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JARO – LÉTO 2002

Půvabná manekýna předvádí růžové plavky firmy COLO doplněné hedvábným šátkem v barvě růžové –
tón v tónu.                                                                                                                         Foto Petr Packan

SBĚR PAPÍRU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 13. dubna se na náměstí Jiřího z Poděbrad uskuteční již tradiční sběr.
Před drogerií pana Klápy bude od 8,00 hod. stát nákladní vůz určený ke sběru nebez-
pečného odpadu.
V 9,00 hod. přijede další nákladní vůz pro starý papír. Parkovat bude před statkem
p. Bubníka.
V obou případech budou odpad přejímat zaměstnanci objednaných firem.

Sběr skončí ve 12,00 hod.

Inspirací pro nadcházející období slunce, kvě-
tů a koupání určitě byla sobotní módní pře-
hlídka (23.3), která proběhla v prostorách ga-
lerie Salonu Nol. Návštěvníci spatřili nejno-
vější modely mladých českých výtvarnic Mi-
chaely Bakotové, Ingrid Vačkářové a Kami-
ly Jindrové z Ateliéru Lacerta, Kláry Trnko-
vé a Lenky Randové. Módní přehlídku dopl-
nily šperky z autorské dílny Žofie Angelic.
Po malé přestávce, zpestřené dobrým vínem,
představila firma COLO na tělech ztepilých
manekýnek svou kolekci plavek pro rok 2002.

Toto byla další kulturní akce, kterou ve
svých nových prostorách pořádala paní Te-
reza Bartáková. Od začátku roku se její Sa-
lon N1 prezentuje galerií v prostorách multi-
funkčního domu v Komenského ulici, který
byl postaven za velmi krátkou dobu a již za
několik dnů po prosincové kolaudaci posky-
tl prostory pro obchod MIRONET, papírnic-
tví, galerii, cukrárnu, ozvláštněnou hlídacím
dětským koutkem a prodejnou s hračkami,
a také ordinacím. Sídlí zde praktický lékař –
MUDr. Pěničková – a zubní ordinace MUDr.
Landové. Pozorný chodec si jistě všiml dal-
ších prostor, které jsou zatím prázdné. Věří-
me, že nezůstanou dlouho. Na jejich využití
se zeptáme majitelů domu a odpověD přine-
seme v příštím čísle.

Cv

KONEČNÉ MÁME BANKOMAT

Dlouhá doba vyjednávání a příprav přinesla
své ovoce a vedle vchodu do České spořitel-
ny se objevil radostně očekávaný a vytouže-
ný bankomat. Jednoduchá manipulace, rychlá
obsluha a žádné nervy pro zavírací hodinu.
Pokrok se k nám blíží mílovými kroky. TeD
už klientům přejeme jen stále tučné konto
a řádně platící zaměstnavatele.

Cv

CENA ZA ODPADY BUDE LETOS

NIŽŠÍ

Rada rozhodla, že pro řevnické občany bude
cena za svoz odpadu 400 Kč za l osobu a rok.
Sice jen o dvacet korun méně než loni, ale je
to příjemná změna, protože stálé ohlašování
zdražování unavuje už pouhým poslechem.
Chataři budou platit 400 Kč ročně za jeden
rekreační objekt. Ještě zbývá dodat,
proč se cena snížila. V loňském roce podstat-
ně klesla položka za odstraňování černých
skládek.

Cv
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DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!
Ke zlepšení služeb pro odběratele zavádějí Severočeské vodovody a kanalizace a. s.
středisko Dobřichovice, ul. 5.května 18, úřední hodiny:

Pondělí 7–11 11,30–16
Středa 7–11, 11,30–17
Pátek 7–11 ––––––

Městský úřad Řevnice vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Řevnice.

Žadatelé o půjčku předloží svou žádost včetně příloh do 30 dnů ode dne vyvěšení této výzvy
na řádně vyplněném tiskopise, který obdrží na Městském úřadě v Řevnicích (ing. Novotná, ing. Zí-
ma).

Půjčky jsou poskytovány na zvelebení bytových a rodinných domů na území města, ve kte-
rých je více jak 50% podlahové plochy určeno k bydlení. Druhy půjček jsou uvedeny v tabulce
účelů fondu. Jednotlivé půjčky lze kumulovat, vyjma účelu pod pořadovým číslem 05 a 06.
Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do jednoho roku od uzavření půjčky. V případě vel-
kého zájmu si zastupitelství města vyhrazuje možnost snížit horní hranici půjčky.

 Ing. M. Zíma

Tabulka účelů fondu

poř. lhůta horní
č. Název–účel dům–byt splatnosti úrok hranice půjčky
1 Obnovy střechy (krytina,

konstrukce),
starší dům 10 let na 1 dům 3 roky 5 % do 100 tis. Kč

2 Zřízení plynového,
dřevoplynového, elektr.
nebo solárního topení
ve stávajícím domě na 1 byt 4 roky 5 % do 50 tis. Kč

3 Zřízení malé čistírny
odpadních vod
ke stávajícímu domu na 1 byt 4 roky 5 % do 40 tis. Kč

4 Dodatečná izolace domu
proti vodě – dům st. 10 let na 1 dům 3 roky 5 % do 100 tis.Kč

5 Obnova fasády včetně
oplechování domu na 1 byt 4 roky 5 % do 30 tis.Kč

6 Zateplení obvodového pláště
domu na 1 byt 4 roky 5 % do 40 tis, Kč

7 Vybudování WC, koupelny
nebo sprchy v bytě kde
dosud není na 1 byt 3 roky 6 % do 40 tis. Kč

8 Při půdní nástavbě bytů
rušící ploché střechy na 1 dům 8 let 5 % do 140 tis. Kč

9 Při vestavbě bytu do půdní–
ho prostoru na 1 dům 8 let 5 % do 150 tis.Kč

10 Zřízení přípojky splaškové
kanalizace u stávajícího
domu na 1 dům 3 roky 6 % do 10 tis. Kč

11 Výměna oken a dveří u domu
staršího 10 let na 1 byt 4 roky 5 % do 50 tis. Kč

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŘEVNICE

(11. 3. 2002)

Pokácení stromů
Jedná se o suché jasany v Havlíčkových sadech
v počtu 10 kusů, o 2 suché lípy ve Sportovní
ulicí, 1 suchou lípu v Sádecké ulicí a 5 suchých
kaštanů v Mníšecké ulici. Za pokácené stromy
budou vysazeny nové, odolnější stromy.

