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Zdarma
Úvodní slovo

Ne každá vesnice či městečko se může v dnešní době pyšnit tím, že má svého kováře.
Řevnice takovým místem jsou. Kovářství Hrubý, ve kterém pracují s kovem a ohněm
otec a syn Vratislav a Vratislav Hrubý, je podle našich zjištění známé široko daleko.
Za tímto jménem stojí mnoho dobré a poctivé práce a troufám si říci, že opravdu
málokdo z této branže má svůj nezaměnitelný otisk i na takovém místě jako je mystický
Pražský hrad či hrad Český Šternberk. Kovářem od počátku lidstva nemohl být kdekdo,
vždy to bylo výjimečné a uznávané povolání.
A že kovářská práce s sebou přináší i jistý nádech dobrodružství, dokazuje i snímek, který
jsme pro toto vydání Ruchu stáhli z kovářského Facebooku. Řevničtí řemeslníci se totiž od
roku 2002 pravidelně podílejí na údržbě největšího českého zvonu sv. Zikmunda ze zvonařské dílny Tomáše Jaroše, který je umístěný ve zvonici chrámu svatého Víta na Pražském hradě a jeho hmotnost je více než 1 6 tun.
Více se dozvíte uvnitř čísla v rozhovoru s oběma kováři. Tímto příspěvkem na stránkách
Ruchu zahajujeme představování řevnických živnostníků a firem. Jsme přesvědčeni o tom, že mezi námi žije mnoho zajímavých a šikovných lidí, o kterých bychom měli vědět.
hp, thr

Milí spoluobčané,
kdy jindy psát o sněhu než v únorovém
čísle. Vždy žasnu nad rozmanitostí sněhových vloček, každá je jiná. Jemně tají na
dlaních, občas je z nich ale vánice. Žijeme
v klimatickém pásmu, kde jsou výrazné
rozdíly v počasí během ročního cyklu. Lidé, kteří zimu nemají rádi, už vyhlížejí
hřejivé dny. Milovníci zimy jsou naopak
rádi, že nastal jejich čas.
Děti se na sníh těší, aby mohly proměnit
příkré svahy v sáňkařské dráhy, a rodiče
trnou, že děti na saních do něčeho narazí.
Senioři se na sníh dívají s obavou, zda se
podaří uklidit chodníky a nebude hrozit
uklouznutí.
Nedávno mě jeden kamarád kartograf
prosil, abych do map zakreslil běžkařské
tratě na Hřebenech. Trochu jsem se tomu
smál. I letos ale byly dny, kdy u nás dole
u řeky nebyla ani vločka, ale mezi stromy
na okolních kopcích bylo bílo. Řevnice
mají krásnou polohu, a když zima nepřeje,
lze vyrazit s běžkami v ruce na umělý sníh
do Chuchle.
Inuité neboli Eskymáci mají 1 7 slov pro
různé typy sněhu. Souvisí to s prostředím,
v němž žijí, a jejich praktickými potřebami.
Lyžaři, když přemýšlejí o správné „máze“,
mají také několik termínů pro sníh, aby
dokázali pojmenovat jeho odlišné
vlastnosti – prašan, firn, krusta atd. Již malé děti Inuitů dokážou rozpoznávat zrnitost sněhu, jeho přilnavost, pevnost.
Většině z nás, kteří„vidíme“ stále jen jeden
sníh, to může připadat exotické, trochu
mimo naše chápání.
Zakoušení odlišnosti je cenné tím, že se
snažíme porozumět i odlišnému pohledu.
Jakkoliv to mnohdy není vůbec jednoduché. Netýká se to přirozeně jen odlišného pohledu na sníh, ale i na odlišnou
kulturu, náboženství a nakonec i na zcela
všední věci v obci. Přeji nám více vzájemné empatie.
S úctou
Ondřej Skripnik

2

Novinky
z úřadu

Kontaktní informace

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

Úřední hodiny:

Městský, Stavební úřad a Matrika
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Podatelna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 5:00
Pá: 7:30 - 1 2:00
Pokladna:
Po, St: 7:30 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 8:00
Út, Čt: 7:30 - 1 2:00
Pá: zavřeno

Odbory úřadu

ústředna a podatelna
pod@revnice.cz, tel.: 257 720 1 57
starosta - Ing. Tomáš Smrčka
starosta@revnice.cz,
tel.: 257 720 1 50, 603 854 843
místostarosta - Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.
mistostarosta.skripnik@revnice.cz
tel. 737 372 573
místostarosta - Pavel Drhlička
mistostarosta.drhlicka@revnice.cz
tel. 602 339 960
tajemnIce
taj@revnice.cz, tel.: 257 720 1 51 , 603 508 806
správní odbor
eso@revnice.cz, tel.: 257 720 1 58, 725 852 822
ekonomický odbor
tilsch@revnice.cz, tel.: 257 720 1 58, 603 293 322
matrika
matrika@revnice.cz tel.: 257 720 1 57
pokladna, účtárna (v pátek závřeno)
uct@revnice.cz, tel.: 257 720 1 59
stavební úřad
su@revnice.cz, tel.: 257 720 223, 725 852 81 8

Další důležité telefony
technické služby
ts@revnice.cz, tel: 702 041 427
Policie ČR 1 58
Policie ČR - oddělení Řevnice 974 882 740
Hasiči
1 50
Hasiči Řevnice
950 845 1 1 1 , 950 845 1 1 2
Záchranná služba 1 55
Trans Hospital Řevnice
257 721 555, 257 721 666, 257 721 777
Poruchy
plyn
244 472 81 1
244 472 81 2
1 239
voda
702 041 428
elektro 840 850 860
800 1 86 435
veřejné osvětlení 257 720 090
hlášení poruch 702 041 425
Čistička odpadních vod 702 041 429
Svoz odpadu 257 720 090, 702 041 426
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Vážení řevničtí spoluobčané,
vážení čtenáři,
vánoční a novoroční atmosféra nás již minula velmi rychle a uběhl již také první
zimní měsíc roku 201 5. Rozhodně nelze říci,
že by nastalo období nějakého zimního klidu, byť pravá zima se k radosti cestářů a
smutku dětí a lyžařů zatím výrazně neprojevila. Počasí však umožňuje provádět
práce, na které nezbyl čas v průběhu roku,
jako je například plošná likvidace zbytků
pařezů a prořezy ve vegetačním klidu. Nebo například úklid černých skládek, které
se bohužel množí a zatěžují město zbytečnými náklady. RM bude pracovat na
možnosti umístění fotopastí ve vytipovaných lokalitách, kde k odkládání odpadu
dochází.

Činnost Rady města

Rada města se během ledna sešla celkem
třikrát. Zabývala se změnami, které v městském systému sběru odpadů nastanou
v tomto roce. V souvislosti s poskytnutou
dotací se nově zavádí do systému
sběrných hnízd nádoby na bioodpad, rozšíří se počet sběrných hnízd a je také nově
připraven způsob zapojení menších podnikatelů do systému.
Velmi aktivně v součinnosti s Radou města
začaly pracovat odborné komise a zabývají
se a zpracovávají témata, která jsou pro
město důležitá. Na stránkách města pod
samosprávou je uvedeno složení jednotlivých komisí, statuta a zápisy z jednání komisí. Komise nejsou uzavřené skupiny a
Rada města přivítá aktivitu každého, kdo
by se měl zájem zapojit do činnosti těchto
odborných komisí.

Přístavba nové budovy a
zateplení stávající budovy
II. stupně základní školy

Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce zateplení fasády, výměny
oken a výměny a zateplení střešního pláště
budovy druhého stupně základní školy
a s vítěznou firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9 již byla podepsána
smlouva o dílo.
Na dodavatele přístavby budovy druhého
stupně základní školy bylo výběrové řízení
vyhlášeno.
Práce budou zahájeny postupně během
dubna a května letošního roku. Práce na
stávající budově jsou plánované ukončit
do konce prázdnin a přístavbu do konce
roku. Tyto práce velmi ovlivní chod školy
v konci tohoto školního roku a v první
polovině nového školního roku 201 5/201 6.
RM si je dobře vědoma, že pro chod školy
nastane velmi složité období, které bude
požadovat maximální míru spolupráce a
vzájemné tolerance. Na konci tohoto období koncem roku 201 5 nás čeká zrekonstruovaná, modernizovaná a rozšířená
budova základní školy.

