme či nemůžeme tento
zahradní materiál sami kompostovat, je třeba jej odvézt do sběrného dvora
(u skládky na Bořích). Příjem tohoto odpadu probíhá celoročně a je pro
občany Řevnic zdarma. Připomeňme jen, že pytel se spadaným listím vedle
popelnice město platí, jako byste měli popelnice dvě.
K posledním dvěma bodům je třeba dodat, že nepatřičné odpadky podle
odhadů tvoří více než 50 procent komunálního odpadu, tedy popelnic
vyvážených občanům.
Hospodaření s odpady také komplikuje skutečnost, že řada obyvatel stále
nehradí podplatky za svoz odpadu (500 Kč za osobu a rok). V současné
době je to více než 200 lidí.
Zasadíme se o to, abychom zlepšovali a pro občany zlevňovali služby
související se svozem odpadu. Občané Řevnic přitom budou mít ještě
citelnější finanční výhody oproti přespolním. Chtěl i bychom nicméně
apelovat na všechny Řevničáky, aby se zbavovali domácího odpadu
správným způsobem. Za nezodpovědnost platíme všichni. Třeba tím, že se
musí více šetřit jinde. Anebo, že nezbývají peníze na jiné prospěšné výdaje.

Podrobnější informace o nakládání s odpady najdete na internetových
stránkách ekos-revnice.cz a www.revnice .cz

Petr Zavadil
radní

Aktuality
z Modrého domečku

1 2. října byla slavnostně zahájena výstava k životnímu jubileu významné
řevnické občanky, výtvarnice, členky zdejší Letopisecké komise a taneční
skupiny Proměny Dagmar Renertové. Výstava v Modrém domečku trvala až
do konce listopadu.

Program v prosinci
Ve čtvrtek 2. prosince v 1 8 hodin bude zahájena vernisáž výstavy
fotografií z Nového Zélandu. Pan fotograf David Malec uvede výstavu
přednáškou a projekcí fotografií této krásné země. Prodejní výstava bude
ke zhlédnutí v kavárně až do 6. ledna 201 1 .
Nový Zéland je známý především svou zachovalou přírodou a početnými
endemitními druhy z říše rostl in i  živočichů. Výstava "Nový Zéland, kde
příroda nešetřila", na kterou Vás zveme, seznamuje s krásami této ostrovní
krajiny a nabízí prostor k zamyšlení se nad vztahem k naší přírodě. Lidé se

soustavně a trpělivě snaží o zachování původních druhů fauny i  flóry,
přestože mnohé z nich jsou pro nás navždy ztracené a další na pokraji
vyhynutí. Věříme, že Vám naše fotografie, zaznamenané během 3
měsíčního putování, přiblíží tak vzdálenou krajinu.
V pátek 3. prosince – KOLÁČE PRO NÁRUČ – Opět, jako vloni, i  letos
vyzýváme nadšené kuchařky, aby se zapojily do akce! Kdo chce pomoci
O.S. Náruč ke získání dalších prostředků, má šanci. Stačí doma upéci
oblíbený koláč, nebo slané pečivo a během pátku 3.1 2. je donést do
kavárny Modrý domeček. Možnost předat své upečené sladkosti je ještě
v sobotu 4.1 2. od 8.00 – do 9.00 h. Tentýž den je bude OS Náruč prodávat
na vánočních trzích v Řevnicích. Všem zúčastněným předem děkujeme.
Vloni měly Vaše dobroty veliký úspěch!
V pátek 1 0. prosince v 1 8 hodin – v galerii vernisáž Vánoční prodejní
výstavy ručně vyráběných šperků, keramiky a malovaného textilu. Na
výstavě se představí 7 umělců.Výstava bude probíhat do 22. prosince
201 0.

ŠH

Dagmar Renertová slaví významné

životní jubileum
Štědrý den letošního roku bude pro paní
Dagmar Renertovou dnem jubilejním. Je
proto nadmíru vhodné ohlédnout se za
životem a činností této významné
osobnosti, která je již neodmyslitelně
spojena s kulturním děním v našem městě.
Důkazem významu činnosti paní Dagmar
Renertové k našemu regionu je nejen stálá
výstava loutek na zámku v Mníšku pod
Brdy nebo nedávná výstava v Modrém
domečku, ale především ocenění Výroční
cenou Našich novin, které získala 1 3. l istopadu 201 0 v sousedních Letech
při zdejším Svatomartinském posvícení. Až zarážející je přiotom její
skromnost, když při jakémkoliv ocenění věnuje případnou odměnu na
dobročinné účely. Nejinak tomu bylo i  v tomto případě.
Její profesní život je spojen  s návrhářstvím. V tomto oboru získala mnoho
cen na celostátních soutěžích. Pracovala jako aranžérka Domu módy a
v oblasti propagace. Po absolvování Školy užitého umění v Praze u  prof. J.
Svobody (1 948–1 951 ) si rozšířila svou výtvarnou průpravu soukromým
studiem u akad. malíře Vrbenského. Od roku 1 951 působila v podniku
Textilní tvorba v atel iéru prof. A. Kybala, kde se věnovala tapisérii . Při jejich
tvorbě používá pozoruhodnou techniku aradekoru (kladení rouna). Jak
bylo patrné i  na výstavě v Modrém domečku, mezi její oblíbená témata
patří příroda, tanec a poezie.
Dlouhá léta je v Řevnicích členem místní Letopisecké komise, kreslí úvodní
l isty do kroniky města, podílela se na vzniku vlajky Řevnic, navrhla
turistickou známku věnovanou Lesnímu divadlu, vyučovala balet na
řevnické ZUŠ, organizovala činnost tanečního souboru Kvítko, na kterou
dnes navazuje v souboru Proměny.
Do dalších let přejeme paní Dagmar Renertové mnoho zdraví a tvůrčí
radosti!

thr

Dagmar Renertová při předávání Výroční ceny Našich novin - Ceny Arnošta
Tučka spolu  s Ing. Petrem Kozákem.

Foto: A.V. - www.obec-lety.cz
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Od září slouží dětem nové hřiště pod házenou. Jeho zprovozněním se
završila dlouholetá iniciativa občanů našeho města
spojená s občanským sdružením Dětské hřiště Řevnice. Při té
přílležitosti jsme položili několik otázek hlavnímu představiteli
jmenovaného občanského sdružení Ing. Martinu Sudkovi.

Jak vznikla myšlenka dětského hřiště v Řevnicích?
O stavbu dětského hřiště v Řevnicích se snažilo již více l idí před pěknými
pár lety. Bohužel jim situace nebyla příznivě nakloněna, nezískal i pozemek
města ani jeho podporu.

Kdo stál/stojí v čele projektu?
Výstavbu dětského hřiště a vše, co s tím souvisí, má „na svědomí“ Z.
Hlistová, J. Buchal a moje maličkost. Nesmíme ale zapomínat na část
zastupitelů, kteří hřiště opakovaně podpořil i a jeho vznik pod házenou
vlastně umožnil i . A už vůbec nesmíme zapomenout na mnoho sponzorů,
kteří poskytl i peníze na spolufinancování celého projektu. Patří jim náš
velký dík. Více informací lze najít na www.DetskeHristeRevnice.cz.

Proč byl zvolen prostor pod házenou?
Prostor pod házenou byl od počátku vytipován jako nejlepší. To ještě
v době, kdy bylo plánováno, že hřiště postaví město. Vzrostlé stromy dělají
hezké prostředí a je tam příjemně i  v letních vedrech.

Jakým způsobem se podařilo získat na stavbu peníze?
Získal i jsme dotaci z regionálního operačního programu středočeského
kraje ve výši téměř 1 ,8 mil . Kč. Bez ROPu bychom stavěli hřiště postupně
několik let a určitě by nebylo tak pěkné jako nyní. Zbytek do cca 2 mil . Kč je

hrazeno z darů Řevnických obyvatel a různých firem. Ještě jednou všem
velké díky.

S jakými problémy jste se potýkali při realizaci?
Asi každá stavba s sebou nese věci nepředvídané. Nejednalo se ale o žádné
zásadní problémy. Např. se zjistilo, že v tomto místě byla kdysi skládka.
Museli jsme proto vysbírat velké množství střepů. Byl i jsme moc rádi, že na
brigádu přišlo pomoci velké množství l idí.

Komu je hřiště určeno a jaký je návštěvní řád?
Hřiště je pro děti od 3 do 1 0-1 2 let. Herní prvky si na něm najde každé dítě
podle svých možností. Nejlepší ale bude přijít a vyzkoušet to! Hřiště bude
otevřené neustále. Doufám, že si ho uchráníme dlouho v dobrém stavu a
že se nám vandalové a chuligáni vyhnou.

Chystá sdružení Dětské hřiště Řevnice nějaký další projekt nebo šlo
o jednorázovou záležitost?
Jak už vyplývá z názvu občanského sdružení Dětské hřiště Řevnice, je to
aktivita zaměřená pouze na hřiště. Podle pravidel ROPu musíme hřiště
provozovat 3 roky a během této doby bude údržbu zajišťovat město
prostřednictvím EKOSu. Po této době předáme hřiště městu za 1 Kč.