Připojovací poplatek na kanalizaci

Poplatek činí na tlakovou kanalizace 5000 Kč,
gravitační 10 000 Kč.
Vlastník později připojované nemovitosti uhra-
dí veškeré náklady na zhotovení veřejné části

kanalizační přípojky v jejich skutečné výši
včetně nákladů na uvedení povrchu komuni-
kace do původního stavu a sám si zajistí pro-
jektovou dokumentaci a stavební povolení i pro
veřejnou část přípojky.                                              Cv

REDAKČNÍ POZNÁMKA
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo
Ruchu 2002, a to s nemalým zpožděním. Bo-
hužel, nemoc zcela rozložila naší redakční ra-
du. Přesto se budeme snažit, abychom vám, milí
čtenáři, vynahradili dlouhé čekání. Slíbit mo-
hu, že dodržíme počet dvanácti čísel, doplníme
rubriku Společenská kronika, obnovíme dět-
skou redakci a postupně zrekapitulujeme tři
uběhlé měsíce. Prosíme Vás o shovívavost k pří-
padným chybám a nepřesnostem, které by moh-
ly nastat, protože musela přijít velká selekce
zpráv a příspěvků, které se hromadily na re-
dakčním stole a v počítači. Postupně, s ohledem
na aktuálnost, budeme příspěvky otiskovat.
V tomto čísle nenaleznete ani jednu sportovní
zprávu. Není to proto, že by naši sportovní re-
daktoři neměli o čem psát či nepracovali, pan
Babka informacemi nešetřil, ale na vině je roz-
počet, loňský i letošní, který považujeme za dů-
ležitou informaci pro řevnické obyvatele. A je
nejvyšší čas, abyste ho mohli prostudovat
a pokritizovat. Reakce rádi otiskneme.

A teD už jen přání krásného jara prožitého na
zahrádkách a procházkách. Některé řevnické
zahrádky jsou opravdu úžasné, ale třeba tako-
vá procházka po Borech na PišRák už není nic
krásného ani vábného. Nejen odporný zápach
linoucí se z řevnické ozdoby, tím myslím sklád-
ku EKOS, ale i množství igelitů „půvabně“ za-
věšených na stromech v širokém okolí, z dříve
tak příjemné procházky činí nechutnou, rozči-
lující záležitost. A bude hůř. O tom se nedá po-
chybovat. Každá sranda něco stojí, ale tahle ce-
na se mi zdá dost vysoká.

J. Cvancigerová

AUTOBUSY ZŮSTÁVAJÍ
Na základě výsledků prosincového jednání zá-
stupců obcí a provozovatele spoje v sídle RO-
PID bylo rozhodnuto, že autobusová linka č.
311 ze Řevnic do Prahy Zličína bude jezdit i na-
dále. Podle zjištění dopravní společnosti
SPOJBUS zájem cestujících pomalu stoupá
a s přibývajícím počtem pracovních příležitos-
tí v oblasti mezi Rudnou a Zličínem lze očeká-
vat jeho další nárůst. Začínají se také objevo-
vat první připomínky k jízdnímu řádu. Jedna se
týká žáků základní školy z okolních obcí, kte-
rým rozložení spojů neumožňuje dopravu vy-
užít. Jeden spoj by měl do Řevnic přijíždět
v 7,40 a druhý odjíždět ve 13,30 hod.

Druhá připomínka pochází z řad důchodců,
kteří by rádi využívali spojů v návštěvám Ná-
kupního centra Zličín, ale ani to není možné.
Těm by údajně vyhovoval odjezd ze Řevnic
v 8,00 a odjezd zpět ze Zličína ve 12,00 hod.
Je možné, že nápadů a připomínek bude více.
Městský úřad je proto bude shromažDovat a do
konce června, kdy je uzávěrka návrhů změn pro
nový jízdní řád, je předá na ROPID. Občané
mohou své návrhy uplatňovat průběžně na hos-
podářském odboru Městského úřadu v Řevni-
cích – p. Hampl, tel. 57720156, fax – 5772 0160,
e–mail: hampl@revnice.cz. Pro úplnost dodá-
váme, že na autobusové lince platí cenový tarif
Pražské integrované dopravy.                      SH

Jednání se zúčastnilo 10 členů MZ. Omluveni
byli MUDr. Helena Fuchsová a Josef Nosek,
neomluven Jiří Novák. Možnosti zúčastnit se
jednání využilo 10 občanů.

Na programu bylo schválení čerpání rozpočtu
v roce 2001 a chválení rozpočtu roku 2002, dále
projednání změn v městských vyhláškách č. 2/
2001 a č. 07/1998. Dále schválení pokácení su-
chých stromů, směny pozemků, připojovacího
poplatku na kanalizaci a pojmenování některé
nově vzniklé ulice po MUDr. Prchlíkovi.
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OKÉNKO PRO STAROSTU

JANA KADLECE

K rekapitulaci dění loňské-
ho roku se dostáváme až po
třech měsících, ale protože
je toto první číslo roku
2002, má zde své místo.

Dovolím si trochu za-
vzpomínat, říká starosta ob-
ce, a to především o akcích
financovaných obcí. Tedy

bude to o penězích.
V minulém roce se podařilo dokončit výstav-

bu chodníků v ulici Třebaňská až na hranici
s Třebaní, kde ve výstavbě pokračovala Zadní
Třebaň. Další část chodníků byla postavena v uli-
ci Komenského a v ulici Pražská. V ulici V Lu-
hu byla část chodníku dokončena a část od po-
slední zástavby k Letům pro nepřízeň počasí  ne-
byla. Konečný živičný povrch bude proto dokon-
čen v letošním roce. Za spoluúčasti fy Trans-
hospital byla opravena a opatřena živičným po-
vrchem spodní část ulice Nezabudická.

V levobřežní části Řevnic byla dokončena ply-
nofikace a vybudován nový vodovodní řad, kte-
rý využívá vodu z vodojemu v Karlíku. Z toho
se odvíjí i odlišná cena vodného. Tuto část vo-
dovodu má ve správě správce vodovodu KALE-
VOD (Karlík, Lety, vodovod), kterým je firma
Aquaconsult Černošice s.r.o., u které mohou ob-
čané této oblasti žádat o vodovodní přípojku.

V pravobřežní části Řevnic bylo provedeno
propojení rekonstruovaného vodojemu pod hřbi-
tovem s oblastí nad ulicí 5. května. Zařazením
tohoto vodojemu do systému města se zvýšila
akumulace pitné vody o cca 50%. Podle plánu
byla v loňském roce dokončena rekultivace sta-
ré skládky v Selci. Celá rekultivace přišla na
4.755 tis. Kč. Dotace od SFŽP byla 2.353 tis.
Kč a půjčka 872 tis. Kč.

Na škole v Revoluční ulici byla provedena re-
konstrukce střechy, kdy byla rovná střecha na-
hrazena střechou sedlovou. U školní zahrady byl
v ulici B. Němcové postaven nový zděný plot.

Za finanční pomoci našich občanů byla opra-
vena kaplička na Palackého náměstí a rekon-
struován Hrob v dáli na starém hřbitově. Začalo
se též s úpravami terénu pro rozšíření hřbitova
na Šiberném vrchu.