Přednádraží

O těchto odstávkách budou vlastníci dostaveb informováni do schráV prostoru staveniště vymezeného od kři- tčených
nek
s
předstihem.
žovatky ulice Pod Lipami a Palackého náměstí po křižovatku ulic Nádražní a Pražská
probíhá výstavba, která zahrnuje průjezdnou komunikaci, přeložky a výstavbu Rekonstrukce povrchu
nových inženýrských sítí a úpravu parkova- ulic Husova a Kozinova
cích ploch před nádražní budovou.
Současná fáze výstavby, která aktuálně Stavbu realizuje firma Froněk s.r.o. Stavební
probíhá, je z pohledu organizace par- práce v těchto ulicích budou pokračovat
kování, příjezdů do přednádražního od poloviny března. V Kozinově ulici bude
prostoru a dopravní obslužnosti nejná- dokončena finální vrstva asfaltového poročnější a potrvá do konce dubna. Prosíme vrchu, usazeny a srovnány kanály a kryty
tedy občany a návštěvníky o shoví- uzávěrů vody a dokončeny chodníky. V ulivavost s tímto stavem a sledování informa- ci Husova bude v roce 201 5 dokončena
cí na stránkách města a vývěskách v této oprava vodovodního řadu, srovnána konlokalitě. A rovněž prosíme o věnování po- strukční vrstva štěrkodrti, osazeny obzornosti upravenému dopravnímu značení rubníky a položen asfaltový povrch.
a jeho plné respektování a vzájemnou Následně budou dokončeny chodníky.
ohleduplnost. Stále ještě jednáme s ve- V ulici Husova je uvažováno o výměně
dením firmy Eurovia CS a.s. o možnosti vy- vodovodního řadu ještě v předstihu, pokud
užití části areálu k dočasnému parkování to klimatické podmínky umožní.
po dobu nejkritičtějšího období.
Pro parkování byla zpřístupněna část již
dokončené komunikace s příjezdem od Rekonstrukce povrchu
Palackého náměstí a koncem března budou zpřístupněny další části nové komu- ulic Sochorova a Sádecká
nikace.
V průběhu ledna proběhlo výběrové řízení
V následující etapě stavby mezi hotelem na dodavatele a výsledky budou známy až
Grand a zatáčkou v křižovatce ulic Ná- po redakční uzávěrce. Práce budou probídražní a 28. října (tato křižovatka zůstane hat v období února až května letošního
v této etapě průjezdná a obě ulice budou roku. Obyvatelé a vlastníci objektů v dojednosměrné ve směru od 28. října) nebu- tčené lokalitě budou informováni
de umožněn vjezd a parkování před ná- o plánovaném průběhu prací po uzavření
dražní budovou.
smlouvy s dodavatelskou firmou.
V další etapě pak bude provedena rekonstrukce Nádražní ulice do asfaltového povrchu včetně části inženýrských sítí a bude Všechny tyto stavby a jejich souhrn mají
znamenat úplnou uzavírku této části do pro letošní rozpočet města zcela zásadní
konce dubna 201 5. A úplně závěrečná vliv. Po ukončení výběrových řízení na doetapa se bude týkat části ulice Pod Lipami davatele budou známy finanční dopady a
od bývalých uhelných skladů po zaústění teprve poté budou známy možnosti rozna Palackého náměstí.
počtu pro plánování dalších oprav a inSoučasně budou přepojovány stavby v té- vestic. Tento plán chce RM představit do
to lokalitě na nový vodovodní řad a bude poloviny letošního roku.
docházet k časově omezeným odstávkám
S úctou Tomáš Smrčka, starosta
vodovodního řadu v dané lokalitě.
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Komise Rady města Řevnice
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Rada města Řevnice zřídila tyto komise jako své iniciativní a Komise pro životní prostředí: Mgr. Martina Skovajsová, Ing. Jan
poradní orgány. Statuta komisí a většinou i zápisy z jejich jednání Lojda Ph.D., Bedřich Krippner, Zdeněk Burián, Emil Ráž, Gabriela
Železná, Irena Růžičková, MVDr. Zdeněk Valeš, Lucie Arnoldová,
najdete na www.revnice.cz v rubrice Samospráva.
Mgr. Ladislav Kotěra, Bc. Jan Hlaváček, Gabriela Říhová
Přestupková komise: Mgr. Vladimír Plachta – předseda, Monika
Dopravní komise: Ing. Bohumil Kovář Ph.D. – předseda, Ing. Petr
Kučerová, Martin Plachý
Hrubý, Ing. Jan Nosek, Ing. Jakub Vyhnálek, Dr. Ing. Jan Přikryl,
Letopisecká komise: MUDr. Jindřich Konig – předseda, Dagmar Ing. Jan Veselý, Jan Hruška, Marek Fér, Ing. Bohumil Kubát CSc.,
Renertová, Milada Horká, Ing. Josef Beneš st., Bc. Miroslav RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D
Cvanciger, Mgr. Pavel Beneš
Stavebně urbanistická komise: Ing. arch. Alice Čermáková –
Sociálně zdravotní komise: Bc. Vendula Honsová – předseda, předseda, Adam Langr, RNDr. Hana Ripková, Petr Kudlička, Ing. Jan
Iveta Kovářová, MUDr. Jaroslava Dercová, Monika Kučerová, Klimt, Ing. Lenka Vyhnálková, Ing. Jan Šimůnek, JUDr. Alena
Buriánová, Bc. Kristýna Hejzlarová, Ing. Tomáš Chabera, Pavlína
Lidmila Svobodová, Ing. Petr Kozák, Markéta Sládková
Čapková, MgA. Ivana Junková
Kulturní komise: Marie Vágnerová, Adam Langr – předseda,
Ing. Hana Bolinová, Bc. Monika Vaňková, Štefan Oršoš,
Mgr. Veronika Stará, Jan Flemr Ph.D., MgA. Ivana Junková, Petra
Veselá, Bc. Miroslav Cvanciger, Mgr. Anna Schlindenbuch, MgA.
Marie Reslová, Tomáš Spěvák

Máte olověné potrubí? Zažádejte
o dotaci!

Vlastníci nemovitostí, kteří mají dosud přípojku z olověného
materiálu mají možnost do 1 6. února 201 5 požádat
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o dotaci na výměnu
olověného potrubí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na výměnu
olověných vodovodních přípojek v rámci programu „Podpora
oprav domovních olověných rozvodů pro rok 201 5“.
Příjemcem dotace je:
• vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými
rozvody vody,
• společenství vlastníků jednotek,
• vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými
rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek
nevzniklo.

Dotace je poskytována v maximální výši 20 tisíc Kč na 1 bytovou
jednotku. Lhůta pro doručení žádosti je od 8. prosince 201 4 do 1 6.
února 201 5.
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou
domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova
v pitné vodě. Formulář žádosti je uveřejněný na webových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese
http://www3.mmr.cz/zad.
K žádosti o podporu je třeba doložit protokol akreditované
laboratoře o zjištění koncentrace olova v pitné vodě překračující
právě 1 0 µg olova na litr vody, který není starší 1 0 měsíců. Přílohou
žádosti je i rozsah a technologický postup oprav a předběžný
položkový rozpočet.
Bližší informace k programu lze nalézt na stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj.
MÚ

Setkání s Radou města Řevnice

Rada města se schází jednou týdně, zpravidla v pátek dopoledne.
Hodiny pro setkání s občany jsou pravidelně ve čtvrtek 1 3:00 1 5:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.
Prosíme o ohlášení se předem. Děkujeme.
RM

Poruchy veřejného osvětlení

Pokud zjistíte, že ve vaší ulici nesvítí věřejné osvětlení, prosíme
ohlaste poruchu veřejného osvětlení na tel. 702 041 425 (p. Mojmír
Mikula – vedoucí technických služeb města).
thr

Technické služby: Porovnání množství
odpadu

Technické služby odvážejí třikrát týdně odpad z malých košů
rozmístěných po městě a také nesprávně zatříděný odpad
umístěný do velkých popelnic na papír, plast a další recyklovatelné
suroviny na sběrných místech. Případně čistí okolí sběrných míst.
Mimo letní sezonu je to pravidelná práce pro dvě osoby na celé
pondělí, středu a pátek. Takovýto odpad je zařazen v kategorii
směsný komunální.
Dalším druhem odpadu, který tvoří velkou složku, je bioodpad,
zahrnující veškerý biologicky rozložitelný odpad bez cizích příměsí
především listí, větve a trávu.
Za měsíc listopad bylo z města odvezeno 3,75 tuny směsného
komunálního odpadu a 23 tun biologicky rozložitelného odpadu.
Pokud čísla srovnáme s měsícem září, spadajícím do letní sezony,
vidíme opačný poměr, odvezeno bylo 21 tun směsného
komunálního odpadu a 3,4 tuny bioodpadu. Pro představu
množství za oba měsíce naplnilo 60 svozových kontejnerů.
Mojmír Mikula

Ptáte se - odpovídáme

Facebook - Josef Havlík: Jak je v zimě otevřeno dětské hřiště?
Odpovídá Mojmír Mikula (Technické služby města Řevnice):
Dětské hřiště je otevřeno stále, pokud není zasněžené. V zimním
období se úklid provádí jednou za 1 4 dní.
E-mail - Helena Dvořáková: Dobrý den, v souvislosti s úpravou
přednádraží bych se chtěla zeptat, zda by bylo možno u nádraží
vybudovat přístřešek pro odkládání kol. Z dotace to asi nepůjde,
ale snad by se nějaké prostředky našly. Od té doby, co byla
zbořena úschovna, si lidé zamykají kola různě k zábradlí a nebývá
jich málo. Jak na to? Je možné se "inspirovat" zastávkou ČernošiceMokropsy. Takový přístřešek by jistě nebyl příliš nákladný a hned
by naše nádraží vypadalo lépe.
Odpovídá Ondřej Skripnik, místostarosta města Řevnice: Pěkný
den, cyklo-boudy a stojanů na kola včetně smysluplného a
bezpečného příjezdu k nádraží se bohužel cyklisté koncem dubna,
kdy bude ukončena úpravy přednádraží prostoru, nedočkají.
Současný projekt s tím vůbec nepočítal. Nejblíže stojanům pro
cyklisty jsme byli koncem minulého roku, kdy byl připraven
projekt k dotaci na doplnění městského mobiliáře. Bohužel z
dotace sešlo.
Cyklo-bouda by neměla stát v místě bývalé úschovny, protože to
je majetek SŽDC. Pozemky obce naopak začínají na druhé straně
schodů, a tak realizace úschovny úzce souvisí s projektem
celkového dokončení úprav přednádraží v další etapě. Prosíme
tedy o trpělivost, podpora alternativní dopravy k nádraží je
prioritou.
Připravil Tomáš Hromádka
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Jsem moc rád, když do naší kovárny přijdou děti