Tomáš Hromádka
Foto: Lucie Pal ičková

Doufám, že si hřiště uchráníme dlouho
v dobrém stavu
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ŠKOLY

V letošním školním roce navštěvuje Základní školu Řevnice 353 žáků.
Nejpočetnějšími ročníky jsou první třídy, kde se vzdělává celkem 50
prvňáčků. Škola a školní jídelna znatelně pociťují nárůst počtu žactva a
vedení školy pevně věří v podporu zřizovatele i  rodičovské veřejnosti,
protože žáčků sice přibývá, ale financí v době krize bohužel znatelně ubývá.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo školu jakkoliv podpořil i .
Za minulé volební období patří poděkování panu starostovi Miroslavu
Cvancigerovi, který se stále snažil školu podpořit, a dále bych ráda
poděkovala bývalým členům rady města, zejména pak Pavlu Dudákovi a
Václavu Zdráhalovi, kteří měli vždy výrazně vstřícný postoj vůči řevnickému
školství. Ze současné doby patří poděkování panu Jiřímu Buchalovi za
hmotný dar škole v podobě pěti počítačových sad. A poslední poděkování
na tomto místě patří zaměstnancům školy a rodičům žáků z 1 . stupně, kteří
se pod vedením pana školníka zúčastnil i brigády na údržbu zahrady 1 .
stupně. Zahrada byla po dlouhé době krásně vyčištěna a prořezána, a děti
tak mají mnohem bezpečnější prostor k pohybu.
Škola zahájila velmi činorodý školní rok – v prvních třídách probíhá pilotní
projekt ověřování nového psacího písma Comenia Script. Tento projekt
velmi zaujal tisk, takže školu navštívil i reportéři z Lidových novin a MF
DNES a uveřejnil i reportáže o práci prvňáčků. Letošní prvňáčci mají také
možnost vybrat si jako jejich o rok starší spolužáci rozšířenou výuku
tělesné výchovy – polovina žáků prvních tříd tuto příležitost využila. Páté
ročníky byly již v září na týdenním adaptačním pobytu, který škola pořádá
druhým rokem, neboť právě do pátých ročníků přicházejí děti z okolních
škol. Z obou pátých tříd se podařilo vytvořit fungující kolektivy, takže škola
bude v tomto projektu nadále pokračovat. Žáci zejména z druhého stupně
se zúčastnil i několika sportovních soutěží a přivezl i si diplomy za 4. místo
v okresním finále Praha - západ ve stolním tenise družstev, za 6. místo
v okresním finále Praha – západ ve florbale a za 6. místo v okresním finále
Praha – západ za přespolní běh. Dále se např. konal projektový den
Austrál ie, který navazuje na dva předešlé obdobné projekty (Afrika a Jižní
Amerika). Salon Klementýna tentokrát opět podpořil školu malováním
„zvířátek“ na obličeje dětí, takže jste mohli 3. l istopadu potkat na
řevnickém náměstí koalu, klokana či chameleona.
Nyní škola připravuje program na Vánoční akademii, na kterou
všechny srdečně zveme. Akce proběhne 1 6. prosince od 1 7 hodin
v sále Lidového domu v Řevnicích. Těšíme se na setkání a přejeme
klidné vánoční svátky.

Štěpánka Rajchlová

Tady jsme doma
Žáci třetí třídy v rámci projektu Tady jsme doma se vydali v průběhu
prvního čtvrtletí školního roku zkoumat své bydliště. Chtěl i se dozvědět
něco o l idech, kteří tu žil i , poznat řemesla i  zvyky, které se v rodinách
udržovaly.
V penzionu uskutečnil i besedu s paní Miffkovou, která vyprávěla o svém
strýci, JUDr. Antonínu Hřebíkovi. Dozvěděli se o pronásledování Sokolů
i  o dramatickém návratu z koncentračního tábora. Při následné procházce
našl i pamětní desku na domě, kde JUDr. Hřebík žil .
Také se vydali podívat na košíkářské řemeslo k panu Petru Hartmannovi.
Děti sledovaly postup, jak se pletou součásti košíku "opletek" a "šichta",
dověděly se o postupu, jak se připravuje, vaří a loupe proutí na košíky,
viděly košíkářské vrby, které si pan Hartmann vysadil .
Spolu  s paní učitelkou Horkou se děti vydaly na Pišťák, kde prozkoumaly
pozůstatky starých valů a viděly, kde asi původně ležela obec Nezabudice.
Také pozorovaly nástup podzimu v lese, jeho barvy, změny stromů. A při té
příležitosti objevily množství chráněných mloků skvrnitých.

Lich, thr

S předvánočním časem, kdy se všichni připravujeme na nadcházející
svátky, připojujeme k jejich klidnému prožití i  malé ohlédnutí za činností
ZUŠ Řevnice v průběhu podzimu 201 0. Se začátkem školního roku jste
mohli slyšet Slavnostní zahajovací koncert s hostem paní Zorou Jandovou.
Jméno této známé herečky, zpěvačky a moderátorky a maminky naší
žákyně nám předesílá, že to byl netradiční koncert. Celý tento školní rok
jsme pojal i také v „jiném duchu“ co se týče hudebního zaměření. Koncert,
jenž měl podtitul Klasika jinak, byl jen dílčí částí. Při slavnostním setkání
u  Památníku při výročí vzniku naší republiky zahrálo dívčí klarinetové trio
naší ZUŠ (L. Jelínková, K. Čermáková a K. Kubinová ). Žáci hudebního
oddělení ze tříd paní K. Němečkové, L. Soljakové a I . Bydžovské byli na
návštěvě v Praze. V Obecním domě, který je skvostem secesní architektury
a kde sídlí orchestr FOK hl .  m. Prahy, vyslechl i (díky příspěvku Občanského
sdružení při ZUŠ) koncert, který byl určen pro děti, rodiče a všechny přátelé
paní hudby. V netradičním projektu ZUŠ pokračovala 1 6. l istopadu
pořadem Jede, jede…koncert na poště. Celovečerním programem
literárně-dramatického a hudebního oddělení provázel herec a zpěvák
Petr Macháček. V průběhu prosince mají jednotl ivá oddělení svá
předvánoční vystoupení, která vyvrcholí Vánočním koncertem 20. 1 2. 201 0
v 1 8 hodin v sále Zámečku. Všichni jste opět srdečně zváni. Zároveň
kompletní přehled akcí můžete sledovat na našem webu: www.zus-
revnice.cz Děkujeme Vám za Vaši stálou přízeň a přejeme krásné a klidné
svátky vánoční.

MgA. Jan Pařík, Ph.D.
za hudební odd. ZUŠ

3. l istopadu žila základní škola projektovým dnem na téma Austrál ie. Např.
děti ve 3. A pod vedením Ludmily Chroustové si připravily malé referáty
z různých oblastí. Přinesly si spoustu knih, článků z internetu, obrázků,
přišly oblečeny za zvířátka z Austrál ie. Každý prezentoval svůj malý
projekt s různými zajímavostmi. Promítly si dokument o tom, proč
v Austrál ii vyhynula velká zvířata a o vypalování lesů. Lepily mapu
Austrál ie, kresl i ly zvířátka, poslouchaly pohádky a na závěr si zatančily
maorský tanec o vzniku nebe a země. Program byl zajímavý i  na druhém
stupni. Foto: Lich

Ze života základní školy

Ohlédnutí za akcemi ZUŠ Řevnice
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Kulturní ozvěny

V rámci Týdne duševního zdraví se v Modrém domečku konala 6.1 0.
beseda s PhDr. Lenkou Brechličukovou na téma životní scénáře a zájemci
se mohli seznámit také s metodou zakotveného prožívání - tzv. focusingu.

Kytara napříč žánry - hudební festival , jehož jedno zastavení se každoročně
koná i  v Řevnicích. Letos v Zámečku vystoupila legenda české kytary prof.
Jiří Jirmal. Zaplněný sál si vyžádal několik přídávků. Jiří Jirmal v letošním
roce natočil nové CD a od 1 . října 201 0 je držitelem ceny za celoživotní
přínos české kytaře.

Klarinetové trio ze ZUŠ Řevnice a žáci ZŠ Řevnice vystoupil i při tradičním
setkání u  pomníku při příležitosti výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu 27.1 0.201 0. Starosta Miroslav Cvanciger projevem připo-
menul události konce první světové války a k pomníku položil kytici.
Setkání uvozovala česká hymna.

35 let SKI KLUBU ŘEVNICE bylo oslaveno 6.1 1 . tradičním Lesním slalomem
v lese mezi vodárnou a Lesním divadlem a taneční zábavou konanou týž
den večer v Lidovém domě ve spolupráci  s  NH Řevnice a DTJ Řevnice.

1 3. 1 1 . vystoupil v kostele sv. Mořice v rámci festivalu Podblanický hudební
podzim soubor Quattro Corde pod vedením Jiřího Kubíka.

1 9.1 1 . v řevnickém kině vystoupil varhaník Jan Kořínek se skupinou
Groove, která je složena ze špičkových hudebníků - na kytaru hrál Libor
Šmoldas, který právě vydal album s George Mrazem a Sam Yahelem. Bicí
nástroje obstaral Martin Novák, který vystupuje například  s Lenkou
Dusilovou, Ywonne San-
chez, pianistou Najpo-
nem a dalšími. Jako host
vystoupil bluesový kyta-
ri-sta a zpěvák Rene
Trossman z Chicaga, se
kterým Kořínek vystupo-
val více než 1 5 let. Dalším
hostem byla zpěvačka
Alice Bauer, která je
členkou OPSO Pavla
Klikara, se kterým
natočila dvě CD. Nejvý-
znamnějším plodem její
spolupráce s bratrem
Varhanem O. Bauerem je
kvasibarokní koloraturní
árie z fi lmu Miloše
Formana Goyovy pří-
zraky. S Janem Kořínkem
připravuje album Our
Kind Of Blues, ze kterého
při koncertu zazněly
některé skladby.

thr
Foto: thr (4), archiv (1 )
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Porta k Vánocům
Stejně jako loni můžete věnovat jako vánoční dárek permanentku na Portu
201 1 . Bude to samozřejmě cenově nejvýhodnější možnost. Rezervovat si
permanentky můžete na adrese kultura@revnice.cz nebo telefonicky na
725 852 81 5.