Co jsme nestihli nebo na co nebyly peníze?
To nás čeká letos. Prioritní akcí roku 2002 by

měla být rekonstrukce čistírny odpadních vod
a rozšíření kanalizace. Tato akce by měla probí-
hat čtyři roky a stát cca 56 mil. Kč. Z toho je
vidět, že je podmíněna přidělením dotace od
SFŽP. I tak na město vychází před 11 mil. Kč,
které bude hradit v průběhu čtyř let ze svého roz-
počtu. Zbytek nákladů bude hrazen z dotace
a z půjčky, přičemž dotace by měla činit 60% ná-
kladů.

Dále bude nutné pokračovat v rozšíření hřbi-
tova, opravě lávek a obnově stromů v Havlíčko-
vých sadech, rozšíření parkovacích míst u nádra-
ží, opravách vodotečí (včetně protipovodňových)
a komunikací. Bylo by potřeba rozšířit rozvody
rozhlasu, veřejného osvětlení, dešRové kanaliza-
ce, postavit úpravnu pitné vody. O potřebě nové
tělocvičny a dalších investicích už raději nemlu-
vím. Kolik peněz a na jaké akce zbude po zapla-
cení kanalizace nám ukázal nový rozpočet (na
str. 5).

Přál bych si, aby Řevnice měly takové příjmy,
které by současně umožnily budovat i jiné in-
vestice než jenom kanalizaci.

 Jan Kadlec

Dorostou lokální televizi přistřižená křídla?

Koncem roku dostal každý ze zákazníků lokální
televize MWTv LOCAL s.r.o., která vysílá
z vysílače Rovina, informaci o omezení vysí-
lání počtu programů. Namísto původních de-
víti zůstalo zákazníkům k dispozici programů
pouze šest, a to ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA,
HALLMARK a EUROSPORT. Jelikož za stej-
né peníze dostáváme nyní méně zboží, zajíma-
lo nás co bude s vysíláním do budoucna. Oslo-
vili jsme proto jednatele shora uvedené spo-
lečnosti Ing. Pavla Davida a položili jsme mu
několik otázek:

Jak dlouhé bude Vámi oznámené přechod-
né období a co je jeho příčinou?

Omezení rozsahu vysílání nebylo z naší vů-
le, ale striktní požadavek ČTÚ. Protože noví
nabyvatelé licencí na UMTS (Eurotel a Paegas)
se netají tím, že novou službu hodlají obchod-
ně využívat až někdy kolem roku 2005, a ani
nikde v Evropě se tato služba prozatím obchod-
ně neprovozuje, muselo být pásmo uvolněno.
Měli jsme pouze dvě možnosti. BuD vysílání
ukončit a vstoupit do likvidace nebo omezení,
i přes velmi vysoké správní a investiční nákla-
dy, akceptovat a následně pak usilovat s využi-
tím jisté tradice o novou perspektivní modifi-
kaci této mikrovlnné služby. Jak je ze součas-
né situace zřejmé, rozhodli jsme se z celé řady
důvodů, ale také s ohledem na pocity odpověd-
nosti vůči zákazníkům, ve vysílání pokračovat.
Cílem našeho snažení je získat oprávnění k di-
gitálnímu obousměrnému provozu regionálních
mikrovlnných systémů v kmitočtovém pásmu
40 GHz. Toto pásmo již bylo v Evropě pro di-
stribuci datových, audio a video služeb schvá-
leno. Tam již, obrazně řečeno, nejde jenom
o „posílání Tv obrázků“ k účastníkovi, ale ta-
ké o kvalitní datové služby(např., ale nejen
INTERNET). Účastník bude mít možnost si vy-
brat konkrétní Tv programy za předem stano-
vené ceny z celkové nabídky cca 50 – 100 pro-
gramů. Jako první krok k tomuto cíli vidíme
možnost digitalizace jednoho nebo dvou stá-
vajících Tv kanálů ve stávajícím kmitočtovém
pásmu, čímž by vznikla nabídka 5+8 resp.
4+8+8 Tv programů. K realizaci tohoto zámě-
ru je však třeba garance alespoň 5 až 7 let vy-
užívání stávajícího kmitočtu. Předpokládáme
mít v této věci jasno do konce května t.r. Při
optimistickém pojetí předpokládáme, že by
k rozšíření služeb mohlo dojít do konce t.r.

Co by měly obsahovat Vámi zmíněné kom-
fortnější služby a jaký vliv budou mít na kap-
su zákazníka?

„Komfortnější služby“ jsou naznačeny
v úvodu. Jejich rozsah je samozřejmě dán po-
ptávkou a počtem účastníků v systému, stejně
jako ceny za tyto služby. V této souvislosti mu-
sím uvést, že budeme maximálně preferovat své
legální účastníky, kteří nám přes přechodnou

dobu zachovali loajalitu a jejich příspěvky při
rozvoji systému se budou pohybovat na úrovni
režijních nákladů. Pro nové, ale také pro stá-
vající nelegální účastníky budou vstupní ceny
několikanásobně vyšší.

Neuvažujete o přenosu Internetu a o něja-
kém regionálním Tv programu?

Jak výše uvedeno, přenos Internetu bude sa-
mozřejmou součástí nového systému. Zavede-
ní této služby za současného stavu je sice mož-
né, nebylo by však koncepční a oboustranně
ekonomické. Tato služba má pro nás vysokou
prioritu a budeme se snažit ji nabídnout co nej-
dříve. S regionálním Tv programem je to ob-
dobné.

Z našeho pohledu se v průběhu doby po-
čet speciálních antén pro příjem Vašeho sig-
nálu pomalu zvyšoval. Přesto se nám zdálo,
že jste pro propagaci mnoho neudělali?

Právě s ohledem na dosud nedefinovanou
perspektivu využívání kmitočtového spektra
pro námi nabízené služby jsme propagaci vý-
razně neakcelerovali. Při dostatečných garan-
cích kmitočtu z hlediska času a následném za-
jištění investičních prostředků, bude jistě or-
ganizována i rozsáhlejší propagace.

Rozložení zástavby v údolí Berounky ne-
umožňuje všem občanům přijímat Váš sig-
nál. Paradoxně nejhůře jsou na tom lidé ze
Řevnic „za vodou“, kteří mají vysílač Rovi-
na. Ti navíc nechytí ani signál ze Žižkova.
Existuje nějaké technické řešení, jak pomo-
ci právě těmto lidem?

Pokrytí území signálem z vysílače máme po-
drobně zmapováno. Již v minulosti jsme měli
konkrétní záměry a technická řešení na dokry-
tí některých zastíněných lokalit. Stávající si-
tuace zatím neumožňuje realizaci těchto zámě-
rů, protože by se jednalo o nákladná a pouze
dočasná řešení. Pokrytí a dokrytí území signá-
lem je velmi závislé na použitém kmitočtu
a modulační metodě (analogová, digitální). Tato
problematika je samozřejmě součástí výše uve-
dených záměrů.