Vratislav Hrubý st., řevnický patriot, se k řemeslu dostal téměř osudovým způsobem, když nakouknul do kovárny ústředí uměleckých řemesel v Praze Karlíně.„A pak jsem věděl, že tuhle práci
chci dělat. Bylo mi 1 5 let. Jsem v našem rodě první kovář.“

Vratislavu Hrubému ml. je nyní 23 let. Vystudoval SUPŠ (střední
umělecko-průmyslová škola) v Turnově, tzv. „špéra“. Poté jeho
kroky vedly na VŠCHT (Vysoká škola chemicko- technologická) v
Praze 6, ale po půl roce, jak sám říká, zjistil, že radši pracuje rukama,
a tak v roce 201 2 začal pomáhat tátovi v dílně. Má se pořád co učit.

Vratislav Hrubý ml.

Byl pro Tebe táta inspirací při volbě zaměstnání nebo jsi ke
kovařině tíhl již v dětství?
Táta je pro mě autorita, vzor, kamarád a parťák nejen v práci. Odmalička jsem se motal v kovárně. Bavila mě nejdřív práce se
dřevem, nejvíc vyřezávat. Ovšem mým sběratelským koníčkem
byly vždy nože. Později při výběru povolání jsem volil spíše
kovárnu než nově zařizovat truhlárnu. Nicméně začátky byly spletité. Chtěl jsem být vojákem (dodnes běhám po lese s airsoftem a
lasertagem). Udržuji si tak fyzičku nejen v lese, ale i na národní
házené, kterou hraji také odmalička.

Jaké své dosavadní práce si nejvíce považuješ?
Nejvíce si považuji své maturitní práce, která je dodnes vystavena
ve školní galerii. Jedná se o zvon, na němž je odlitý znak města
Řevnic. Z vlastního tvoření je to naposledy kovaná krabička na zá- Co na své kovářské cestě považujete za své „NEJ“ a jaká práce
snubní prstýnek pro moji Věru.
v tomto téměř pohádkovém odvětví Vás nejvíce těší?
Nejvíce si považuji toho, že jsem dvorním kovářem na hradě Český
Máš nějaký kovářský sen, něco, co by sis rád v životě udělal?
Šternberk a málokdo ví, že srdce do největšího zvonu Zikmund na
Kovářský sen zatím nemám, třeba to přijde, ale pořád si říkám: Pražském hradě má vyraženou signaturu řevnické kovárny. Rád
„Hlavně, aby nás to řemeslo uživilo a byli jsme s tátou zdraví kovu repliky starých věcí, těší mě restaurování a doplňování
a v pohodě“.
chybějících prvků starých kovářských věcí. Také mám moc rád,
když se rozezní starý zvon s novým srdcem. To je určitá odměna za
tu dřinu. Ale děláme všechno, umím naklepat kosu, běžnou záVratislav Hrubý st.
Je kovařina těžká? Je krom nadšení pro tuto profesi potřeba mečničinu a kovařinu. Prostě všechno od železa.
nějakého specifického umu, dovedností, mohutných bicepsů?
současnost poctivým řemeslům příliš nepřeje, zdá se mi.
Práce je to náročná fyzicky i psychicky. Vždycky se maximálně Naše
Jak
to
vidíte Vy, s možností posoudit kovářské doby minulé
snažím, abych odvedl dobrou práci a zákazníkovi se líbila. Kovářem a ty nynější?
se asi může stát každý, kdo je šikovný na ruce, trpělivý a svědomi- Dnešní doba je uspěchaná a náročná zejména pro malé řemetý a má tvořivé představy. Každé řemeslo se musí dělat poctivě, slníky a podnikatele. Ten ,,boom“, co byl po revoluci a hlad po
jinak ztrácí smysl.
opravách starých památek a restitucí už není tak veliký. Zákazník
se snaží co nejvíce ušetřit a tak volí třeba dovozovou rádo-by
kovařinu nakupenou v marketech. Bohužel to není o kvalitě a ani o
pohlazení oka. Samozřejmě zdražující se materiál a energie nepřidají.
Vedle Vaší náročné i krásné práce máte ještě vůbec čas na nějaké koníčky?
Za koníčky mám kromě práce a rodiny ještě přírodu, dobré pivo,
národní házenou a každý duben stavbu čarodějnic na Vrážce.
Chtěl bych moc poděkovat své rodině, která nás jako firmu Kovářství Hrubý maximálně podporuje a dík patří i tolerantním sousedům, kteří vědí, že kovárna funguje od roku 1 991 .
Jsem také moc rád, když do naší kovárny zavítají děti z mateřských
škol a prvního stupně základky. Několik exkurzí už máme za sebou
a děti vědí, kdo je kovář a co dělá. Ty větší si odkovou i hřebík.
Helena Pelikánová
(Foto: Facebook - Kovářství Hrubý)
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písek ... inspirace je všude. Sestavte pomocí čar, tvarů, obrysů, linek,
barev, světla, iluze, křivek své obrázky, instalace, fotografie, objekty.
Než se pustíte do práce, je potřeba nejdříve hledat inspiraci a
seznámit se s termínem abstrakce. Pak se vydejte dál, po stopách
Základní škola Řevnice
výtvarných stylů, které se abstraktním uměním zabývají (například
kubismus, op art, kinetické umění, informel, třeba akční malba a
další). Uvedené výtvarné trendy zažívaly velký rozmach v druhé
Tři první třídy v příštím školním roce!
polovině minulého století. Umělci té doby pracoPřípravy na zápis budoucích prvňáčků v ZŠ Řevnice jsou v plném vali s geometrickými tvary, optickým klamem, iluzí, magnetickým
proudu. Termín je naplánován na 5. února 201 5. Paní učitelky 1 . polem, fyzikou, dynamikou přírody a tak dále. Náměty neměly
stupně hledají co nejefektivnější a zároveň pro děti nejzábavnější konkrétní podobu, divák si je mohl jen domýšlet.
formu, jak zjistit připravenost potenciálních žáčků pro nástup do O podmínkách soutěže, a ostatní podstatné informace se dozvíte
školního procesu. Nechť se jim při zápisu daří!
na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.
Populační tlak na naší školu bude pokračovat také v následujícím
ij
školním roce 201 5/1 6. Po dohodě se zástupci města budeme
otevírat tři třídy prvňáků. Bohužel v období září - prosinec 201 5
nebudeme ještě moci využít kapacit nových tříd v přístavbě, proto
se zástupci města intenzivně hledáme řešení, jak tyto 4 měsíce
překlenout. Nabízí se několik variant s tím, že bychom chtěli hledat
takovou, aby se naši noví žáčci cítili hned od začátku plně Modrý domeček
integrovaní do dění ve škole.
Chtěli bychom tímto také poděkovat vedení města za velmi
Salon výtvarníků pro Konto Bariéry
vstřícnou spolupráci při hledání nejlepšího řešení pro naše žáky.
(ze Školního zpravodaje ZŠ Řevnice)
Již počtvrté se v prostorách kavárny Modrý domeček v Řevnicích
na náměstí uskuteční výstava obrazů, které věnovali do aukčního
salonu Konta Bariéry umělci z celé České republiky. V uplynulých
třech letech tak jenom návštěvníci kavárny a příznivci umění
Základní umělecká škola Řevnice
koupí obrazu podpořili Konto Bariéry částkou vyšší než 1 00 tisíc
korun.

KULTURA

Další ročník regionální výtvarné soutěže

ZUŠ Řevnice a Modrý domeček vyhlašují již 7. ročník regionální
výtvarné soutěže.
Abstrakce /čára tvar světlo pohyb iluze
Téma soutěže – Abstrakce okolo nás / čára, tvar, světlo, pohyb,
iluze, obrys, barva, linka, křivka, pojďme si s tím vším hrát.
Konkrétní představa se stává nekonkrétní a naopak. Dívejte se
okolo sebe na stromy, domy, zvířata, střechy, auta, vodu, nebe, vítr,

Kurz vaření v Modrém domečku

Zveme zájemce o zdravé, lehké a chutné vaření, aby vyzkoušeli
pilotní projekt Kavárny Modrý domeček. V neděli 1 5. 2. 201 5 od
1 5.00 hod – 1 7.00 hod se vám bude věnovat známý český
šéfkuchař Jiří Faltys. Kromě vedoucích kuchařských pozic
v předních českých i zahraničních podnicích působil v roli
šéfkuchaře v Českém domě na letních olympijských hrách
v Londýně v roce 201 2. První lekce vaření s těstovinami Pasta Fidli
se ponese v duchu Itálie. Cena kurzu je 490 Kč. Zájemci od nás
obdrží kávu a vodu v době kurzu. Bude zajištěno hlídání
dětí s programem v dětském koutku Modrého domečku a každý
absolvent kurzu od nás obdrží dárek. Počet je limitován, proto
neváhejte a již nyní se rezervujte svá místa na Kurzu vaření Pasta
Fidli s šéfkuchařem Jiřím Faltysem! Rezervace na telefonním čísle
603 527 854 – Marie Hrdá.