VS

Adventní trh
Adventní trh se letos koná v Řevnicích v sobotu 4. 1 2. od 9 hodin, tradičně
na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Můžete se těšit na chutné výsledky Pečení
pro Náruč, zahřát se punčem a vybírat vánoční zboží od mnoha
zúčastněných trhovců. Ušetřete si čas a nervy a vynechejte letos návštěvy
přeplněných super či hyper obchodů a nakupte dárky kousek od domova.
Kolem poledne bude jako vždy zahájen program sestavený výhradně
z vystoupení místních skupin a souborů.

VS

Karlštejnské šachy
V rozehranou šachovou partii se v nejbl ižších dnech změní Karlštejnsko. Po
celém regionu bude totiž rozvezeno 32 obřích šachových figurek
Karlštejnských šachů o celkové hmotnosti asi 48 tisíc kilogramů. Iniciátor
celého projektu ing. Vladimír Glaser z Ořechu má představu, že turisté
budou mít o důvod víc jednotl ivé kouty regionu navštívit. K dispozici
budou mít v rámci naučné stezky od jara 201 1 i  „Karlštejnskou šachovnici“,
do které budou sbírat v restauracích a dalších místech v blízkosti
jednotl ivých figur razítka. Plně oražená šachovnice pak bude vzácnou
památkou o putování po Karlštejnsku.
Podle posledních informací řevnický bílý král Jiří z Poděbrad by měl být
umístěn v prostoru před Jednotou.
Obvod jednotl ivých figur činí až 350 centimetrů a jejich výška se pohybuje
od 2,3 do 2,9 metru, přičemž nejvyšší z nich – černý král – měří 291 ,5
centimetru. Černé a bílé figurky králů, královen, střelců, koní, věží i  pěšáků
jsou vyrobeny z Ytongu, betonu a železa. Díky tomu je jejich průměrná
hmotnost 1 ,5 tuny. "Největší šachy vznikaly v období od 1 . června do 27.
října a denně na nich osm hodin pracovalo až osm lidí pod vedením pana
Miloše Kotrby", informoval Luboš Rafaj z pelhřimovské agentury Dobrý
den, která 28.1 0.201 0 šachy změřila a zapsala do české knihy rekordů.

thr

Podzimní soutěž Ruchu
V minulém čísle jsme se ptal i jak se jmenuje reprezentativní kuchařka
Heleny Rytiřové. Správná odpověď zněla Nedělní menu. Do redakce Ruchu
dorazila jediná správná odpověď, a tak knižní odměna z nakladatelství
FRAGMENT putuje do rukou paní Hany Vinterové z Herrmannovy ulice.

thr

Tříkrálová sbírka 201 1
Od neděle 2. ledna do pondělí 1 0. ledna 201 1 se v ul icích obcí a měst
v údolí dolní Berounky a širokém okolí opět objeví koledníci Tříkrálové
sbírky. Lidé, kteří je potkají v ul icích nebo uvítají ve svých domovech,
budou moci přispět do jejich úředně zapečetěných pokladniček. Jeden
z koledníků bude mít průkaz vydaný Charitou ČR a při jakýchkoli
pochybnostech ho rád předloží. Kdo koledníky vlídně přijme, nebude
litovat – na dveře jeho domu napíší posvěcenou křídou zkratku
K+M+B+201 1 , což lze vykládat jako iniciály Tří králů (Kašpar, Melichar,
Baltazar), ale spíše jde o formuli požehnání: Christus masionem benedicat –
Ať Kristus požehná tomuto příbytku.
Tři králové již tradičně přinášejí radostnou zvěst vánočních svátků. Jejich
putování připomíná cestu dávných bibl ických mudrců, hvězdopravců
z Arábie, kteří zpozorovali zvláštní úkaz na nebi, kometu, a v ní viděl i
znamení příchodu prorokovaného vykupitele. Toužil i spatřit ho na vlastní
oči, a tak se vypravil i za touto zářící hvězdou, která je vedla. Tuto událost si
křesťané připomínají vždy 6. ledna, o svátku Zjevení Páně, neboli Tří králů.
Tříkrálové sbírka, pořádaná každoročně Charitou ČR po celé České
republice, je největším dobrovolnickým projektem u nás. V našem regionu
se její organizace ujala Farní charita Řevnice (http://revnice.charita.cz) a její
výtěžek věnuje místním lidem v tíživé životní situaci. Část sbírky bude
poskytnuta na projekty Charity ČR.
Lze si jen přát, aby se koledníkům dostalo stejně laskavého přijetí jako při
tříkrálovém koledování v lednu 201 0, kdy obyvatelé přispěli velmi štědře
na charitní záměry. Díky jejich velkorysosti mohla místní farní charita
podpořit tři rodiny z našeho regionu, které ve své domácnosti pečují
o postižené dítě, a jednomu vozíčkáři přispět na zařízení samostatné
domácnosti. Organizátoři sbírky uvítají dobrovolníky, kteří se chtějí připojit
k tříkrálové sbírce jako koledníci. Mohou se přihlásit na adrese
revnice@charita.cz nebo na telefonním čísle 724 370 941 .
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Nejen v souvislosti  s uplynulými volbami do Zastupitelstva města
Řevnice se mezi občany našeho města objevilo množství nepřesných
informací týkajících se vztahu zastupitelstva a městského úřadu a
nakládání s veřejnými prostředky. Podrobnosti vysvětluje v rozhovoru
tajemnice městského úřadu Mgr. Renata Henych.
Co je samostatná působnost obce?
„Obec je vlastníkem věcí movitých i  nemovitých, má vlastní peníze a je též
zaměstnavatelem fyzických osob. Stručně řečeno, obec spravuje své
záležitosti sama, jedná svým vlastním jménem a na vlastní účet.
Orgánem, který spravuje obec, je zastupitelstvo, které ze svých členů volí
radu města, jejímiž členy jsou také starosta a místostarosta. Do samostatné
působnosti patří hospodaření obce, tvorba rozpočtu, vydávání obecně
závazných vyhlášek, ukládání pokut za správní delikty, územní plán obce a
na základě zvláštních zákonů sem patří místní poplatky (poplatky za
komunální odpad, poplatky za psy, za zábory, za inzerci v Ruchu nebo za
reklamní plochy), zřizování jednotky dobrovolných hasičů, zřizování a
správa předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol,
patří sem územní plán, požární ochrana atd. Obec tedy spravuje
samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů. Jako výjimka
přísluší radě obce nepatrná část přenesené působnosti, a to vydávání
nařízení obce.“

Co je tedy pak přenesená působnost?
„Je to okruh záležitostí, které vykonávají orgány obce jménem státu, nikoli
jménem svým. Přenesenou působnost obce vykonává pro stát výhradně
městský úřad. Pokud městský úřad vydá rozhodnutí při výkonu přenesené
působnosti, přezkum provádí nikoliv zastupitelstvo nebo rada, ale
nadřízený orgán státu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje nebo
příslušné ministerstvo.
Do přenesené působnosti patří tedy vše, co zákon prohlašuje za státní
správu – nařízení obce, rozhodnutí o místních a účelových komunikacích,
povodně, orgány ochrany přírody, rozhodnutí v prvním stupni ve správním
řízení, volby do Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí, krajů, obec je
vodoprávním úřadem, silničním správním úřadem, dále je to agenda
matriky, stavební úřad…. Na tento výkon státní správy dostává město
příspěvek od státu.
Zastupitelstvo ani rada města nemohou odborům městského úřadu dávat
žádné pokyny k této činnosti a nemohou je v ní nijak řídit.“

Může si rada města a zastupitelstvo zřídit poradní orgány?
„Ze zákona zastupitelstvo musí zřídit kontrolní a finanční výbor. Při zániku
zastupitelstva zanikají všechny výbory a komise (kromě komise, která má
přenesenou působnost a tím je přestupková komise). V kompetenci rady je,
že si může zřizovat svůj poradní orgán – komise a ty byly zřízeny opět:
stavební, letopisecká, sociální a zdravotní, povodňová, komise pro životní
prostředí a další budou následovat dle aktuální potřeby.“