Závěrem upozorňujeme naše zákazníky na
pravidelné jednominutové přerušování vysílá-
ní programu ČT 1 vždy v 5:5, 8:27,15:58,
a 19:14 hod. Společnost přestala tento program
přebírat z vysílače Cukrák, neboR kvalita obra-
zu byla velice špatná a přešla na příjem ze sa-
telitu EUROBIRD l. Provozovatel tohoto vy-
sílání ověřuje nový kódovací systém a to má
za následek výpadky signálu. Ve zmiňovaných
přerušeních vysílání se přijímač na Rovinech
automaticky aktivuje a dojde-li v mezidobí
k výpadku, potom právě při těchto pauzách se
signál automaticky obnoví. Po ustálení signálu
ze satelitu bude automatické vypínání zruše-
no.

Ptal se SH

BAZAR NA MNÍŠECKÉ (1. patro nákupního střediska)
rozšířil nabídku o prodej nových podlahových krytin (koberce, linolea) dle vzorníku

na objednávku.
Od března bude v prodeji též zahradní náčiní (hrábě, motyky apod.)

a malířské nátěry.
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1031 Pěstební činnost 60 000 Kč 60 989 Kč
1039 Záležitosti lesa jinde nespecif. 1 123 000 Kč 1 312 981 Kč 1 297 000 Kč 1 470 252 Kč

Městský les celkem 1 123 000 Kč 1 312 981 Kč 1 357 000 Kč 1 531 241 Kč
2122 Druhotné suroviny 210 657 Kč 390 000 Kč 367 164 Kč
2140 Ostatní služby místního hospodářství 750 000 Kč 518 565 Kč 3 218 000 Kč 2 837 045 Kč
2212 Doprava – místní komunikace 2 425 000 Kč 2 956 617 Kč
2212 Doprava – investice 150 000 Kč 600 000 Kč 322 326 Kč

Celkem 900 000 Kč 729 221 Kč 6 633 000 Kč 6 483 152 Kč
2310 Vodní hospodářství 690 000 Kč 686 686 Kč
2310 Vodní hospodářství – investice
2321 ČOV, splašk. kanalizace 1 520 000 Kč 683 231 Kč
2333 Opravy vodotečí 300 000 Kč 169 462 Kč

Vodní hospodářství celkem 2 510 000 Kč 1 539 378 Kč
3111 MŠ 220 000 Kč 226 690 Kč 651 400 Kč 535 408 Kč
3113 ZŠ 730 Kč 3 854 000 Kč 10 385 472 Kč
3141 Jídelna ZŠ – investice 150 000 Kč 158 106 Kč
3141 Jídelna MŠ 309 280 000 Kč 217 789 Kč 523 000 Kč 396 499 Kč
3231 ZUŠ 265 000 Kč 262 150 Kč 324 000 Kč 326 577 Kč

Školství celkem 765 000 Kč 707 359 Kč 5 502 400 Kč 11 802 062 Kč
3314 Knihovna 30 000 Kč 39 487 Kč 307 000 Kč 291 282 Kč
3341 Rozhlas 1 000 Kč 2 014 Kč 70 000 Kč 17 909 Kč
3349 Časopis RUCH 80 000 Kč 58 489 Kč 187 000 Kč 123 861 Kč
3399 Sbor pro občanské záležitosti 30 000 Kč 20 515 Kč
3429 Městské kulturní středisko 500 000 Kč 554 654 Kč 1 011 000 Kč 918 062 Kč
3429 Lesní divadlo 26 000 Kč 126 000 Kč 169 357 Kč

Kultura celkem 637 000 Kč 654 644 Kč 1 731 000 Kč 1 540 984 Kč
3612 Bytové hospodářství 540 000 Kč 619 621 Kč 460 000 Kč 262 451 Kč
3631 Veřejné osvětlení 1 247 000 Kč 1 047 334 Kč
3632 Hřbitovnictví 95 000 Kč 95 985 Kč 302 000 Kč 98 616 Kč
3635 Územní plán 50 000 Kč 0 Kč
3639 Územní rozvoj 1 800 000 Kč 2 237 040 Kč 1 950 000 Kč 1 202 740 Kč
3713 Plynofikace 2 196 000 Kč 2 466 120 Kč
3713 Plynofikace – investice 1 840 000 Kč 1 828 310 Kč
3722 Odstraň. komunál. odpadu 1 300 000 Kč 1 505 000 Kč 1 324 093 Kč
3741 Ochrana druhu 41 242 Kč
3743 Rekult. staré skládky 448 000 Kč 366 569 Kč 476 000 Kč 495 175 Kč
3745 Veřejná zeleň 280 000 Kč 140 438 Kč

Místní hospodářství a výstavba celkem 6 379 000 Kč 5 785 335 Kč 8 110 000 Kč 6 440 400 Kč
4312 Penzion pro důchodce 580 000 Kč 716 261 Kč 549 000 Kč 519 216 Kč
4319 Sociální výpomoc 35 000 Kč 32 200 Kč

Sociální záležitosti celkem 580 000 Kč 716 261 Kč 584 000 Kč 551 416 Kč
5212 Civilní obrana 13 000 Kč 12 318 Kč
5311 Městská policie 50 000 Kč 39 110 Kč 1 231 000 Kč 1 393 005 Kč
5512 Požární ochrana (hasiči) 276 900 Kč 258 325 Kč
6112 Zastupitelé 710 000 Kč 566 108 Kč
6171 Správa MěÚ 515 000 Kč 397 680 Kč 4 967 000 Kč 4 481 601 Kč
6219 Ostatní veřejné služby 1 400 Kč
6330 Převody vlastním fondům v územ. rozp. 120 270 Kč
6409 Ostatní činnosti (splátky a úroky) 1 112 664 Kč 4 720 000 Kč 76 872 669 Kč

Skupina 5 a 6 celkem 565 000 Kč 1 549 454 Kč 11 917 900 Kč 83 705 696 Kč
1111 Daň z příj. fyz. osob ze záv. činnosti 2 754 000 Kč 3 039 837 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. osob 3 720 000 Kč 3 372 512 Kč
1121 Daň z příjmů práv. osob 2 327 000 Kč 3 270 890 Kč
1211 DPH 5 995 000 Kč 5 242 745 Kč
1311 Správní poplatky 500 000 Kč 684 630 Kč
1333 Poplatky za ukládání odpadů 400 000 Kč 594 623 Kč
1337 Poplatek za komunální odpad 1 300 000 Kč 1 025 704 Kč
1341 Poplatek ze psů 55 000 Kč 54 485 Kč
1342 Poplatek za rekreační pobyt 5 000 Kč 4 650 Kč
1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 50 000 Kč 49 390 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 000 Kč 11 347 Kč
1349 Ostatní popl. a daně 170 000 Kč 170 791 Kč
1511 Daň z nemovitosti 900 000 Kč 847 839 Kč