Kino Řevnice
4. středa - 20:00 Sama nocí tmou
6. pátek - 20:00 Co jsme komu udělali?
7. sobota - 1 5:30 Velká šestka,
1 7:30 Babovřesky 3 - 20:00 Kód Enigmy
1 1 . středa - 20:00 Divoké historky
1 3. pátek - 20:00 Hodinový manžel
1 4. sobota - 1 5:30 Paddington, 1 7:30 Jupiter
vychází - 20:00 Padesát odstínů šedi
1 8. středa - 1 5:00 (baby-bio) Fotograf,
20:00 Whiplash
20. pátek - 20:00 Big Eyes
21 . sobota - 1 5:30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu, 1 7:30
Fotograf - 20:00 Birdman
25. středa - 20:00 Proti přírodě
27. pátek - 20:00 Teorie všeho
28. sobota - 1 5:30 Zvonilka a tvor netvor, 1 7:30 Slídil - 20:00 FILM
NA PŘÁNÍ: 1 ) Philomena, 2) Ona, 3) Přežijí jen milenci (hlasujte na
webu a FB)

Uzávěrka příštího čísla
je 1 5. února 201 5 v 1 8 hodin.
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Deník malého poseroutky 8 - Fakt smůla - Jeff Kinney
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod nohama. Jeho nejlepší kamarád
Rowley Jefferson se na něj vybodnul a najít si nové kamarády
fakt fuška. Aby obrátil štěstí na svou stranu, Greg se
Čajovník Jan Delfín Cherubín se zabývá přípravou čajů již 1 8 let, bude
rozhodne,
že zariskuje a nechá svá rozhodnutí na náhodě...
založil a provozoval dnes již známou a mnohými oblíbenou
Čajovnu ve věži na Letné.
- Jo Nesbo
Podle webových stránek v roce 2008 v rámci zachování zdraví a Přízrak
Harry
Hole
se po třech letech strávených v Hong Kongu vrací
pohody opustil ruch velkoměsta a odstěhoval se do Řevnic, domů do Norska,
ovšem o žádnou zdvořilostní návštěvu. Po
kde s překvapením zjistil, že se doposud nevyskytuje žádná příletu okamžitě nejde
míří
na
policejní ředitelství, kde žádá svého
čajovna a to i přesto, že po ní byla poptávka ze strany mnohých někdejšího nadřízeného, aby
se mohl ujmout vyšetřování již
místních. A tak netrvalo dlouho a Vesmír byl nakloněn vzniku takřka uzavřeného a objasněného
případu vraždy na drogové scéČajovny Cherubín. Při dobrém čaji se navíc můžete v čajovně na ně.
náměstí zúčastnit řady zajímavých akcí. Aktuální program najdete
thr
na internetové adrese: http://www.cajovnacherubin.cz.
thr

Čajovna Cherubín

Notičky

Notičky budou opět plesat v Zadní
Třebani

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic pořádá 28. března od 1 9:00
hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani tradiční hudební
ples. Stejně jako loni se představí společně s cimbálovou muzikou
Harafica z Uherského Hradiště. Nebudou chybět tradiční
překvapení v podání Notiček, tombola, dámská volenka či
slosování vstupenek. Hosté, kteří přijdou v kroji, se pak utkají
v soutěži o nejkrásnější kroj. Vstupenky lze objednávat na e-mailu:
lenka1 kolarova@seznam.cz.
jf

Městské kulturní středisko

Zájezd do Mníšku

MěKS Řevnice připravuje zájezd do Mníšku pod Brdy. Při
dostatečném zájmu se uskuteční v úterý 24. 2. Na jeho programu
bude prohlídka zámku, speciálně pro nás bude vytvořen okruh,
který po celé délce má pouhých 25 schodů, takže ho zvládne
opravdu každý. Dále navštívíme mníšeckou provozovnu Pasta
Fidli, kde se nám dostane poučení, jak se čerstvé těstoviny
vyrábějí. Zájemci si postup vyzkouší. Na případný nákup
dostaneme sice symbolickou, ale slevu.
Zájezd je určen nejen seniorům a jejich vnoučatům, ale všem, kteří
budou mít zájem a čas.
Předběžné přihlášky na kultura@revnice.cz nebo na Mníšecká 29,
252 30 Řevnice – stačí vhodit do schránky.
Veronika Stará

Leťánek

Pozor, Leťánek nově i v Řevnicích!

V roce 201 5 přichází rodinné centrum Leťánek s velkou změnou
a své aktivity rozšiřuje i do sousedních Řevnic. Kurzy, přednášky
a další program rodinného centra se budou od letošního února
odehrávat v knihovně v domovských Letech (Na Návsi 1 60) a nově
se Leťánek zabydlí také v řevnickém Sokole (Opletalova 89),
konkrétně v Klubovně nad kinem a v přilehlém malém sále.
Letovský sál U Kafků se pro aktivity centra již využívat nebude.
„Současní i budoucí klienti rodinného centra se díky těmto
změnám mohou těšit na celou řadu novinek, protože díky novým
prostorám se záběr Leťánku rozšíří nejen místně, ale i fakticky“,
říká Renata Dudová z leťánkovského týmu, a dodává: „Kromě
osvědčených kurzů a přednášek, které budeme nabízet nově
i přímo v Řevnicích, chystáme také různé akce například pro
základní a mateřské školy.“
Rodinné centrum Leťánek působí v Letech od roku 2009. Vzniklo
z iniciativy několika nadšených maminek, které ho doslova
„vydupaly ze země“ a dodnes v něm všechny působí. Do nabídky
centra patří kromě pravidelných kurzů pro děti, dospělé a seniory
také nejrůznější přednášky na témata jako třeba vztahy, výchova,
zdravá výživa, vzdělávání apod., ale i velké akce jako Pohádkový
les nebo Mikulášská veselice. Více informací najdete na
www.letanek.cz.
Leťánek

Dobřichovice

Z OKOLÍ

DOBŘICHOVICKÝ DOMEK HLEDÁ TATÍNKA-KUTILA
Dobřichovický Domek hledá ochotného tatínka-kutila, který by
měl čas se jednou týdně věnovat klukům ve věku zhruba od 6 do
1 0 let. Může se jednat o modeláře, elektrikáře, truhláře, který by
Řevnické knihkupectví Leamos (název knihkupectví je vypůjčen ze chtěl své schopnosti předat dál a vychovat novou generaci kutilů.
španělštiny) se na náměstí již zabydlelo a stalo se místem se- Prostory dáme k dispozici, kroužek zorganizujeme, materiál
tkávání přátel literatury. Důkazem je zájem o knihy různorodých zaplatíme, ale chybí nám jedny šikovné ruce!
témat. Vedle knih zde zakoupíte také společenské hry a dřevěné Tatínkové, volejte na telefonní číslo 774 01 9 597, Radka Alexy, ale
hračky. Paní
Zuzana Drhličková nám poskytla přehled jenom kvůli kroužku.
nejčtenějších knih v posledním období.
DOBŘICHOVICKÉ DĚTI BAVÍ VĚDA
Řevnice na starých pohlednicích - Jindřich König
Na přání maminky Jany Maxové jsem se v září pustila do kroužku
Nádherně zpracovaná historie Řevnic v dobových pohlednicích.
„Věda nás baví“, který organizuje ČVUT v Praze. Přestože byl
kroužek vypsán až na počátku školního roku, přihlásil se
Vaříme s Láďou Hruškou
dostatečný počet dětí a v průběhu pololetí počet neustále
Populární potravinový inspektor a reportér TV NOVA Láďa Hruška narůstal, takže budeme od pololetí nabízet termíny dva a to nově
vstoupil do povědomí českých diváků také jako kuchař a dokázal, každé pondělí od 1 4 hod. a nadále čtvrtek od 1 4 hod. Kroužek baví
že vařit se dá levně a přitom chutně.
nejen děti, ale i mě! Vždycky se těším na další školení, kde jsem si
v prvním pololetí s ostatními lektory vyrobila například sopku,
Manželovo tajemství - Liane Moriarty
katapult, hasicí přístroj nebo třeba hydraulický píst. V druhém
Cecilia Fitzpatricková má všechno, co by si člověk mohl přát; je pololetí se děti mohou těšit na sbírání dalších zkušeností a
úspěšná v práci, oblíbená mezi lidmi a především má tři krásné zjišťovat, co to je například gravitace, hmat, těžiště, vyrobíme si
dcery a spokojené manželství. Její život je řádný a neposkvrněný sluneční soustavu nebo kladkostroj. Je to hraní a učení v jednom a
jako její domov. Dopis jejího manžela, který měl být objeven až po vzhledem k zájmu budeme v týdnu od 1 0. srpna
jeho smrti, ale všechno změní...
v Dobřichovickém Domku organizovat příměstský tábor„Věda nás
baví“.