Na jakém principu funguje městský úřad?
„Městský úřad plní úkoly v přenesené působnosti vyplývající se zákona (viz.
výše) a dále plní úkoly, uložené mu radou města nebo zastupitelstvem.
Městský úřad se zpravidla člení na odbory, které zřizuje rada obce, která
stanoví i  náplň práce odborů a počet zaměstnanců a ti pak vykonávají
konkrétní přenesený výkon státní správy a úkoly samosprávy. V čele úřadu
stojí tajemník, pokud si ho obec zřídí a do funkce ho na základě
výběrového řízení schvaluje ředitel krajského úřadu.
Tajemník je vedoucí úřadu a stará se o zaměstnance úřadu, plní úkoly, které
vyplývají z rady města, ze zastupitelstva, plní pokyny starosty a
místostarosty. Sám rozdává úkoly zaměstnancům, kteří jsou jemu podřízeni.
Vždy je odpovědný starostovi, popř. místostarostovi.
Tajemník připravuje podklady do rady města, které se zúčastňuje s hlasem
poradním a do zastupitelstva, zpracovává zápisy, eviduje veškeré smlouvy
na úřadě, vede personální agendu jako nadřízený zaměstnanců, vypisuje
výběrová řízení na místa zaměstnanců, určuje jejich platové zařazení, stará
se o BOZP, školení a vzdělávání zaměstnanců apod.“

Jakým způsobem je zajištěna kontrola nakládání s majetkem?
„Město má svůj vlastní rozpočet schválený zastupitelstvem, podle kterého
hospodaří. Nakládání s finančními prostředky kontroluje finanční a

kontrolní výbor. Veškerý majetek musí být pojištěn, staráme se o opravy,
udržování, inventury majetku, v řízených organizacích provádíme audity,
revize elektřiny, kotlů, výtahů, komínů.
Pravidelně probíhají kontroly z finančního úřadu, příslušných ministerstev
a Krajského úřadu Středočeského kraje. Protože stát poskytuje finanční
příspěvky na výkon státní správy, tak také kontroluje dodržování zákonů,
agendu tajemníka – zápisy rady města, zastupitelstva, zda jsou
zaměstnanci správně zařazeni do platových tříd a stupňů, zda proběhla na
jejich místa výběrová řízení, zda vše bylo řádně zveřejněno, dokladováno,
vybavení pracovišť technikou, zda absolvují zaměstnanci vstupní
vzdělávání, školení, zkoušky odborné způsobilosti potřebné k výkonu
jejich práce, vyúčtování dotací poskytnutých státem apod.“

A co školství a knihovna?
„Zaměstnanci jsou podřízeni tajemnici, ale řídí se rozpočtem. Tato střediska
(úřad) si dají návrh rozpočtů, ekonomický odbor jejich požadavky posoudí,
zakomponuje do celkového rozpočtu města, pak se sejde finanční výbor a
škrtá a škrtá a nakonec se připraví rozpočet, který projde radou a následně
se předloží ke schválení zastupitelstvu města.
Záleží na obci, zda si nechá časopis, kulturní středisko, knihovnu, protože ty
nejsou a nebudou nikdy výdělečné. Kultura ale má v Řevnicích určitou
tradici a tak by bylo škoda některé akce zrušit a Lesní divadlo je také hojně
navštěvováno. Knihovna zase slouží ve městě hlavně pro děti, které si tu
vyhledávají různé materiály do školy a pak pro seniory, kdy si řada z nich
nedokáže svůj život představit bez toho, aby si do knihovny zašla půjčit
hezkou knížku už s ohledem na to, jak jsou dnes knihy drahé. V Zámečku
probíhají i  jazykové kurzy.“

Tajemnice Mgr. Renata Henych dále uvedla, že řevnický městský úřad
vč. knihovny, pečovatelské služby a kulturního střediska má v tuto
chvíli 1 5 a půl zaměstnance. Např. pečovatelská služba má 5
zaměstnanců, knihovna a kulturní středisko po jednom zaměstnanci,
stavební úřad 2,5 zaměstnance a vlastní úřad dalších sedm
zaměstnanců. Moje poslední otázka se tedy týkala problému zajištění
služeb městského úřadu pro veřejnost. Slyšel jsem, že na podzim došlo
ke snížení počtu zaměstnanců o jeden úvazek. Jakým způsobem se to
promítlo do chodu úřadu?
„Ano, jde podle mne o chybné řešení, ale bylo slíbeno, že půjde pouze
o přechodný stav.
Nyní chybí provázanost funkcí. Pokud zaměstnanec onemocní nebo čerpá
dovolenou, tak už je problém. Navíc tím, že jsou zkráceny pracovní úvazky,
tak v pátek najdete pokladnu o podatelnu pro veřejnost uzavřenou.
Zaučení nových pracovníků trvá i  rok. Vzniká spousta nových
zákonů, s  čímž mají problém malé obce – vše prostudovat – účetnictví,
správní řád, správní řízení, pokuty, exekuce.“

Tomáš Hromádka

Jaký je rozdíl mezi státní správou
a územní samosprávou?

U nás nadělujeme již nyní!
20 % sleva na hodinové focení
u nás, u Vás či svatební foto
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Řevnice na starých pohlednicích - 79
Silvestrovský
pozdrav
Stará žertovná řevnická po-
hlednice z konce roku 1 903,
podle poštovního razítka
odeslaná z dobřichovické
pošty pisatelkou z Letů, došla
adresátovi do Jičína.
Pohlednici vydal řevnický ku-
pec Václav Sadílek. Na obráz-
ku je pod žertovným textem
zobrazena dolní část náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad  s po-
hledem na kostel . Vpravo za
dominikánským domem čp.
24 dosud chybí dnešní fara.
Kontury domů a sloupů jsou
pokřivené, jak je asi viděl při
oslavě Silvestra autor obráz-
ku, možná ten, který stojí
uprostřed silnice.

Kö

Všeobecná výročí v listopadu a prosinci
• 1 . 1 1 . 1 420 – husité porazil i vojska císaře Zikmunda pod Vyšehradem
• 1 . 1 1 . 1 840 – V. J. Rott otevřel na Malém náměstí na Starém Městě v Praze
známé železářství
• 1 . 1 1 . 1 860 - společnost Karlínské omnibusy získala koncesi k pravidelné
dopravě mezi Karlínem a Smíchovem. Doprava se výrazně oživila po
otevření železnice Praha – Plzeň v roce 1 862
• 1 . 1 1 . 1 945 – první poválečná měnová reforma
• 2. 1 1 . 1 950 – zemřel George Bernard Shaw, anglický dramatik a spisovatel
irského původu. V roce 1 925 dostal Nobelovu cenu za l iteraturu
• 7. 1 1 . 1 980 - zemřel Steve McQueen, americký herec, jeden ze „Sedmi
statečných“
• 8. 1 1 . 1 620 – bitva na Bílé Hoře
• 9. 1 1 . 1 970 – otevřena Dětská fakultní nemocnice v Motole
• 1 5. 1 1 . 1 670 – zemřel v holandském exilu Jan Amos Komenský, filozof,
kněz a poslední biskup jednoty bratrské, spisovatel a hlavně pedagog. Je
uznávaným zakladatelem moderní pedagogiky, a proto je po celé Evropě
uváděn jako„učitel národů“. Narozen 1 592
• 1 6. 1 1 . 1 620 – po bitvě na Bílé Hoře se vlády nad Prahou ujal císařský
místodržitel Karel z Liechtensteina a zahájil systematickou perzekuci
odpůrců císaře Ferdinanda I I .
• 1 6. 1 1 . 1 81 0 – se narodil básník Karel Hynek Mácha
• 20. 1 1 . 1 945 – začal norimberský proces (trval do 30. 9. 1 946 ), mezinárodní
tribunál ustavený ke stíhání a potrestání válečných zločinců za I I .světové
války. Bylo obžalováno 22 nacistů, 1 1 bylo odsouzeno k trestu smrti
• Koncem roku 1 770 byly poprvé očíslovány
pražské domy
• 5. 1 2. 1 870 – se narodil Vítězslav Novák,
hudební skladatel a pedagog. Je
představitelem české hudební moderny
kolem roku 1 900. Byl profesorem skladby na
konzervatoři v Praze, dokonce i  jejím
rektorem. Zemřel 1 949
• 8. 1 2. 1 890 – se narodil Bohuslav Martinů,
hudební skladatel . Mnoho let žil v zahraničí.
Zemřel 1 959 ve Švýcarsku
• 21 . 1 2. 1 850 – se narodil Zdeněk Fibich (na
snímku), hudební skladatel , vedle Smetany a
Dvořáka nejvýznamnější představitel

zakladatelské generace české moderní
hudby. Byl průkopníkem melodramu,
známá je jeho trilogie Hippodamie.
Zemřel 1 5. 1 0. 1 900
• 27. 1 2. 1 370 – byla vydána v Praze první
známá právní l istina v českém jazyce
(předtím se psalo latinsky).
• 30. 1 2. 1 865 – se narodil v Bombaji
Rudyard Kipl ing (na snímku), anglický
spisovatel . V letech 1 894-5 napsal
známou Knihu džunglí s  hlavní postavou
Mauglím. 1 907 dostal Nobelovu cenu za
l iteraturu

Řevnická výročí
• 1 . 1 1 . 1 91 5 – v Řevnicích zřízena četnická stanice
• 1 . 1 1 . 1 960 - do Řevnic nastoupil nový římskokatolický farář Vendelín
Šimeček. Nebylo mu dovoleno bydlet v Řevnicích (na faře byl MNV), sídl i l
na faře v Dobřichovicích
• 9. 1 1 . 1 980 – zemřel profesor Jindřich Severa, akademický sochař, autor
řevnického městského znaku
• 24. 1 1 . 1 905 – vysvěcena nově vystavěná fara
• 24. 1 1 . 1 990 – obecní volby. V počtu získaných hlasů byli nejúspěšnější
Petr Kubásek (1 365) a Josef Váňa (1 1 76). Na veřejném zasedání městského
zastupitelstva dne 1 0. 1 2. 1 990 byl v tajných volbách starostou zvolen Josef
Váňa a náměstkem starosty Petr Kubásek.
• 28. 1 1 . 1 930 – v Řevnicích zemřela Anna Haralíková, hospodyně Jana
Nerudy
• 30. 1 1 . 2000 – Dětská l idová muzika Notičky křtila v Zámečku své první CD.
Dostalo název Okolo Berounky. Do hudebního světa jej uvedla světoznámá
operní pěvkyně Dagmar Pecková. „Jsem doslova převálcovaná! Neumím
k tomu říct jiný, lepší výraz,“ komentovala vystoupení Notiček Pecková.
Mistrem zvuku byl Stanislav Sýkora, hudební režie se ujal Jindřich Kolář
• 5. 1 2. 1 935 – zahájeno vyučování ve zkolaudované nové měšťanské škole
• 8. 1 2. 1 885 – se narodila slavná česká kuchařka Marie Janků –
Sandtnerová. Léta bydlela v Řevnicích, kde zemřela v březnu 1 946
• 24. 1 2. 1 930 – se narodila Dagmar Renertová, řevnická malířka, výtvarnice
a taneční pedagog
• 31 . 1 2. 1 890 – sčítání l idu. Řevnice mají 861 obyvatel – 407 mužů a 454
žen. Z toho je 821 katolíků, 5 evangelíků a 35 židů.