Daňové příjmy a poplatky 18 183 000 Kč 18 369 443 Kč
4112–16 Dotace ze SR 976 000 Kč 7 355 602 Kč
4121 Neinvestiční transfery od obcí 300 000 Kč 588 417 Kč
4131 Převod z roku 2000 11 438 000 Kč 11 438 000 Kč
4134 Převod z rozp. účtů 0 Kč 75 229 827 Kč

Ostatní 1 042 689 Kč
Ostatní příjmy 12 714 000 Kč 95 654 535 Kč

7001 Rezerva 1 950 000 Kč 2 250 000 Kč
CELKEM 41 846 000 Kč 125 479 233 Kč 40 295 300 Kč 115 844 330 Kč
CELKEM PO KONSOLIDACI 38 675 998 Kč 38 249 096 Kč

Převod do roku 2002 8 967 000 Kč
Investice 6 006 000 Kč 4 799 354 Kč
Opravy 4 025 000 Kč 3 641 478 Kč

Plnění rozpočtu rok 2001

Skup. Třída Příjmy Příjmy skutečné Výdaje Výdaje skutečné
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1031 Pěstební činnost 110 000 Kč
1039 Záležitosti lesa jinde nespecif. 1 235 000 Kč 1 529 000 Kč

Městský les celkem 1 235 000 Kč 1 639 000 Kč
2122 Druhotné suroviny 220 000 Kč 420 000 Kč
2140 Ostatní služby místního hospodářství 500 000 Kč 3 291 000 Kč
2212 Doprava – místní komunikace 3 180 000 Kč
2212 Doprava – investice

Celkem 720 000 Kč 6 891 000 Kč
2310 Vodní hospodářství 450 000 Kč
2310 Vodní hospodářství – investice
2321 ČOV, splašk. kanalizace 300 000 Kč 10 900 000 Kč
2333 Opravy vodotečí 510 000 Kč

Vodní hospodářství celkem 300 000 Kč 11 860 000 Kč
3111 MŠ 200 000 Kč 569 000 Kč
3113 ZŠ 4 364 000 Kč
3141 Jídelna ZŠ – investice
3141 Jídelna MŠ 309 250 000 Kč 526 000 Kč
3231 ZUŠ 265 000 Kč 333 000 Kč

Školství celkem 715 000 Kč 5 792 000 Kč
3314 Knihovna 35 000 Kč 340 000 Kč
3341 Rozhlas 1 000 Kč 80 000 Kč
3349 Časopis RUCH 60 000 Kč 179 000 Kč
3399 Sbor pro občanské záležitosti 27 000 Kč
3429 Městské kulturní středisko 400 000 Kč 1 102 000 Kč
3429 Lesní divadlo 20 000 Kč 16 000 Kč

Kultura celkem 516 000 Kč 1 744 000 Kč
3612 Bytové hospodářství 545 000 Kč 685 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení 1 190 000 Kč
3632 Hřbitovnictví 105 000 Kč 354 000 Kč
3635 Územní plán 50 000 Kč
3639 Územní rozvoj 500 000 Kč 1 500 000 Kč
3713 Plynofikace 3 700 000 Kč
3713 Plynofikace – investice 15 000 Kč
3722 Odstraň. komunál. odpadu 1 660 000 Kč
3741 Ochrana druhu 45 000 Kč
3743 Rekult. staré skládky
3745 Veřejná zeleň 505 000 Kč

Místní hospodářství a výstavba celkem 4 850 000 Kč 6 004 000 Kč
4312 Penzion pro důchodce 710 000 Kč 567 000 Kč
4319 Sociální výpomoc 35 000 Kč

Sociální záležitosti celkem 710 000 Kč 602 000 Kč
5212 Civilní obrana 6 000 Kč
5311 Městská policie 50 000 Kč 1 321 000 Kč
5512 Požární ochrana (hasiči) 286 000 Kč
6112 Zastupitelé 630 000 Kč
6171 Správa MěÚ 386 000 Kč 5 100 000 Kč
6219 Ostatní veřejné služby
6330 Převody vlastním fondům v územ. rozp.
6409 Ostatní činnosti (splátky a úroky) 100 000 Kč 3 700 000 Kč

Skupina 5 a 6 celkem 536 000 Kč 11 043 000 Kč
1111 Daň z příj. fyz. osob ze záv. činnosti 2 850 000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz. osob 3 100 000 Kč
1121 Daň z příjmů práv. osob 3 000 000 Kč
1211 DPH 5 000 000 Kč
1311 Správní poplatky 685 000 Kč
1333 Poplatky za ukládání odpadů 1 300 000 Kč
1337 Poplatek za komunální odpad 1 280 000 Kč
1341 Poplatek ze psů 55 000 Kč
1342 Poplatek za rekreační pobyt 5 000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 40 000 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 000 Kč
1349 Ostatní popl. a daně 150 000 Kč
1511 Daň z nemovitosti 800 000 Kč

Daňové příjmy a poplatky 18 273 000 Kč 0 Kč
4112–16 Dotace ze SR 923 000 Kč
4121 Neinvestiční transfery od obcí 400 000 Kč
4131 Převod z roku 2001 8 967 000 Kč
4134 Převod z rozp. účtů 0 Kč
Ostatní 10 270 000 Kč 40 000 Kč

Ostatní příjmy 20 560 000 Kč 40 000 Kč
7001 Rezerva 2 500 000 Kč

CELKEM 48 115 000 Kč 48 115 000 Kè

Schválený rozpočet na rok 2002

Skup. Třída Příjmy Výdaje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Leden 2002

   Opustili nás
Ing. Aleš
Šturma
Stanislav
Šmejkal
Milan Adam
 Ladislav Brzák

Narodili se
Lukáš Veselý
Adéla
Jindrová

Lednoví jubilanti
František Král
Dagmar Pavlanská
Růža Pospíšilová
Věra Žižkovská
Marie Jandová
Ladislav Špála
Jiřina Jirkovská
Marie Tlášková
Milena Bedřichová
Jaroslav Pecka
Růžena Strejčková
Rudolf Němec
Helena Čermáková
Tomáš Markus

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu Jaroslavu Klápovi, maji-
teli drogerie, za sponzorský dar na ma-
turitní ples.

        Šárka Beranová, Řevnice

Chtěli bychom tímto poděkovat celé-
mu týmu záchranné služby Transhospi-
tal Řevnice, který po dobu těžkého one-
mocnění pana Josefa Bauera z Letů,
ochotně pomáhal zmírnit průběh jeho
nemoci.

 Rodina Bauerova

KAM ZA KULTUROU

KINO ŘEVNICE
sobota,neděle (6. a 7.4.)
ZATRACENI
Nový český film o mladíkovi, který
za pašování drog z Thajska byl v této
zemi odsouzen na 50 let.