Nejčtenější knihy v řevnickém knihkupectví
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 26

Řevnická výročí
v únoru
• 9. 2. 1 890 – založen učitelský
spolek Komenský se sídlem
v Řevnicích, ale s působností pro
široké okolí. Předsedou zvolen F.
Bobek, řídící učitel v Dobřichovicích.
• 1 9. 2. 1 925 – se narodil PhDr.
Jindřich Feld, hudební skladatel a
pedagog. Rodák z Prahy-Karlína,
jezdil již od dětských let do Řevnic, kde trávil každoročně celé letní
prázdniny. V Řevnicích založil Řevnické okarínové kvarteto, se
kterým šířil slávu města na koncertech a v rozhlase. Velmi se
věnoval kulturnímu a sportovnímu životu na plovárně Okrašlovacího spolku. Patřil ke skupině
mladých „plavčíků“, kteří po odchodu profesionálů a po zrušení
Okrašlovacího spolku plovárnu
stavěli a v létě spravovali (obr.).
V pozdějších letech se stal Feld
úspěšným skladatelem doma
i v zahraničí. V letech 1 972 – 1 986
působil jako profesor skladby na
pražské konzervatoři. Zemřel 8. 7.
2007.
• 21 . 2. 1 945 – zemřela Marie
Sandtnerová-Janků, známá kuchařka, která po léta žila v našem
městě.
• 24. 2. 1 902 – se narodil JUDr.
Antonín
Hřebík, významný
sokolský pracovník.
• 27. 2. 1 948 – místní organizace
KSČ v Řevnicích jmenovala Akční
výbor Národní fronty v čele
s předsedou Josefem Štíplem.
Výbor začal provádět nechvalně
známé personální čistky.
• RUCH 2/1 995 – okresní úřad
zaregistroval na katastru našeho
města 35 divokých skládek. Jejich
objem byl odhadnut na 875 m².
Jejich likvidací se město „prohne“.
Byla zřízena dvoučlenná městská
policie.
• RUCH 2/2005 – spisovatel a
novinář Ludvík Vaculík napsal 24.
7. 2001 do Lidových novin fejeton
„Evropa v Řevnicích“. Článek byl
přetištěn do tohoto čísla Ruchu.
• Dne 1 0. 2. 2005 byla v Paláci knih
Neoluxor v Praze pokřtěna nová
kniha Ludmily Vaňkové „Pán stříbrné růže“ - další z řady
historických románů řevnické autorky.

Vily čp. 70 a 222

Předkládaná kolorovaná pohlednice pocházející z konce první dekády 20. století (chybí datum v
textu i odesílací poštovní razítko na rakouské známce) zobrazuje v nadpisu článku uvedené dvě
vily v ulicích Sádecká a Mírová. Tyto vily tehdy svým umístěním tvořily koncovou zástavbu obce
ve směru jihovýchodním a na pohlednici vpředu jsou jen pole.
Vilu čp. 70 na rohu ulic Sádecké a Mírové postavil v roce 1 903 Josef Novotný a pojmenoval ji
„Elinka“. Stavba je na obrázku vpředu vlevo. Od Novotného dům koupil Tomáš Ryšánek z Prahy,
který byl v letech 1 91 0-1 3 předsedou Okrašlovacího spolku. V držení jeho rodiny je vila dodnes.
Zajímavostí na pohlednici je, že na konci zahrady stojí víceboký zahradní altán, dnes již zrušený.
O vile jsem psal v Ruchu v článku číslo 21 v roce 2005.
Vila čp. 222 v Mírové ulici, na obrázku vpředu vpravo, byla postavena v roce 1 906 a nazývá se
dodnes „Mandice“. Dům po dlouhá léta patří rodině Čermákově. Dnešní majitelka vily paní arch.
Alice Čermáková napsala o domě podrobný článek v Ruchu číslo 3 v roce 2009.
Zřetelným orientačním bodem je na pohlednici budova kostela svatého Mauricia.
Jindřich König

Kö

Historie Řevnic

Pro další pokračování seriálu o
starých pohlednicích v Ruchu uvítáme staré fotografie a další dosud nepublikované materiály.
Fotografie okopírujeme nebo naskenujeme a vrátíme majiteli. Tel.
731 483 833, či ruch@revnice.cz
thr

Ruch na Facebooku - http://www.facebook.com/ruch.revnice
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V tomto týdnu si děti vyzkoušejí složitější pokusy, které během
hodiny kroužku není možné zvládnout, jako například fotosyntéza,
krystalizace nebo izolace DNA. Kromě toho se v tomto týdnu děti
podívají na dvě zajímavá místa, např. do elektrárny, sklárny, čistírny
odpadních vod nebo technického muzea.
Radka Alexy, www.spolekdodo.cz
DODO – BOHATÁ NABÍDKA PRO 2. POLOLETÍ
I ve druhém pololetí se můžete těšit na stejně bohatou nabídku
aktivit. Kromě jediného kroužku vše z prvního pololetí pokračuje.
Došlo pouze k následujícím změnám: V pondělí budeme v čase
kroužku GUMIČKOVÁNÍ od 1 4 hod. nabízet pro děti z 1 . stupně
základních škol druhou hodinu kroužku VĚDA NÁS BAVÍ. Poté
v pondělí od 1 5:30 máme nově v nabídce kroužek KOUZELNÁ
JEHLIČKA s dětmi oblíbenou lektorkou paní Koldínskou. Děti od
pěti let si budou v kroužku trénovat zručnost, jemnou motoriku
i trpělivost. V pátek od 20 hodin nabízíme novou aktivitu pro
dospělé, kurz TAI JI s lektorem Tomášem Štorkem. Takže, kdo si
chcete pročistit hlavu, získat odolnost proti stresu a přitom si
zpevnit svaly, přijďte se na nás podívat. Na březen jsme si
naplánovali jednorázovou akci povídání o DRÁTOVÁNÍ včetně
ukázky výroby s paní Boženou Musilovou. Chcete si před
Velikonocemi vyrobit vlastní drátované vajíčko a dozvědět se něco
o historii tohoto řemesla? Přijďte se podívat k nám do
Dobřichovického Domku. Detailní informace o naší činnosti
najdete na webových stránkách www.spolekdodo.cz. Na závěr
bych vám všem chtěla za Dobřichovický Domek popřát vše dobré
do celého roku 201 5.
Radka Alexy, spolek.dodo@outlook.cz

CKP Dobřichovice nabízí

Máme pro vás nachystanou širokou nabídku únorových programů
a workshopů. Od pondělí 2. 2. začíná uzavřená skupina Terapie
pánevního dna pro ženy. Jedincům, kteří potřebují přiblížit
prožitek
z
vlastního
těla,
nabízíme
oblíbený
víkend s Feldenkraisovou metodou – v sobotu 7. 2. pro pokročilé,
v neděli 8. 2. pro začátečníky. Pokud nemáte doma prostor
k relaxaci, přijďte od úterý 24. 2. na Relaxační skupinu, kterou vás
provede psychoterapeut a kouč Luděk Vajner. Opět jsme připravili
skupinový program Léčivá podpora rodiče: O přirozeném vývoji
miminka, tentokrát na čtvrtek 26. 2. Dozvíte se a prakticky si
vyzkoušíte, jak miminko do 8 měsíců správně podporovat v jeho
přirozené aktivitě, jak jej chovat, nosit a pokládat. Poslední
únorový den v sobotu 28. 2. se bude konat Taneční terapie: pohyb,
sny a aktivní imaginace, která je zaměřena na možnosti pohybové
práce s představami, sny a pohybovou metaforou. Přejeme Vám
úspěšný rok 201 5!
www.ckp-dobrichovice.cz

Vlaková doprava

Změny na železnici

Od 2. února 201 5 dojde z důvodu zahájení rekonstrukce haly nad
nástupišti pražského Hlavního nádraží k dlouhodobému omezení
provozu vlaků Pražské integrované dopravy.
Dojde k rozdělení linky S7 Beroun – Úvaly, takže již nebude možné
cestovat přímo bez přestupu mezi východní a jihozápadní částí
Prahy jako dosud. Výluka se bude týkat osobních vlaků od Úval a
Radotína. Další omezení lze očekávat od 2. března 201 5, kdy začne
další etapa modernizace železničního koridoru v úseku PrahaBěchovice – Úvaly.
Vlaky vedené do/z Úval budou ve směru od Prahy-Radotína, resp.
Řevnic ukončeny ve stanici Praha hlavní nádraží. Ve větvi do Úval
budou tyto vlaky odkloněny na Masarykovo nádraží a označeny
jako linka S1 . Jeden pár vlaků v ranní a jeden v odpolední špičce
bude od Berouna zkrácen do stanice Praha-Smíchov.
Tomáš Hromádka

Ruch na internetu
http://ruch.revnice.cz

Zásahy řevnických
hasičů trochu jinak

Vážení čtenáři,
po delší odmlce Vám opět nabízím nahlédnutí do práce požární
stanice Hasičského záchranného sboru v Řevnicích. V loňském
roce vyjížděli řevničtí profesionální hasiči celkem ke čtyř stům
dvaceti třem událostem různého typu. Velmi často se jednalo
o technickou pomoc, ať už odstranění překážek z komunikací a
jiných prostorů, vyproštění osob, zvířat a likvidace dopravních
nehod, odstraňování ropných a podobných látek ze silnic a ploch
k nim přilehlých, vodních toků apod. Nezřídka jsme také
poskytovali své služby ZZS při otvírání bytů i transportech
pacientů a raněných ze špatně přístupných míst, či z členitých
prostor rodinných domů nebo s nadměrně vážícími osobami.
Zachraňovali jsme osoby, zvířátka, přírodu a majetky, hledali
i blikající světla v lese.