Kö

Výročí roku 201 0
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Společenská kronika
20 let nakladatelství Bonaventura
Náš řevnický spoluobčan pan Vladimír Beneš založil v roce 1 990 v Praze na
Malé Straně nakladatelství Bonaventura. Za dobu dvacetileté činnosti
vydalo 53 zajímavých bibl iofil ií, dále četné grafické l isty, pamětní tisky a
jiné – celkem 92 titulů. Na produkci nakladatelství se podílel i známí čeští
výtvarníci, knihaři a tiskaři. Pan Beneš uskutečnil též 57 večerů – setkání se
zajímavými osobnostmi různých profesí.
Oslava dvacátého výročí vzniku nakladatelství se uskutečnila 1 8. října 201 0
v Praze na Žižkově ve výstavní síni Atrium. Její součástí byl kulturní
program s ukázkami z vydaných titulů.

Kö

Z OKOLÍ

Třebotovská tvrz
Místní zpravodaj „Náš region“ přinesl ve čtvrtek 4. l istopadu zprávu
o rekonstrukci třebotovské tvrze u  Radotína. První písemná zmínka o tvrzi
v Třebotově pochází z roku 1 253 stejně jako první písemná zmínka
o Řevnicích.
V sobotu 6. 1 1 . jsem tvrz navštívil a návštěvu v ní mohu každému
doporučit. Její dnešní majitelé Renáta a Jan Sedláčkovi dokázal i v krátké
době necelých 1 0 let zchátralou tvrz kompletně zrekonstruovat a otevřít
v ní ojedinělé kuriózní Muzeum nočníků a toalet. Podnětem jim byl objev
prevétu, starého kamenného záchodu, na venkovní zdi tvrze. Do dnešního
dne má sbírka asi 600 nočníků. Raritami mezi nimi jsou středověký
kameninový nočník nalezený při stavebních pracích v Holandsku, nočníky
pro Napoleona či Abrahama Lincolna. Samostatná místnost je věnována
záchodovým mísám, klozetovým židlím, jak z přepychových salonů, tak
i  prostým venkovským, bidetům, kočárovým záchodům a jiným. Unikátem
je nádherný bidet z míšeňského porcelánu vyrobený kolem roku 1 850.
Muzeum má i  své webové stránky www.muzeumnocniku.cz a je otevřené
každou první sobotu v měsíci (1 1 – 1 8,00 hod.). Z Řevnic to není nijak dale-
ko.

Kö

Předvánoční akce v Dobřichovicích
1 . prosince, středa - knihovna v 1 7:00
Rodinné centrum Fabiánek, město Dobřichovice, místní knihovna a
Nakladatelství Jan Vašut si vás dovolují pozvat na předvánoční
setkání s panem Václavem Větvičkou. Známý popularizátor botaniky sem
přijede představit svou novou knihu Poutník okouzlený rodnou zemí. Čtení
z knihy bude samozřejmě doprovázet i  autogramiáda. Místa na sezení si
můžete rezervovat v knihovně osobně či telefonicky (257 71 0 834).

1 1 . prosince, sobota – zámek od 1 3:00
Dětský vánoční Jarmark
Skauti, žáci ZŠ i  ZUŠ, RC Fabiánek, stacionář Náruč i  nadace Člověk v tísni
připravují zboží, které si budete moci koupit na zámku v rámci Dětského
vánočního Jarmarku. Nebude chybět kovář ani možnost projet se na koni,
upéct si vánočku nebo na kamnech placku. Vyrobit si přání, ozdoby na
vánoce lze v rukodělných dílničkách pod vedením skautů, nadace Člověk
v tísni a stacionáře Náruč. U  stánku RC Fabiánek si můžete koupit
lampiónek štěstí.

1 2. prosince, neděle – sál Dr. Fürsta v 1 6:00
Podvečer se zpěvem a vyprávěním Richarda Nováka. Besedou provází
režisér Miloš Nekvasil , na klavír doprovází Jaroslav Šaroun.

1 8. prosince, sobota – sál Dr. Fürsta v 1 9:30
Předvánoční pořad „Aj radost velikou zvěstuji vám!“ Trio cantabile
Ludmila Vernerová – soprán, Václav Kunt – flétna, Lydie Härtelová – harfa

Vlaďka Cvrčková
kulturní centrum Dobřichovice

Z dopisů
Kalamita s vodou v Řevnicích

30. 9. - 1 . 1 0. 201 0
O tom, že nepoteče voda, protože je rozbité centrální čerpadlo, a tudíž si ji
mám natočit do zásoby, jsem se dozvěděla na ulici mediální cestou jedna
paní povídala. Radnice zrušila městský rozhlas. Byl nefunkční a oprava
nerentabilní. V pořádku. Spásný internet. Na webových stránkách Řevnic je
havárie oznámena. A ejhle, poznámka, že voda bude zajištěna cisternou.
V naší ul ici jsem žádnou nezahlédla. Ani moji sousedé. Voda nám netekla
půldruhého dne. Vnucuje se otázka. Jak je pro řevnické občany zajištěno
rychlé předávání důležitých informací, kde je třeba nebezpečí z prodlení?
Internet všichni nemají. A mít nebudou. Radnice asi nějaké řešení má. Měla
bych ale nápad. Když může ulicemi projíždět auto s tlampačem a
vytrubovat, že nás navštívil cirkus, nebo že se rozvážejí brambory, proč by
nemohlo hlásit také:„Natočte si vodu do zásoby, nepoteče“. Tentokrát na
pokyn Městského úřadu.

B. K.

Poznámka redakce: Dotazem na EKOSU jsme zjistil i , že 30.9.201 0 během
dne došlo k závažné havárii, kterou technici řešil i ještě následující den.
Uvnitř armaturní šachty v úpravně vody Berounka došlo k poruše a
k následnému zatopení všech 7 čerpadel. Havárii lze přirovnat pouze
k povodni v roce 2002. Náročná oprava motorů u čerpadel a následné
zprovoznění trvalo dohromady 1 8 hodin, přičemž náhradní čerpadla
nemohla být pořízena, protože jde o čerpadla takové velikosti, která se
vyrábějí na objednávku. Zásobování vodou ve městě bylo během opravy
provizorně skutečně zajištěno cisternou. Ta pendlovala např. mezi základní
a mateřskou školou. Při opravě byly zjištěny závažné problémy na
vodovodní síti, které bude muset město nadále řešit. Další opravy
vodovodu byly prováděny v průběhu měsíce října a l istopadu. Občané jsou
informováni letáky ve schránkách i  na internetu. Připomínáme možnost
odběru SMS zpráv, které nahradily nefunkční městský rozhlas.

Nebezpečná Mníšecká ulice
Máme problém, který nás trápí a který doposud netrápil dosavadní
představitele tohoto města.
Bydlíme u Mníšecké ulice, přesněji řečeno u mníšecké silnice. Před několika
lety tu byl vybudován chodník, který vede od města jen na
křižovatku  s Příkrou ulicí, dál už se musí chodit po silnici.
Mezi chodníkem a silnicí jsou plastové patníky, které zdánlivě chrání
chodce před projíždějícími vozidly. Od začátku obce a tedy od značky
omezující rychlost, je silnice asi 200 metrů rovná až k zatáčce na můstku,
kde se ještě zúží a kde teprve každý řidič musí přibrzdit. Do tohoto místa je
to zdánlivě přehledný úsek, kde vozidla běžně překračují rychlost. Od
stejného úseku naopak všichni vystartovávají k lesu.
Auta tu jezdí přibl ižně 80 km rychlostí, večer zde navíc startují motorkáři
svou lesní "relí" a projíždějí s  rachotem ještě daleko větší rychlostí. Přibrzdí
tu pouze nákladní vozy, když se střetnou s protijedoucím autem.
Řeší to vjetím na chodník a přejetím plastových patníků. Patníky se občas
vymění, ale co kdyby po chodníku někdo šel?
Vzhledem k tomu, že s námi žijí i  malé děti, nemůže nám být tato situace
lhostejná. A dětí je tu víc, přibývají i  nové domy v úseku bez chodníku.
Žádáme o vybudování retardéru v tomto nebezpečném úseku. Výmluva na
důležitou státní silnici nám nestačí. Máme v kl idu čekat na nějakou oběť?
Ještě nikdy tu překročenou rychlost nikdo neměřil , česká policie spíše měří
úsek za mostem v Letech, kde nejsou tak "rozjetá" vozidla. A obecní policie,
když ještě byla, se o tento úsek nikdy nezajímala.
A také požadujeme, aby zde nebyl povolen průjezd těžkých nákladních
vozidel , navíc když v serpentinách v lese se obtížně vyhýbají protijedoucím
vozům. Časté nehody, někdy i  smrtelné, jsou toho důkazem. A teď, když je
dálniční obchvat v Radotíně, není třeba si dál zkracovat cestu přes Řevnice.