KONCERT –
CHORUS ANGELUS
sobota (6.4.), 17,00 hod. kostel
Svatého Mauricia Řevnice

VÝSTAVA
Galerie Salonu Nl
Šperky Žofie Angelič a keramika
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DĚTI  DĚTEM  O DĚTECH A O ŠKOLÁCH

Překročili jsme práh II. pololetí školního roku.
Ohlížíme se proto za výsledky naší práce, prá-
ce učitelů i žáků a klademe si otázku, do jaké
míry je tato činnost v povědomí naší místní ve-
řejnosti. Co se ví o škole s uměleckým poslá-
ním? Kolik našich občanů je vůbec informo-
váno, jak široké pole působnosti poskytuje mlá-
deži základní umělecká škola a že vůbec naše
město takovou výjimečnou školu má?

V krásném prostředí Zámečku mají děti mož-
nost naučit se hře na klavír, housle, kytaru a de-
chové nástroje. V dramatickém oddělení zís-
káváme četná ocenění, především na soutěžích
v Jílovém, kde soubor postoupil v loňském ro-
ce do krajského kola. Je zde i výtvarné oddě-
lení, kde probíhá celoročně výstava nejlepších
žákovských prací a koncem školního roku vel-
ká výstava spolu se závěrečnými koncerty žá-
ků. V loňském roce se děti zúčastnily v Jílo-
vém přehlídky výtvarných prací na téma „Di-
vadlo a jeho svět“. Žáci vytvořili makety scén
pohádek, za které obdrželo ocenění poroty

ní baletního vystoupení umět odborně rozeznat
krokové prvky, které mají své názvy vycháze-
jící z francouzštiny a říkat si: „To já umím, to
jsem taky tančila!“ Samozřejmě není podmín-
kou tančit jenom na špičkách. Každé tělo k to-
mu nemá dispozice. Existuje také tanec mo-
derní – výrazový, kde se zase více uplatňuje
herecký talent.

Tak co děvčata, nezkusíte to také? Věk cel-
kem nerozhoduje, i když, samozřejmě, nejlépe
se začíná od malička, kolem 5 let. Dvakrát do
roka účinkujeme na školních koncertech a po-
kud se naskytne uplatnění, tak i na prknech na-
šeho Lesního divadla.

Máme před sebou necelý půlrok. Ten uteče
jako voda a my vám opět předvedeme, co jsme
se naučili. PřijDte se podívat vy všichni, kama-
rádi, známí i neznámí. Uděláte nám radost, když
nás v našem snažení podpoříte. A vás, rodiče,
prosíme, zůstaňte až do konce. Nejen vaše ra-
tolest, ale i ty ostatní děti si zaslouží váš po-
tlesk.                              Dagmar Renertová

všech devět účastníků. Letos nají možnost na-
vštěvovat výtv. odd. i dospělí.

Nakonec bych se ráda více slovy zmínila
o oddělení tanečním, o kterém se ví snad nej-
méně. Když se řekne „balet“, představíme si
samozřejmě nadýchané sukénky a lehounké
krůčky na špičkách, sotva se dotýkajících ze-
mě. K tomuto odvětví tance jsme se převážně
přiklonili, poněvadž je nejen přitažlivé, ale
v celém našem okolí jako výuka ojedinělé.
Ovšem, než si tanečnice obuje baletní střevíč-
ky (špičky) a zvládne základy, předchází tvr-
dá příprava. V první řadě je to gymnastika, tr-
pělivost, vytrvalost a kázeň. Je nutné trénovat
i doma, aspoň 1/2 hod. denně. Rozhodně ne-
stačí přijít si jednou týdně do sálu zahopsat.
Dost dětí to pro nedostatek vytrvalosti vzdá.
Ale kdo vytrvá, je odměněn. Balet je krása, ra-
dost a především velké umění. To už člověka
nepustí i když se nestane profesionálním taneč-
níkem. To se na každém pozná, při chůzi
i v jednání. A víte jaký je to pocit, při sledová-

V pátek 18.1. se v Zámečku v Řevnicích usku-
tečnilo okresní kolo přeboru školních družstev
v šachu okresu Praha západ, které kvůli nečin-
nosti tím pověřených organizací společně
uspořádaly šachové kroužky ZŠ Řevnice a ZŠ
Roztoky. Hrálo se ve dvou kategoriích, děti do
páté třídy a děti do deváté třídy. Účast celkem
šesti družstev se sice může zdát malá, ale or-
ganizátoři to považují za úspěch, protože ve
většině jiných okresů se okresní kolo ani ne-
hrálo a našeho turnaje se navíc zúčastnily i ZŠ
Černošice a ZŠ Mníšek pod Brdy, na kterých
nepracuje žádný šachový kroužek, ale přesto
se zde našli pedagogové, kteří byli ochotni se
celé věci ujmout. Hrál se společný turnaj sys-
témem každý s každým, z jehož celkového po-
řadí se vytvořily výsledky kategorií. V katego-
rii do devátých tříd bylo jasným favoritem druž-
stvo ZŠ Roztoky, které také s přehledem zvítě-
zilo, když uhrálo 4,5 bodu z pěti možných, te-
dy čtyři výhry a jedna remíza. Do krajského

kola postupuje také druhé družstvo b„ ZŠ
Černošice, třetí byly Řevnice a čtvrtý Mníšek.
V kategorii do páté třídy zvítězilo ziskem tří bo-
dů (dvě výhry, dvě remízy, jedna prohra) druž-
stvo ZŠ Řevnice v sestavě Jindřich Paukert, Jan
Paukert, Lukáš Slavík, Václav Zdráhal a Tho-
mas Chezeaud. I to se dalo předpokládat, potě-
šující ovšem je, že se toto družstvo umístilo i na
celkově druhém místě v turnaji, takže za sebou
nechalo tři družstva deváRáků. Druhé místo
a postup z mladší kategorie vybojovalo opět
družstvo Černošic. Velmi nás také potěšilo, že
mezi čtyřmi hráči, kteří prošli turnajem s plným
bodovým ziskem byli také dva ze Řevnic, a to
Ondřej Zíma ze staršího družstva Řevnic a Tho-
mas Chezeaud z družstva mladšího. Vítězná
družstva vyhrála hezké poháry, ostatní diplo-
my a čokolády, ale nejdůležitější je, že si všichni
pořádně zahráli.