Jaký byl uplynulý rok?

V roce 201 4 nás netrápily tolik rozmary počasí, nebyly povodně ani
velké vichřice či sucha, a tak se neobjevovaly časté výjezdy
v krátkých obdobích těchto pohrom. Nejvíce požárů bylo
zaznamenáno s příchodem chladného počasí, kdy se ukáže, jak si
kdo hledí kvality a čistoty svého topného systému od topidla až
po vršek komína vně i zvenčí.
Rok 201 5 nás záhy uvítal silnými větry a rychlým střídáním počasí,
které přineslo řadu padlých nebo nakloněných stromů a
uvolněných částí střech.

Změny na stanici

Rok 201 4 nepřinášel hasičům jen práci, ale také změnu v obsazení
stanice. Již v listopadu roku 201 3 odešel do důchodu velitel
stanice pan Petr Jeřábek a na jeho místo byl jmenován pan
Miroslav Český, velitel stanice Jílové u Prahy. Od července až srpna
se navýšil počet hasičů na směně z původních osmi na deset, na
každé ze tří směn po jednom veliteli čety a jednom veliteli
družstva. Na doplnění přišli také tři hasiči, z nichž je jeden již
hotový hasič strojník a na dva teprve čeká zhruba čtyřměsíční
přijímací kurz a další navazující zkoušky. Změnili jsme i techniku,
dobrovolnému sboru ve Štěchovicích byl předán zásahový
automobil CAS 27 Dennis. Na jinou stanici HZS byla odeslána CAS
24 Tatra 81 5 4x4 a také hospodářské vozidlo Multicar M25 a
osobní vůz Škoda Fabia 1 .3. Naproti tomu jsme obdrželi z jiných
stanic HZS repasovaný automobilový žebřík AŽ 30 na podvozku
Mercedes Benz Atego, postarší terénní automobil Jeep Cherokee a
v neposlední řadě osobní automobil Peugeot 1 06. Také nám byla
přidělena některá nová drobná technika a vybavení nutné k naší
práci. Dále Vám popíši neobvyklé zásahy z prosince 201 4.

Nejen zásahy ostré, ale i cvičení jsou
součástí hasičského života

V prosinci naši stanici potkaly dvě takové akce. První cvičení se
konalo 3. prosince a poplach byl vyhlášen jednotce v Řevnicích ve
20:03 a jednalo se o požár v domově pro seniory v Mníšku pod
Brdy. Jednotka z PS Řevnice dorazila na místo jako
první s vozidlem CAS Tatra 81 5 Terrno, VEA Jeep Cherokee,
zakrátko následován CAS 32 Tatra81 5, dále se dostavily jednotky
SDH Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Jíloviště a HZS PS Dobříš. Na
stanicích HZS pak držely pohotovost jednotky dobrovolných
hasičů Řevnice a Dobříš. Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o cvičení, objekt byl před příjezdem jednotek zakouřen filmovým
kouřem a po průzkumu objektu následovala evakuace osob mimo
zakouřený objekt na shromaždiště v jídelně domova. Celkem bylo
evakuováno šedesát osob, asi čtyřicet lépe či hůře chodících a
dvacet trvale nebo dočasně upoutaných na lůžko. Prostory se
odvětraly výkonným odsáváním integrovaným v budově, při
evakuaci fungovalo pouze nouzové světlo a nepoužívaly se výtahy,
protože nejsou k evakuaci konstruované. Likvidace byla ohlášena
ve 20:37. Potom zúčastnění hasiči dopravili obyvatele domova
zpět do svých pokojů a při dobrých buchtách a čaji od sestřiček
provedli zhodnocení celé akce.
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Druhou akci typu cvičení za účelem prozkoumání možnosti
příjezdu techniky a použitelnosti předpokládaného způsobu
techniky hašení byl simulovaný požár chaty v chatové osadě Lavičky v Mokropsech dne 1 5.1 2. v 1 6:08. Tato osada je velmi těžko
přístupná pro velkou techniku, a tak bylo zapotřebí vyzkoušet, zda
skutečně bude dostačovat dodávka vody z plovoucích a přenosných čerpadel pro daný úkol, který byl ještě znesnadněn tmou,
která v tuto denní dobu v prosinci panuje. Tohoto cvičení se mimo
řevnické profesionální jednotky zúčastnila také domácí JSDH
Mokropsy Černošice a přespolní JSDH Dobřichovice. Mokropeští
se dostávali k místu z černošické strany a Řevnice s Dobřichovicemi jízdou po cyklostezce. Pro ztížení situace bylo
cvičení naplánováno do času po setmění. Po vyhodnocení akce se
jednotky vrátily na své základny.

Zásahy na přelomu roku

Vánoční svátky proběhly bez vážnějších událostí. Jednotky
provedly 24. 1 2. transport dvou pacientů komplikovanými
prostory rodinných domů do vozidel ZS. 25. 1 2. vyjely na záchranu
pejska, který se zachytil v ostnatém drátu a 26. 1 2. hasily požár
popelnice v Dobřichovicích.
27. 1 2. v obci Leč na Liteňsku dlouho do noci vyprošťovaly
zamrzlou kachnu z ledu. 28. 1 2. měli hasiči napilno - dvě technické
pomoci a tři požáry, jeden požár kontejneru v Zadní Třebani, druhý
byl požár komína v Čisovicích a konečně třetí požár byl největší,
požár kolny s dřívím v těsné blízkosti RD v Litni. Na likvidaci se
podílely jednotky HZS Řevnice, HZS Beroun, SDH Liteň a SDH
Karlštejn. 29. 1 2. PS Řevnice likvidovala následky tří dopravních
nehod 1 x OA na střeše v Mníšku pod Brdy s lehkými zraněními, 1 x
vyproštění autobusu napříč silnicí v Bělči, naposled vyproštění
autobusu u obce Choteč, kde se zásahu zúčastnila jednotka SDH
z Chotče. Obě nehody autobusů se obešly bez zranění a větších
škod. 30. 1 2. řevničtí profesionálové společně s JSDH Líšnice hasili
požár stavební buňky a vedle stojící maringotky v jednom objektu
na pokraji Líšnice. Jednu ze dvou buněk oheň až na železné prvky
totálně zlikvidoval, podařilo se uchránit buňku vedle a z větší části
i dřevěnou maringotku. Důležité bylo, že se oheň nerozšířil na další
stavby v areálu.
Na Silvestra měli hasiči také plno práce, o kterou se jim postarali
nezbední řidiči. U Trněného Újezdu osobní automobil ve stromě.
Ve vozidle se již nikdo nenacházel, ani z něj neunikaly žádné
provozní látky. Dále dopravní nehoda litevského autobusu a
osobního automobilu, bez zranění. Ještě před půlnocí nehoda
v Třebotově, havaroval tam automobil do stromu a zraněný řidič
byl v péči ZZS. Dvě minuty před čtvrtou, již v Novém roce, vyjeli
hasiči na požár chaty v plném rozsahu do sousední obce Zadní
Třebaň. Cestu k místu zásahu jim v mrazu znesnadňovalo náledí,
nevhodně zaparkovaná vozidla, úzké ulice apod. Požár byl
likvidován v 6:20. Komplikace byly i při odjezdu, hasiči museli
počkat, až přivolaný sypač strmou cestu uvede do sjízdného stavu.
Na Nový rok pokračovala nastupující směna dvěma výjezdy, a to
do obce Mníšek pod Brdy k otevření bytu. Sousedé uslyšeli paní,
jak volá o pomoc, že upadla a nemůže vstát. Jednotka zámek
vylomila a paní předala do péče ZZS. Poslední výjezd prvního dne
roku byl opět na otevření bytu, pro změnu v obci Liteň. I tam hasiči
byt otevřeli a záležitost předali PČR a ZZS. První půlku ledna
o výjezdy HZS Řevnice obohatil čerstvý vítr, ale to zase až příště…
Jan Hruška, HZS PS Řevnice

Z DOPISŮ
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Diskuze o škole

Kontrola využívání finančních
prostředků

Rád bych jménem spolku Řevnice dětem uvedl na pravou míru
tvrzení paní ředitelky Seidlerové ohledně kontroly ČŠI v článku
„Novinky ze základní školy“. Tato kontrola dorazila do školy
z jiných důvodů, něž je v článku uvedeno.
Podle vyjádření Ivy Lauermannové, vedoucí oddělení koordinace
inspekční činnosti, byla v prosinci na ZŠ Řevnice provedena
veřejnosprávní kontrola primárně na využívání finančních
prostředků ze státního rozpočtu přidělovaných podle § 1 60 až 1 63
školského zákona. Jinými slovy ČŠI přišla nyní zkontrolovat to,
o čem paní ředitelka v září v Našich novinách tvrdila, že již
proběhlo bez připomínek při červnové kontrole – a to vyplacení
netransparentně (podle protokolu Inspektorátu práce
i neodůvodněně) vyplacených odměn pro obě zástupkyně za
období září až prosinec 201 3 (4 měsíce práce včetně zkušební
doby) ve výši 21 4 000 Kč na osobu! Vyslání této kontroly ze svého
pověření koneckonců v reportáži TV Prima předeslal i sám ministr
školství Marcel Chládek.
Jan Schlindenbuch

Dobrý příklad pro děti?!