Jiří a Marie Trnkovi

Pozvánka na výlet

Základní škola a mateřská škola Všenory přijme učitelku
do mateřské školy. Nástup: začátek roku 2011.
Požadavky: odpovídající pedagogické vzdělání

Kontakt: 604 236 661, 25771 12 41
www.skolavsenory.cz
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Zpravodajství z naší
divadelní scény

Diváci se mohou začátkem příštího roku těšit hned na dvě divadelní
premiéry v řevnickém kině. Jedna se uskuteční už v pátek 4.2.201 1 . Jedná
se o hru Ephraima Kischona Byl to skřivan (s pracovním názvem Ať žije
Shakespeare!), kterou s dobřichovickými a řevnickými divadelníky studuje
Lenka Loubalová z Dobřichovic. A diváci se, myslím, mohou těšit na
velkolepou podívanou - hra o Romeovi a Jul ii po pěti stech letech pobaví
i  zamrazí zároveň. Kromě Jiřího Oberfalzera a Alice Čermákové v rol i Romea
a Jul ie se objeví Jiří Šafránek, Jan Seidel , J iřinka Černá a Tomáš Vacek ze
Zbraslavi a v jedné roli bude dokonce alternovat výtečná Lil ian Malkina
z Fidlovačky!
Další hru studuje Alice Čermáková opět s komorní skupinkou žen
řevnického souboru. Jedná se o anglickou komedii Petera Quiltera Opona
nahoru (s pracovním názvem Možná přijde i  Lucie B.) Je to hra o pěti
ženách, které zdědí staré polorozpadlé divadlo, které se snaží probudit do
dřívější slávy a je aplikovaná na české reál ie. Dialogy jsou vtipné a zdá se
nám, že je autor psal přímo nám na tělo... Kromě výše jmenované uvidíte
Majku Šímovou, Lucii Kirovu, Terezii Červenou, Moniku Vaňkovou a... možná
přijde i  Lucie B.!!! Premiéru plánujeme na začátek dubna.
No a potom ještě mladí... ale to až v příštím čísle! Sledujte plakáty... Těšíme
se na Vás!

ac

S nadcházející zimou bychom se ještě rádi ohřál i vzpomínkou na příjemné
letní večery strávené v řevnickém Lesním divadle při Lesních slavnostech
divadla. Ráda bych připomněla, že rozsahem byly letošní Slavnosti
přidáním na plynu kultury v lese, neboť pořádající agentura MMC Praha
přidala řadu zajímavých představení.
Zahajovalo se v polovině června představeními Divadla Na Jezerce – Kumšt
a Mandragora. Možná proto, že akce se v červnovém kalendáři objevily
poprvé a možná také pro nestálost počasí, nedorazilo na skvěle obsazené
hry, které měly švih a vtip, tol ik diváků, jak by si zasloužily.

Milovníky klasiky potěšil energický Jan Potměšil ve Sluhovi dvou pánů
Carla Goldoniho. Představení zapadlo do lesa úplně skvěle. Lidí přišlo dost
a dobře se bavil i .
Za ochotnické divadlo bych se ráda zmínila o představení, které jsem viděla
několikrát, a to Čtyři vraždy stačí, drahoušku, obsazené ochotníky
Divadelního souboru pod taktovkou Miloslava Šmejkala. Vel ikost souboru
byla značná, scéna malovaná panem Heroldem velice nápaditá a zdařilá.
Mezi hereckými výkony bych ráda vyzdvihla Jana Seidela, který se nechal
v hlavní rol i do alelujá smýkat a otloukat. Dále pak Růženku Šmejkalovou,
které role opravdu padla, odvážnou Lucii Kukulovou a i  ostatní herci podali
skvělé výkony. Návštěvnost předčila všechna očekávání.
Teplé večery vybízely k posezení v divadle i  po představení, které kolikrát
skončilo v ranních hodinách na místním dětském hřišti. Děkujeme obci !
Letos pozvali pořadatelé již po druhé do lesa Balet Praha - Pražský komorní
balet Pavla Šmoka. Ten potěšil nejen milovníky tance, ale také posluchače
Jarka Nohavici, který propůjčil Baletu nejen svoje rytmické hity „Zatanči
jako slunce mezi pomeranči“ a „Jdu po ledu“, ale i  nostalgické „Divoké

koně“. Tanec a Nohavicova hudba v kombinaci  s  pohodovou letní
atmosférou potemnělého lesa způsobil příjemnou husí kůži na těle každé
citl ivé duše. Další ze tří choreografií pak byla velice zajímavá Carmen pas
de deux – o rozdvojení osobnosti na téma Carmen nebo o tom, kolik
myšlenek se prožene hlavou, než se uvaří voda na čaj.
Jedno nedělní odpoledne dorazilo do Lesního divadla Divadlo Pohádka,
které upoutalo děti svými pohádkami plnými písniček. Po představení byly
v lese připraveny velké interaktivní hry s herci Divadla Studna z j ižních
Čech. Návštěvnost byla vskutku značná. Na hry se musela stát pár minut
fronta, ale čekání zpříjemnily klobásy a pivo. Po splnění všech úkolů si
každé dítě hodilo velikánskou kostkou a odneslo si domů tašku plnou
dárků. Akce pro děti byla dobře načasovaná a pro velký úspěch se bude,
doufejme, opakovat.
Každoroční hvězdou festivalu je samozřejmě Dejvické divadlo,
které s sebou přiváží , dovoluji si napsat, ty nejlepší české herce se svým
dokonale sehraným podpůrným týmem. Obě představení Muže bez
minulosti Aki Kaurismäkiho v režii Miroslava Krobota byla beznadějně
vyprodána. Na jevišti zazářilo, zazpívalo a zatančilo přes 25 členů souboru
v hořce úsměvném příběhu muže s výpadkem paměti, který se dostal mezi
bezdomovce. V o něco komornější sestavě se odehrálo představení 39
stupňů Alfreda Hitchcocka a Johna Buchana, které je dle mého názoru
parodií na anglický horor. Brány divadla se zavřely za burácivého potlesku,
který patřil celému řevnickému kulturnímu létu.
Závěrem tedy. V současnosti se již připravují představení na příští léto a
věřte, že Vás čeká řada dalších překvapení. Takže se těšte a sledujte
program na www.divadlovlese.cz
Muž bez minulosti měl chvíl i namále. Pár minut před začátkem strašily
mírné přeháňky. Ale pak mraky odešly, divadlo se zaplnilo do posledního
volného místa a večer se vydařil .

Zdislava Brtnická
Autorka fotografií: Lenka Pekárková

Ohlédnutí za kulturním létem



Oční optika
Miroslava Ečerová
Herrmannova 120

25230 Řevnice
tel.: 731 458 976

Dovoluji si vám oznámit otevřeníprovozovny oční optikyod 1.11.2010.
Pracovní doba (prozatímní)

Pondělí  zavřeno
Úterý  Pátek 9.10  11.30 12.30  16.20

So + Ne  zavřeno

MĚSTO ČERNOŠICE PODPOŘILO ARTETERAPII
V DENNÍM STACIONÁŘI NÁRUČ

Děkujeme městu Černošice, že
stejně jako vloni poskytlo peněžní
dar na výtvarnou činnost Denního
stacionáře Náruč v Dobřichovi-
cích. Klienti s kombinovaným fy-
zickým i mentálním postižením se
tak mohou od září pravidelně vě-
novat umělecké terapii pod ve-
dením kvalifikované terapeutky.
„Práce s mladými lidmi v denním
stacionáři je velmi příjemná, zajímavá a smysluplná. Výtvarnou
činnost chápu jako komunikační nástroj , jenž nám umožňuje
společně se zamýšlet nad důležitými životními otázkami. Cíleně
volím různé umělecké techniky ve spojení s hudební terapií smě-
řující především ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním zne-
výhodněním. Podporujeme tím jej ich začlenění do běžné
společnosti." říká Mgr. Lenka Carbochová.
Tato výtvarná a hudební terapeutka dále dodává: „Arteterapie má
značný léčebný potenciál. Ve spolupráci s ostatními pracovníky
denního stacionáře se pokoušíme rehabilitovat jemnou i hrubou

motoriku, eliminovat emoční napě-
tí, zakusit schopnost vlastního
tvůrčího potenciálu a fantazie.
Dlouhodobějším a pravidelným
působením vhodných technik je
znát zlepšení celkového stavu na-
šich klientů. Tvorba jim umožňuje
prožít pocit vlastní hodnoty a pocit
bezpečí, což může být nenahradi-
telnou zkušeností."