Jan Paukert

DĚTSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do prvních tříd proběhl na řevnické ško-
le dne 6.2. K zápisu přišlo 40 dětí. Z tohoto po-
čtu bylo přijato do prvních tříd pro školní rok
2002/2003 35 dětí. Na žádost rodičů a na do-
poručení pedagogické–psychologické porady
a dětské lékařky, povolil ředitel školy odklad
školní docházky 5 dětem. V příštím školním ro-
ce budou děti rozděleny do dvou tříd.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
V OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH SOUTĚ-

ŽÍCH AOLYMPIÁDÁCH
Umístění v soutěžích výchov

V okresní výtvarné soutěži „Země vesmíru“
první místo získala Markéta Hřebecká, druhé
místo obsadily Zdeňka Takaczová a Radka
Jahelková.
 Zabodovala i družstva mladších a starších žá-
ků v Okresním přeboru sokolské župy ve florba-
le. Na prvním místě skončili mladší žáci, starší
na třetím. Okresní přebor v odbíjené přinesl na-
šim chlapcům druhé místo.

Umístění v olympiádách
Vavříny na olympiádě německého jazyka zís-
kal Zdeněk Rytíř. V okresním kole zvítězil,
a v krajském obsadil 8. místo.
Zdeněk Neuvirt se v okresním kole němčiny
umístil pátý. Bodoval i v olympiádě českého ja-
zyka – 8.–9. místo, též v dějepisu – 8. místo
a v chemii – 7. místo.
Dalším velmi úspěšným olympionikem je To-
máš Fíla. Zvítězil v okresním kole olympiády
v anglickém jazyku, získal 5.–6. místo v češti-
ně, 7. místo v dějepise a 5. místo v chemii.
Lucie Zdráhalová uspěla v angličtině, obsa-
dila 2. místo.
Bodoval i Vít Starý v dějepisu – 9. místo a Ji-
ří Nikodým v češtině – 15. místo.
Gratulujeme.                 Dle školních zpráv Cv

NOTIČKY ÚČINKOVALY S KVĚTOU
FIALOVOU A NAĎOU KONVALINKOVOU
Velikonoční večer v galerii Salonu Nl potěšil
nejen obdivovatele našich mladých umělců, ale
i umělkyně samé. Kouzelný večer mezi umě-
leckými předměty a drátovanými velikonoční-
mi vajíčky měl, jako vždy, skvělou úroveň. Cv

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V ŘEVNICÍCH

INTERNET CLUB

Už na druhém místě je veřejně přístupný
internet. Na knihovnu si zájemci zvykli, pro-
blémem je otevírací doba, která se řídí
půjčovními hodinami. Nově otevřený řevnický
Internet club v Baarově ulici čp. 947 má pří-
hodnější časy. Ve všední den je otevřen od 17,00
do 02,00 hod., v sobotu a neděli od 10,00 do
02,00 hod. Dokonce je i možné na tel. čísle
5772 0037 dohodnout jiný, ještě vhodnější čas.

Cv

DOČKÁME SE INTERNET BARU?

Tichá Wěštírna přilákala další zájemce o pro-
vozování těchto sklepních prostor pro účely ca-
fé baru s internetem a zřízení malé galerie
s možností pořádání kulturních akcí. Celý pro-
jekt je ve stadiu jednání. Zájemci o provozo-
vání nabízí instalaci vzduchotechniky a umís-
tění odvlhčovačů.

Cv
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KAPITOLY Z HISTORIE ŘEVNICKÉHO TENISU – IX.
Veteránský tenis

Pod pojmem veteránský tenis se uvádí organi-
zované hraní tenisu hráči vyšších věkových kate-
gorií, u mužů obvykle nad 45 let, u žen nad 35 let
věku. Hráči uvedených věkových kategorií již vět-
šinou nemohou – zejména ve dvouhrách – rovno-
cenně soutěžit s mladšími hráči nejvyšších výkon-
nostních tříd. Tito starší hráči hrají tenis –dle mé-
ho soudu– hlavně proto, že je tenis baví a že si
chtějí nadále udržet dobrou fyzickou výkonnost
a tu poměřovat se svými vrstevníky. Udržují kon-
takty nejen se starými známými, ale navazují i no-
vá sportovní přátelství s lidmi různých profesí,
ale stejných zájmů.

Hraní tenisu ve veteránském věku se v posled-
ních letech velmi rozšířilo zejména v menších klu-
bech, kde podmínky pro pěstování vrcholového
výkonnostního tenisu dnes prakticky nelze splnit
(hlavně z důvodů finančních). Významnou úlohu
v tom hraje i hezké tenisové prostředí, které teni-
sové aktivity veteránů podporuje; a tam lze dnes
zařadit i LTC Řevnice.

Je známo, že tenisoví veteráni se při hraní svých
soutěží dále dělí na užší věkové skupiny, neboR
nesnadno se může 70letý hráč v soutěži dvouhry
srovnávat s hráčem, který ještě nedosáhl padesát-
ky. Veteránské soutěže dnes proto mají přesné roz-
dělení (následující čísla udávají roky): muži 45–
49, 50–54, 55–59, 60–64, 70–74, 75–79, 80 a vý-
še, ženy: 35–44, 45–54, 55–64, 65 a výše.

V této kapitole jmenuji některé řevnické hrá-
če, kteří ve svých věkových kategoriích dosáhli
nadprůměrných výsledků v celostátním měřítku.
Dále se chci zmínit o některých tradičních
veteránských soutěžích organizovaných LTC
Řevnice v posledních letech.

Mezi tenisové veterány řadím na prvním místě
dlouholetého člena našeho klubu pana Václava
Kounovského, narozeného 1909. Ten začal
v Řevnicích s tenisem v roce 1958, kromě hraní
prošel i řadou funkcí v klubu a je v historii jed-
ním z nejaktivnějších členů. V roce 1974 byl na
seniorském tenisovém mistrovství ČSSR v Chru-
dimi na prvním místě ve dvouhře ve své věkové
kategorii (do 70 let). S hraním tenisu skončil ve
svých 88 letech a mimo dvorce je i dnes velmi
aktivní. Václav Kounovský je na obr. č. 1 a 2.

Jan Marhul, nar. 1920, zemřel 1999, je dalším
úspěšným tenisovým veteránem, (obr.2). Členem
řevnického klubu se stal v roce 1978 a v 80tých
a 90tých letech byl několikanásobným přeborní-
kem ČSSR a ČR ve dvouhrách ve svých věko-

Obr. 1 V. Kounovský (vlevo) s J. Řezníčkem při čtyřhře (rok 1978)

vých kategoriích (naposled v roce 1996 v 76 le-
tech).

Vladimír (v minulé kapitole omylem uvedeno
Ladislav) Lacina, nar. 1946, je odcho-
vancem řevnického tenisu od žá-
kovských let. V soutěžích mládeže i me-
zi dospělými hrál zprvu za Řevnice, po-
zději v Praze. V posledním desetiletí je
velmi dobrým tenisovým veteránem:
v letech 1998 a 1999 zvítězil na mezi-
národních přeborech ČR ve dvouhře
v kategorii 50–54 let, v posledních le-
tech hraje veteránskou ligu v Německu
a na neoficiálním evropském tenisovém
žebříčku v roce 2001 je v kategorii 55–
59 let na 7. místě (v ČR na 3. místě).

Rovněž Jaroslav Koza, nar. 1949, pat-
ří mezi hráče, kteří začali s tenisem
v Řevnicích a za řevnický klub hráli zá-
vodně i mezi dospělými (obr. 2). Jako
padesátník se Jaroslav Koza úspěšně
uplatňuje mezi veterány u nás i v mezi-
národním měřítku:na přeborech ČR
v roce 1997 se umístil na 3. místě ve
dvouhře, na přeborech MaDarska 1998
se umístil na 2. místě ve čtyřhře (s Dra-
horádem) a v letech 1999 a 2000 získal

3. místa ve čtyřhře
(s Tamášem) na
halových mistrov-
stvích Evropy
v rakouském See-
feldu.

Mezi nadšené –
dříve narozené –
tenisty patřil i Jo-
sef (Pepa) Se-
manský, nar. 1936 – (viz
obr.3). Pepa byl hráč nada-
ný na všechny míčové hry.
S tenisem začal v dětství pd
otcovým vedením, řadu let
se ale přednostně věnoval
fotbalu. K tenisu se vrátil až
ve vyšším věku a patřil me-
zi hráče, kterým hraní teni-
su působilo velké potěšení
a zábavu. Bohužel, právě na
tenise předčasně zemřel
v roce 1995. Na jeho počest

Obr. 2 Tři řevničtí tenisoví veteráni: zleva V. Kounovský, J. Marhul, J. Koza
(rok 1985).

pořádá LTC Řevnice od
roku 1996 pravidelně
„Memoriál Pepy Se-
manského“, veteránský
turnaj mužů ve čtyřhře
pro hráče starší 45 let.
Turnaj je zařazen do sé-
rie turnajů Poberounska.
Pro zajímavost uvádím,
že v roce 1999 se stali je-
ho vítězi výše jmenova-
ní hráči Koza a Lacina.

Do událostí řevnické-
ho veteránského tenisu
řadím i dlouhá léta trva-
jící přátelská tenisová ut-
kání mezi řevnickými te-
nisty a hráči z Berlína
(Klub SV Berlin–Fried-
richstadt). Tato utkání se
hrají nepřetržitě od roku
1978 – jeden rok v Řev-
nicích a další rok v Ber-
líně – a zúčastní se jich

průměrně 10 – 20 hráčů z každé strany. V letoš-
ním roce 2002 se bude utkání konat v Berlíně po
pětadvacáté!!

Podobně organizovanou událostí jsou pravidel-
ná tenisová utkání řevnických veteránů s hráči ně-
meckého klubu BTC Blau–Weiss Kürten (u Ko-
lína n. Rýnem), která se hrají od roku 1990. Le-
tos se utkáme v Řevnicích , a to potřinácté.

Na závěr uveřejněných kapitol o řevnickém te-
nisu v tomto časopise chci sdělit, že právě v le-
tošním roce 2002 v měsíci září uplyne 100 let od
prvního organizovaného tenisového turnaje LTC
Řevnice, o kterém je v českém sportovním písem-
nictví referováno. Tomuto významného výročí vě-
nujeme v LTC Řevnice mimořádnou pozornost.

 Kö
.

Obr. 3 Josef Semanský na turnaji na Kazíně (rok 1992).
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PSČ:

  Adresát:

STAVBA BYTOVÉHO DOMU V LETECH
Firma IBS–Rokal, s.r.o. Vám představuje nový projekt. Jedná se o stavbu bytového domu v obci
Lety (viz studie pod textem). Bytový dům navrhoval ing. arch. Petr Starčevič z ateliéru Kolpron
Praha.

Celý objekt je navržen jako moderní stavba s 19 byty a komerčním prostorem určeným pro
kancelář, nebo malý obchod. Velikosti jednotlivých bytů jsou v rozmezí 1+kk až 5+kk. Stavba
i při svém moderním architektonickém výrazu respektuje okolní zástavbu. Ke každému bytu
náleží nově vytvořené parkovací místo. K přízemním bytům náleží malé předzahrádky o výmě-
ře 25 m2, které umožní obyvatelům těchto bytů příjemné posezení na společné zahradě při za-
chování určitého soukromí.

Většina bytů ve druhém a třetím nadzemním podlaží má balkony a terasy, ze kterých se na-
skytne budoucím obyvatelům nádherný výhled na panorama brdských lesů. Všem obyvatelům
nových bytů bude k dispozici nově založená upravená zahrada, která bude oplocená a bude
sloužit výhradně obyvatelům nového bytového domu. Její součástí bude pískoviště a dětské
hřiště s prolézačkami.

Přípravné práce pro stavbu domu již začaly a předpokládaný termín dokončení stavby je do
31.12.2002.

Doufáme, že Vás naše nová stavba zaujala a v případě, že budete chtít poskytnout další infor-
mace kontaktujte pana Ing. Petra Wolfa na výše uvedených telefonních číslech.

NOVÉ SÍDLO ORDINACE
MUDr. Věra Pěničková oznamuje svým
pacientům změnu adresy ordinace: Komen-
ského 1100 – vchod od pošty – bez schodů.
Ordinační hodiny a telefonní spojení
5772 1133 zůstávají stejné.

NOVINKY Z NESTÁTNÍHO
 ZDRAVOTNÍHO ZAŘÍZENÍ

V HERRMANNOVĚ ULICI ČP. 151
Byly zde otevřeny dvě nové specializované am-
bulance.
DIABETOLOGIE – INTERNA – EKG
MUDr. Marta Jedličková
Ordinuje:

středa 7,00 – 13,00 pouze objednaní
pátek 7,00 – 13,00 bez objednání

telefon: 02/ 5772 0222
UROLOGIE
MUDr. Karel Výborný
Ordinuje:

úterý 8,00 – 12,30 pouze objednaní
čtvrtek 8,00 – 12,30 bez objednání
pátek 13,30 – 17,00 bez objednání
17,00 – 19,30 pouze objednaní

telefon: 02/ 5772 0666

Další novinkou je nabízená péče Mgr. Heleny
Touškové, fyzioterapeutky, která na této strán-
ce prezentuje léčebné metody, které pomohou
vyřešit mnohé zdravotní problémy.             Cv
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Připomínáme všem majitelům pevných řev-
nických telefonních linek, kteří nebyli napsá-
ni v telefonním seznamu vycházejícím loň-
ského roku, aby tuto skutečnost oznámili
p. Hamplovi na hospodářské oddělení MěÚ
Řevnice. Týká se to těch, kteří mají zájem
být uvedeni ve Stříbrných listech Řevnic, kte-
ré v letošním roce vyjdou jako příloha Ru-
chu. Od příštího čísla bude vycházet pokra-
čování připravovaných Stříbrných listů, a to
telefonní čísla provozoven, lékařů, hasičů
apod. Opět budeme žádat o kontrolu, případ-
né opravy či rozšíření.