Více informací o nás na www.os-naruc.cz,
číslo účtu:391028309/0800

Šárka Hašková

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

PRACOVNÍK MASOUZENINA:
praxe v oboru maso-uzenina , samostatnost a organizační
schopnosti, stálá pracovní doba, jednosměnný provoz,
práce v chlazeném prostoru

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

PRACOVNÍK DROGERIE:
manipulace se zbožím, objednávání

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

Překlady z / do NJ
i technického rázu (popisy, návody, apod.)

event. doučování němčině – ZŠ

Ing. Jana Červená

tel. 724 239 763 e-mail: janacervena@iol.cz

Místo pro vaši inzerci
(400 Kč)

Více informací
na ruch@revnice.cz
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Jak to vidí Řevničtí…
Inspirováni velmi úspěšným průzkumem veřejného mínění
v Dobřichovicích, kterého se na jaře zúčastnila nadpoloviční většina
tamních občanů, pokusil i jsme se v komunální volební kampani TOP 09
použít zkrácenou a na řevnické poměry přešitou verzi dotazníku autorky a
koordinátory dobřichovického projektu, paní Kristiny Mil lerové. Na
zestručnění dotazníku a jeho distribuci pracoval v Řevnicích malý tým
vedený Fil ipem Nebřenským.
Roznesl i jsme do schránek cca 1 300 dotazníků, vyplněných se vrátila 2%. Je
to velmi málo. Zřejmě to nesvědčí ani tak o ochotě či potřebě Řevnických
vyjádřit se ke stavu obce, ale spíš o nechuti či nedůvěře zabývat se takovou
věcí v rámci volební kampaně.
Po vyhodnocení doručených dotazníků se domníváme, že by bylo velmi
užitečné podobný, možná i  širší, průzkum veřejného mínění opakovat.
Mohl by novému vedení řevnické radnice v rámci „přejímací inventury“
přinést velmi cenné informace a zpětnou vazbu.
Zde je shrnutí:
Dotazníky vyplnilo a odevzdalo dvě třetiny žen. Polovina respondentů byla
z věkové kategorie nad 60 let, pouze jeden mladší než 26 let. Drtivá většina
byli starousedlíci, pouze dva bydlí v Řevnicích méně než šest let. Pouze
jeden respondent uvedl základní vzdělání ostatní středoškolské či
vysokoškolské.
Otázky byly formulovány tak, abychom zjistil i ve škále 1 -5
spokojenost s konkrétními věcmi v životě obce a zároveň, ve stejné škále,
i  důležitost, kterou jim respondenti přikládají.
V oblasti stavu řevnické infrastruktury byl nejvíc negativně (více než dvě
třetiny) hodnocen stav vozovek a chodníků, přičemž drtivá většina
odpovídajících jej označila za prioritu  s nejvyšší důležitostí. V žebříčku
nespokojenosti se dále umístila možnost parkování u  nádraží a péče
o veřejný pořádek a čistotu, obojí s  poznámkou důležité.
V oblasti školství a společenského života byla jako velmi dobrá či
průměrná hodnocena kvalita ZŠ a MŠ, naopak jejich kapacita jako výrazně
nedostačující. Velmi kladně byla hodnocena i  kval ita ZUŠ, kulturní nabídka
ve městě a činnost řevnických spolků, zároveň respondenti uvedli, že
považují tyto věci pro sebe za důležité. Starší respondenti se k řevnickému
školství vesměs nevyjádřil i .
Z dotazníků vyplynulo, že se službami v oblasti nakládání s odpady
jsou  s odvozem komunálního odpadu či jeho tříděním odpovídající velmi
spokojeni. Průměrná spokojenost panuje s možností uložení bioodpadu.
Jedna třetina respondentů pak vyjádřila silnou nespokojenost s možností
uložení velkoformátového odpadu a hlavně se situací kolem splaškových
vod a kanalizace (pravděpodobně ti, k jejichž bydlišti dosud kanalizace
nevede). S výjimkou velkoformátového odpadu jsou všechny tyto věci
vnímány jako velmi důležité pro život v obci.
Poslední část otázek zkoumala spokojenost s prací městského úřadu a
informovaností o jeho rozhodování. Dvě třetiny silně negativně hodnotily
dohled nad veřejným pořádkem. Polovina respondentů pak jako zcela
nedostatečné informování o zadávání veřejných zakázek, informování
o struktuře a hospodaření městské společnosti EKOS, informování
o významných investičních akcích města a reakce městského úřadu na
podněty občanů a jejich vyřizování.
I  z tohoto stručného vzorku názoru řevnických občanů je zřejmé, že nové
vedení města bude mít co zlepšovat.

Marie Reslová

Kurzy břišních tanců v centru Lumen
Od začátku podzimu pořádáme kurzy břišních tanců také v centru Lumen
v Dobřichovicích. Zatím jsme se naučil i základní postoje a prvky
orientálního tance. Nyní se blíží čas, kdy se dostaneme i  k první
choreografii. Ta bude souhrnem všehno, co jsme zatím zkoušeli a poctivě
na každé hodině procvičoval i. A že to není úplně jednoduché! Některé
taneční prvky dají opravdu práci - třeba takové kroužky hrudníkem nebo
shimmy (pozn. red.: Pojmem shimmy je označován pohyb, kdy tělo zůstává
v kl idu a pohybují se pouze ramena). Tančíme jak na orientální, tak na
moderní hudbu. Do naší tančírny - tedy třídičky lumkových dětí, nám občas
nahlédnou děti  s  rodiči nebo paní vychovatelky, a tak máme první milé
publikum. Podzimní chmury jsme se rozhodli vytančit a jde nám to dobře.
Krásný podzim všem břišněnkám, dětem, paní vychovatelkám, no zkrátka
všem!

Eva Benecová

Sníh sice nepadal, ale Martin na bílém

koni přeci jen přijel
Tentokrát i  na Mořinku. Bylo to totiž tak: Jak známo, na Mořince najdete
v tomto ročním období příjemně vytopenou hospůdku U Barchánků. Právě
ve čtvrtek, na svátek Sv. Martina, v jejích prostorách uspořádalo občanské
sdružení Lumen a Klub malých dětí Lumek ve spolupráci  s  OÚ Mořinka
Martinskou slavnost. Nechybělo už tradiční divadélko "Děvčátko a
hvězdy" s motivem rozdělení se a podarování. Kulisy i  postavičky
k pohádce vyrobila výtvarnice Radka Charapovová, která ji
společně s Danou Krejčířovou i  zahrála. V hospůdce se sešlo přes sto
velkých i  malý návštěvníků! Poté, co divadélko skončilo, vydaly se děti
naproti Martinovi. Za zpěvu písniček a svitu lucerniček, které si děti
v martinském týdnu v Lumku vyráběly, vyhlížely nejen Martina, ale hlavně
jeho bílého koně. A oba skutečně přijel i . Koník sv. Martina pro děti zanechal
zlaté podkovičky. Byl také čas rozdělit se s kamarády, sourozenci a rodiči
o martinské rohlíčky, které děti samy upekly během uplynulého týdne.
Chtěl i bychom moc poděkovat paní Zuzaně Nedbalové, která přijela se
svatomartinským bílým koněm až z Trněného Újezda, a Barchánkům za
vytopenou hospůdku a milé přijetí. Těšte se i  na další akce, které organizuje
o.s. Lumen, např. 1 5. 1 2. na téma Vývojové poruchy řeči. Podrobnosti
najdete na www.ilumen.cz. Přednášky podporuje MěÚ Dobřichovice.
Děkujeme!

Barbora Tesařová

Škola nanečisto
Pokud si chcete vyzkoušet se svým předškolákem, jaké je to ve škole, a to
zábavnou formou, máte nyní jedinečnou šanci!
Škola ve Všenorech připravuje Školu nanečisto.„Jde o to, že si děti  s  rodiči
přijdou vyzkoušet školní prostředí, učitelky si pro ně připraví program na
jednu vyučovací hodinu - jako by se děti učily. Děti pracují, rodiče pozorují
učitele i  své dítě při práci, dítě má zážitek,“ popisuje setkání Mgr. Renáta
Bartoníčková, ředitelka této školy.
Jsou plánována čtyři setkání v odpoledních hodinách v časovém období
od ledna do května 201 1 . Každé setkání povede jiná učitelka 1 . stupně.
Školy nanečisto se mohou zúčastnit rodiče a děti z jakékoli obce, i  když
následně půjdou k zápisu do jiné školy než do všenorské, kde je zápis
stanoven na 28. 1 . 201 0. Jde jen o to, vyzkoušet si ŠKOLU NANEČISTO.
Účast na této akci rodiče a žáky k ničemu nezavazuje, vítán je každý
zvědavý budoucí prvňáček. Více na www.skolavsenory.cz.

Barbora Tesařová

Literatura bez hranic
Památník národního písemnictví pořádá v Regionálním muzeu v Jílovém
u Prahy výstavu nazvanou Literatura bez hranic (Hašek, Čapek, Seifert,
Hrabal , Havel). Potrvá do 20. 2. 201 1 .
V sobotu 1 1 . 1 2. se tamtéž koná Vánoční předváděcí den, na kterém se
můžete seznámit s l idovými řemesly a méně známými technikami. Bude se
prodávat vánoční cukroví a ozdoby a mnoho jiných drobností vhodných
jako vánoční dárek. Předvádění a prodej bude probíhat od 9 do 1 6 hodin,
poté následuje Vánoční koncert smyčcového kvarteta z Manchesteru a
souboru Bardolino.

VS

Kino Řevnice

prosinec 201 0

1 .1 2. středa
20:00 Ženy v pokušení

3.1 2. pátek
20:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

4.1 2. sobota
1 6:00 MIKULÁŠSKÝ DEN V KINĚ
+ film: SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÍ

20:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

8.1 2. středa
20:00 Čtyři lvi /fk/

1 0.1 2. pátek
20:00 Román pro muže

1 1 .1 2. sobota
1 6:00 Shrek: Zvonec a konec
20:00 Román pro muže

1 5.1 2. středa
20:00 Habermannův mlýn

1 7.1 2. pátek
20:00 Mimina /fk/

1 8.1 2. sobota
1 6:00 KUKY SE VRACÍ

20:00 Jíst, meditovat, milovat

29. středa
1 7:00 JÁ PADOUCH

20:00 THE SOCIAL NETWORK

2. 1 . neděle
1 7:00 Harry Potter a Relikvie
smrti

Pozvánky
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Topka se zabydluje u Berounky
Ustavující schůze místní organizace TOP 09 se sídlem v Dobřichovicích se
konala poslední říjnový týden. Místní organizace má jedenáct členů: po
třech z Řevnic a z Letů, pět dobřichovických. Za předsedu byl zvolen
výtvarník Mgr. Václav Hraba, který v Řevnicích provozuje soukromou
školku Bambinárium. Dalšími dvěmi členy předsednictva se stal i ing. J iří
Geissler (Dobřichovice) a Richard Demjanenko (Lety).
Řevnice mají své zastoupení v regionálním výboru TOP 09 Praha-západ.
Jeho místopředsedkyní je novinářka a divadelní publicistka Marie Reslová.

TOP 09

Konec roku se blíží. Už je čas myslet

na zimní tábory!
Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC připravilo pro děti z Řevnic lyžařský
tábor v Krkonoších.
Při pohledu do kalendáře si nelze nevšimnout, že se blíží konec roku. Jen co
se desítka přehoupne do jedenáctky, co nevidět tu budou jarní prázdniny.
Právě nyní je nejvhodnější čas začít pomýšlet na výběr zimních táborů pro
děti. Tedy pokud si chceme vybírat ze široké nabídky kvalitních zimních
táborů od zkušených provozovatelů.
Termíny jarních prázdnin stanoví každoročně Ministerstvo školství pro
jednotl ivé okresy. Pro řevnické děti připadl týden volna tentokrát na 1 4.-
20.2.201 1 (přesné termíny jarních prázdnin pro rok 201 1 najdete na webu
www.zimnitabory.cz, což je server special izovaný právě na zimní tábory.)
Jedním z tradičních pořadatelů zimních táborů je Občanské sdružení DĚTI
BEZ HRANIC, které právě otevřelo svou nabídku zimních lyžařských (a
snowboardových) táborů pro jarní prázdniny 201 1 . Oproti loňskému
ročníku, kdy DĚTIBEZHRANIC pořádaly zimní turnusy dva a byl o ně
opravdu velký zájem, tentokrát sdružení pro všechny děti a mládež
připravilo tři turnusy tuzemských zimních táborů. Tábory se budou konat
v lyžařském centru Velká Úpa v Krkonoších (oblast Pec pod Sněžkou), kde
budou děti ubytovány cca 1 00 m od sjezdovek v příjemném horském
penzionu. Instruktory budou zkušení vedoucí tohoto sdružení, kteří
pravidelně jezdí též na letní tábory, a kteří každoročně absolvují kromě
školení v bezpečnosti a první pomoci i  důležité školení metodiky výuky
lyžování. Sdružení také dbá na zajištění maximálního bezpečí dětí na
sjezdovkách a požaduje proto vždy profesionálním servisem seřízené lyže,
bezpodmínečné používání lyžařské helmy a reflexní vesty pro menší děti.
I  z toho je patrné, že DĚTI BEZ HRANIC jsou odpovědný provozovatel
táborů a rodiče mu mohou své děti svěřit s  kl idným srdcem.
Detailní informace o nabídce zimních lyžařských táborů (někdy též
nazývaných jarní tábory) najdete na webových stránkách
www.detibezhranic.cz, nebo na special izovaném internetovém serveru
www.zimnitabory.cz.
A kdy je vlastně nejvhodnější doba na výběr lyžařského tábora pro vaše
děti? Předseda sdružení DĚTI BEZ HRANIC Mgr. Josef Valter k tomu řekl: „
V současné době máme již několik desítek míst obsazených. Ale vzhledem
k tomu, že jsme nabídku zveřejnil i teprve nedávno, je samozřejmě ještě
dostatek volných míst. Na minulý ročník jsme ale měli zimu zcela
vyprodanou v prosinci, takže je nejvyšší čas zimní tábor hledat a přihlásit
se.“
Nabídka zimních táborů je, jak vidíte, poměrně pestrá. Nezbývá než doufat,
aby i  zima byla stejně štedrá a nešetřila sněhovou nadílkou.

PV

Církve

Sbor Církve bratrské v Řevnicích, Žižkova 257 pořádá pravidelně:

- Každou neděli v 1 7,00 hod. pravidelné bohoslužby.
- Každý druhý čtvrtek počínaje dnem 1 8.1 1 .201 0 večerní zamyšlení nad
Biblí. Další setkání budou 9.1 2.201 0 a 23.1 2.201 0 a 6.1 .201 1 vždy v 1 9,30
hod.
- Program pro děti od 9 do 1 3 let je každou středu od 1 7,30 hod. Kromě
biblických příběhu a her je na programu i  výuka angličtiny.
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Sbor Církve bratrské v Řevnicích

Kulturní přehled
4.1 2.201 0 Hasiči – Valná hromada (Lidový dům)

4.1 2.201 0 – Adventní trh (náměstí od 9 hod.)

4.1 2.201 0 - Mikulášský den v kině (dětské odpoledne her a soutěží,
promítání filmu Sammyho dobrodružství)

5.1 2.201 0 od 1 4:30 Mikulášská diskotéka Proměny (Lidový dům)

1 2. 1 2. Vločková kaše o původu vánoc, zvycích i o cukroví (1 4 hod.
kino, řevničtí ochotníci)

Prosinec – vánoční výstava a výstava fotografií z Nového Zélandu v
Modrém domečku

1 6.1 2.201 0 Školní akademie (Lidový dům)

1 7. 1 2. 201 0 Nese vrána novinu (1 7 hod. sál Zámečku, předvánoční
pásmo literárně dramatického oddělení ZUŠ)

1 9.1 2.201 0 Vánoční koncert Notiček věnovaný o.s. Náruč a DD Lety
(1 7 hod. , kostel sv. Mořice, www.noticky.cz)

24.1 2. Mše sv. v kostele sv. Mořice (22. hod.)

2.1 .201 1 Novoroční koncert (Sál Zámečku 1 7 hod., Barbora Kolářová
- housle a Alexander Lombard -klavír)

1 5.1 .201 1 Rybáři – školení (Lidový dům)

22.1 .201 1 Mysl ivecký bál (Lidový dům)

4.2.201 1 Proměny ples (Lidový dům)

6.2.201 1 Proměny karneval (Lidový dům)

1 2.2.201 1 Havlíček - zábava (Lidový dům)

1 9.2.201 1 Hasiči — bál (Lidový dům)

20.2.201 1 Hasiči – dětský karneval (Lidový dům)

3.3.201 1 Rybáři - školení (Lidový dům)

8.3.201 1 Bambinárium – MDŽ (Lidový dům)

26.3.201 1 Havlíček— valná hromada (Lidový dům)

Zveřejňujeme přehled akcí, o kterých jsme se dozvěděli. Chcete-l i
informovat o vaší akcí, napište nám na ruch@revnice.cz. Uzávěrka
nejbl ižšího čísla Ruchu je 1 5. ledna 201 1 .
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Žákovská mužstva
V klubu máme tři žákovská mužstva. Mladší přípravku, ta je pro děti od 6
do 8 let, starší přípravku, tam jsou děti 8 až 1 1 - ti leté a starší žáky – do 1 5
let. Chodí s námi trénovat i  děti mladší šesti let, ty ještě nemají registraci, tu
mohou dostat až po završení 6. roku věku.
Tréninky na fotbalovém hřišti probíhají na jaře a na podzim dvakrát týdně,
v úterý a ve čtvrtek. Zimní sezónu zahajujeme podle počasí v říjnu nebo
listopadu. To máme trénink jednou týdně v Sokolovně.
Děti (máme v týmu i  jednu holčičku) hrají na jaře a na podzim mistrovská
utkání, přes zimu se snažíme sehrát nějaké halové turnaje.
Pokud by měl někdo zájem se na nás přijít kouknout a zkusit si i  zahrát
fotbal , můžete se přijít podívat každou středu od 1 6 do 1 8 hod. do
Sokolovny. Bereme všechny děti ročníků 2005 – 1 996.
Bl ižší informace vám podají Lucka nebo Petra na kontaktním mailu:
detskyfotbalrev@seznam.cz

PV

Tenisový areál LTC Řevnice v ul ici Legií s  historickou klubovnou z roku 1 924
vyžaduje soustavnou péči a údržbu. V současnosti byl vybudován nový
plot ve Školní ul ici.
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TJ Slavoj Řevnice - fotbal

LTC Řevnice