V prosincovém čísle Ruchu byl zveřejněn článek ředitelky ZŠ
Řevnice paní Seidlerové o změnách pro cizí strávníky. Podle jejího
tvrzení se pro ně vydávání obědů muselo z nařízení Krajské
hygienické stanice (KHS) přesunout do chodby v zadní části
budovy. Na rozdíl od jídelny musejí vyjít do patra po schodech, což
je zejména pro strávníky z řad starších penzistů značná obtíž.
Zeptali jsme se tedy KHS, proč tuto věc nařídili, když na všech
ostatních školách po České republice se jídlo cizím strávníkům
přímo v jídelně běžně vydává. Výsledek? Citace:„KHS nenařídila
ředitelce ZŠ Řevnice vydávat obědy pro cizí strávníky mimo běžné
výdejní místo v jídelně, ani nebyl v tomto směru na paní ředitelku
vyvíjen žádný nátlak.“ Dále bylo sděleno, že „Neumožnit výdej
jídel cizím strávníkům přímo v prostorách jídelny je plně
v kompetenci ředitelky základní školy“.
Změna, která výrazně ztěžuje práci kuchařkám a znepříjemňuje
život mnohým řevnickým občanům, nastala pouze z rozhodnutí
ředitelky. Odpovědnost za to ale „hodila“ na Krajskou hygienickou
stanici a za vyřešení situace na zřizovatele.
Stanovisko KHS k tomuto jednání je jasné z odpovědi náměstkyně
ředitele: „…v článku uveřejněném na stránkách zpravodaje
města Řevnice „Ruch“ v čísle 1 2/201 4 a podepsaném přímo
paní ředitelkou základní školy – Mgr. Pavlínou Seidlerovou,
jsou záměrně uváděny nepravdy a zavádějící fakta ve snaze
přesunout odpovědnost za přijaté rozhodnutí na orgán
ochrany veřejného zdraví. Ze strany KHS bude požadováno
sjednání nápravy.“
Zřizovatele jsme o tom informovali. Nezbývá než doufat, že
v zájmu občanů zasáhne, uplatní svůj vliv a bude také požadovat
nápravu. A to, aby mohli cizí strávníci opět odebírat obědy tak, jak
tomu bylo před zavedením změn a nebude se realizovat zcela
zbytečná a nákladná přístavba venkovního schodiště, kterou
navrhla jako řešení nepříjemné situace, kterou ale sama zapříčinila,
ředitelka školy. Rozhodně se tak nezajistí ani důstojnější, ani méně
komplikovaný výdej obědů než tomu je přímo v prostoru jídelny.
Není to poprvé, kdy konání ředitelky podle názoru spolku
neodpovídá tomu, co se očekává od lídra instituce, která nejen
děti vzdělává, ale významnou měrou se podílí na jejich výchově.
Těžko pak může být plněna vize školy jako důvěryhodné instituce
a její vzdělávací program v oblasti budování občanských a
sociálních kompetencí žáků, když je nenaplňuje ani sám ředitel.
Více na www.roz-ruch.cz
Za spolek Řevnice dětem M. Kostelecký a P. Hrubý
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Reakce na článek M. Kosteleckého
a P. Hrubého „Dobrý příklad pro děti?!

V Řevnicích bylo trendem odměňovat vedení a jen málo kantory.
V roce 201 4 se podařilo pro kantory získat odměnu 4,5 krát vyšší
než v roce 201 2!
Krajská hygienická stanice sice vydávání obědů pro cizí strávníky Vývoj odměn vedení školy má opačný trend, klesá na úkor peněz
mimo běžné výdejní místo v jídelně přímo nenařídila, ale zakázala, vyplacených pedagogům.
aby se cizí strávníci pohybovali v prostorách, kde si jídlo odebírají a
stravují se děti. Prosím tedy pány Kosteleckého a Hrubého, aby Nyní k příslušnému detailu dle zařazení:
místo nesmyslného osočování a stěžování si navrhli rozumné
řešení, jak závěrům kontroly z KHS vyhovět. Pokud jejich návrh
bude v možnostech školy a KHS se k němu vyjádří kladně, ráda ho
budu prosazovat.
Pavlína Seidlerová, ředitelka ZŠ Řevnice

O odměnách v základní škole

Vážení rodiče, řevničtí občané,
Začátkem letošního ledna požádal spolek Řevnice dětem
prostřednictvím pana Kosteleckého žádost o informace
o odměnách pedagogů ve zdejší škole. Přesné znění žádosti
v případě zájmu najdete pod tímto článkem v internetovém
vydání Ruchu.
Ráda bych spolku Řevnice dětem poděkovala, představitelé
sdružení mají pravdu, státní zaměstnanci mají být pod
drobnohledem. Jsem přesvědčena, že má být jasno, kdo je kdo a
co dělá. A v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím
dnes existuje i právo zjistit platy a odměny státních zaměstnanců.
Osobně se raději věnuji organizaci školy a dětem, mým cílem je
prosté „ať se škola zlepšuje a klape“, ale pokud představitelé
spolku chtějí detaily o odměnách pedagogů, škola je samozřejmě
v mezích zákona poskytne.

Za rozdělením odměn si stojím.

Platy a odměny kantorů
Zveřejnili jsme odměny kantorů. Proč ne, jsme státní zaměstnanci
a občan má právo na informace. Otázkou je, jak takové informace
působí na tým a na veřejné mínění. Čemu pomůžeme, co získáme?
Kvalitnější kantory? Přetlak nabídek kvalitních kantorů žádajících
o místo v Řevnicích? Možná je to téma na to jak sestavit, řídit a
motivovat tým.
Sdružení Řevnice dětem požaduje publikaci „odměn na jméno“.
To nepovažuji za etické, ale připravila jsem detail, ze kterého lze
data vyvodit. Myslím, že by stálo za úvahu, zda by sdružení Řevnice
Kantor je člověk
nemohlo nasměrovat svoji péči trochu víc ku prospěchu dětí,
Práce kantora je náročná, musí umět zaujmout, motivovat i ukázat nápadů na spolupráci máme spoustu.
autoritu. Mít trpělivost a pochopení a zároveň požadovat plnění Ještě jednou děkuji za iniciativu a ocením, když sdružení přispěje
daných úkolů. Pochopitelně, že ne vše je růžové, ale naštěstí dětem smysluplnou aktivitou.
v řevnické škole pracují lidé vesměs odborně i morálně zdatní a po
roce, který jsem měla čest zde strávit, vidím, že jdeme správným Byla u nás televize!
směrem. Pro vedení školy je důležité, aby v Řevnicích učili skvělí Téma otevřenosti je veliké, do Řevnic přitáhlo i televizi. Díky tomu
kantoři, a že společně s obcí podporujeme zvyšování kvality sboru. máme kontakty na redakci a doufejme, že se nám podaří prosadit
školu i do dalších příspěvků.
Mgr. Pavlína Seidlerová
Škola je instituce
ředitelka školy
Škola je poměrně velký podnik, máme padesát pět zaměstnanců,
z čehož jsou tři manažeři. Starají se o personální potřeby a rozvoj
Diskuze o náměstí
pedagogického sboru, ale hlavně o nasměrování školy a
uskutečňování vizí moderní výuky. A bohužel též o hodně
administrativy. Velmi ocením, když místní sdružení, včetně spolku Reakce na článek Jana Schlindenbucha
Řevnice dětem, budou pomáhat naplňovat poslání školy jako
výchovně vzdělávacího institutu, kam se děti těší a kde mnoho Náměstí skutečně pro lidi
získají. Mám na mysli jak vědomosti, tak správné návyky a Prosím tímto o malé zamyšlení. Naše náměstí, slavného jména
Jiříkova, je zelená náves! Naprosto se nehodí tuto historickou
rozvinutou nebojácnou osobnost.
skutečnost pohřbít pod dlažbu, byť sebehezčí. Rádi se scházíme na
"náměstí" k různým akcím a akceptujeme někdy trošku toho bláta.
Vývoj odměn v ZŠ Řevnice
Většinu zaměstnanců pochopitelně tvoří pedagogo- Někdy prší, někdy padá sníh, někdy se musí zalévat. Copak těch
vé s vysokoškolským vzděláním. Kantor musí být výjimečná vydlážděných a vyasfaltovaných ploch není až přespříliš? Jakým
osobnost, pracuje přece s našimi dětmi! Tabulkový plat kantora tempem ničíme naše životní prostředí??
začíná při plném úvazku na 20 350 Kč, a pokud učí déle než 27 let, Naše zelená náves je i malý parčík uprostřed městečka, kterou
„vyšplhá“ na 25 1 50 Kč. K tomu bývá příplatek za třídnictví a nám mnozí závidí. Palackého náměstí je vydlážděné, jděte tam
osobní ohodnocení 1 000 - 3000 Kč za měsíc. Všechny uváděné pobýt a porovnejte. Prosím o více úcty k našim předkům, kteří nám
částky jsou tzv. hrubé, výsledný plat se snižuje o daň a sociální a tu zanechali krásu, zelené osvěžení pro tělo i duši. Ostatně - proč
zdravotní pojištění. Pojďme k zajímavým datům o odměnách: Je chodí děti do Lesních školek, bez dlažby a splachovacích WC?
téměř zázrak, že se podařilo v posledních letech dosáhnout Příroda v té nejpřirozenější formě je Boží dar, tak si toho, prosím,
navýšení odměn, a tím tuto profesi učinit aspoň trochu atraktivní. važme!!!
Naďa Schneiderová
Jde o kvalitní pedagogický sbor.
Důležitý je trend vývoje odměn. Směrem od vedení k pedagogům:

Poděkování
Chci poděkovat Zdravotnické záchranné službě Transhospital
v Řevnicích za její rychlé a kvalifikované zásahy, které se
v uplynulých letech několikrát týkaly naší rodiny. Naposled to bylo
nedávno u mne, kdy jsem utrpěl zranění obličeje s krvácením a byl
jsem okamžitě ošetřen v ordinaci Transhospitalu. Jsme rádi, že tuto
službu v našem městě máme.
Jindřich a Blanka Königovi, Řevnice
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Kde končí svoboda slova?

Vážení spoluobčané, původně jsem nechtěl na článek pana
Kubrichta „Já nic, já muzikant“ z minulého čísla Ruchu vůbec
reagovat. Reakce spoluobčanů a mého okolí mne ale přece jen
přesvědčily, že zareagovat mám. Ani nyní nechci reagovat na text
článku, předpokládám, že si čtenáři o autorovi a jeho názorech
obrázek již udělali. Podstatné ale je, že obsah článku svým
způsobem určuje nebo možná posouvá mantinely toho, co se
bude v Ruchu zveřejňovat. A zde se dostáváme ke svobodě slova.
V minulosti jsme jako radní (rada města je vydavatelem a tudíž
zodpovídá za obsah Ruchu) byli kritizováni za to, že jsme
nedoporučili zveřejnění některých článků. Pravdou je, že v praxi
jsme většinou podpořili názor šéfredaktora. Také je pravdou, že
bychom velmi pravděpodobně článek pana Kubrychta
nedoporučili k tisku. Ne proto, že se vymezuje vůči určité osobě,
ale proto, že tvrzení nejsou podložena důkazy. Rád bych, aby se
Ruch nezměnil v tiskovinu plnou pomluv a vzájemných výpadů,
kterou nikdo nebude číst. Proto žádám šéfredaktora a radu města
o takové nastavení mantinelů, které zabrání dehonestaci čtenářů
i jednotlivých osob.
Libor Kvasnička

Jsou Řevnice opravdu
„Díra u Dobřichovic“?

Co si o tom myslí naši noví šepelíci.
Před podzimními volbami do zastupitelstva města vznikla na
sociální síti facebooku stránka (profil) s názvem „Díra
u Dobřichovic“. Tvůrci tímto názvem označili Řevnice.
Velmi kriticky a ironicky odkazovali na dění v Řevnicích s tím, že
zodpovědnost i za takové věci jako je železniční přejezd, svalovali
na minulé vedení města. Pro minulé vedení města našli vlastní
název „šepelíci‘‘ a před „šepelíky’’ voliče důrazně varovali. Autoři
kampaně Aleš Klemperer a Jan Kubricht dlouho zůstávali
v anonymitě a přiznali se k dílku až poté, co byli čtenáři odhaleni.
Je s podivem, že nejenom oni, ale ani většina nových kandidátů do
zastupitelstva nebyla s problematikou kolem kritizovaných témat
vůbec obeznámena.
Někteří noví kandidáti do voleb zato ale pobaveně chválili „vtipně
trefenou“ kritiku práce minulého vedení.
Ovšem, co je pro mě po prosincovém zasedání zastupitelstva
zásadní, je skutečnost, že jsem v řadách nového vedení viděl ty
dnešní, skutečné „šepelíky“. Pokud existuje úplný hlasový záznam
z prosincového veřejného zastupitelstva, vřele doporučuji jeho
poslech. Slibuji pobavení.
Jeden příklad z celého zábavného večera. Na dotaz občanů, jak je
možné, že i po opakovaném upozornění na porušování zákazu
vjezdu na chodník před radnicí je tento zákaz nadále porušován a to dokonce tak, že samotný pan druhý místostarosta Drhlička
společně se svou paní parkují na tomto prostranství -, se odpovědi
ujal pan první místostarosta Skripnik (jako radní pověřený mimo
jiné za problematiku dopravy). Jeho nic neříkající omluvaneomluva byla zcela výmluvná, a proto byl vyzván, aby nechal
vysvětlení na pánovi druhém místostarostovi, který je jistě
svéprávný a kompetentní k tomu, aby se obhájil sám. Nebyl.
Vysvětlil nám, že na celé věci nevidí nic špatného, když stejné
praktiky jsou v tomto místě běžné a že není sám, kdo tam parkuje.
A to si milí šepelíci hned na startovní čáře schválili historicky
poprvé maximální možný plat pro dva neuvolněné
místostarosty s odůvodněním, že oprávněnost výše odměn
poznáme na kvalitě jimi odváděné práce.
Jak„kvalitně“ umí odůvodňovat a omlouvat vlastní pochybení, to
už šepelíci předvedli. Nyní uvidíme, jak vše ve městě bude
fungovat skvěle a bezchybně, možná včetně zvedání závor na
přejezdu. Prostě to udělejte! Ať nejsme tou Dírou u Dobřichovic.
Martin Derco
Poznámka redakce: Zkrácená a autorem upravená verze článku.
Celý článek v původním znění je zveřejněn ve webovém Ruchu na
http://ruch.revnice.cz, kde najdete nejen všechny příspěvky
z tohoto tištěného vydání ale i všech předchozích. Na webu Ruchu
a internetových stránkách města je k dispozici elektronický archiv
všech vydání Ruchu od roku 2000.
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SPORT

TJ Sokol Řevnice

Atletika

V neděli 1 1 . 1 . 201 5 se ve strahovské nafukovací hale konal přebor
starších a mladších žáků a žákyň ze Středočeského kraje. Účastnilo
se ho 570 závodníků z 35 atletických oddílů z velkých měst jako
Kladno, Kolín, Příbram apod. Za Lokomotivu Beroun startovali
Eliška a Adam Sudkovi ze 7. třídy řevnické školy. Po celodenním
náročném maratonu cinkaly Adamovi na krku 4 medaile ze 4
disciplín. Takže co start, to umístění. V konkurenci 1 40 mladších
žáků to byl opravdu velký úspěch. Získal stříbro za skok do dálky
(4.61 m), stříbro za běh 1 50 m (21 .71 ), bronz za běh na 800 m
(2:38.43) a stříbro v žákovské štafetě 4x200m.
Eliška měla také velmi hezké výsledky ve skoku do dálky, běhu na
800 m, 60 m překážek a štafetě i přes velikou konkurenci 200
děvčat. Sice bez medaile, ale ani ona nepřišla zkrátka, neboť v
pondělí 1 2. 1 . proběhlo v Berouně vyhlášení Sportovce roku, kde
byla Ela oceněna spolu se svou skupinou mladších žákyň za 3.
místo v celoroční soutěži družstev ml. žákyň Středočeského kraje.
Takže nejen tenis, házená a fotbal, ale v Řevnicích umíme i atletiku.
Michaela Sudková
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Občanské sdružení Náruč, Sociální firma Modrý domeček
PŘIJME

PRACOVNÍHO TERAPEUTA
Požadujeme: Vzdělání v sociální oblasti VOŠ, VŠ, případně
akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách a alespoň
1 rok praxe v oboru. Znalost práce na PC, dobrý slovní a písemný
projev, praxe v kavárně.
Osobnostní předpoklady: Komunikační dovednosti, schopnost
pracovat v teamu, psychická odolnost a zdravotní způsobilost,
loajalita a časová flexibilita.
Nabízíme: Vstřícné pracovní prostředí, zajímavou práci
v atraktivním prostředí kavárny, pravidelnou týmovou supervizi
a odborné vzdělávání, poloviční pracovní úvazek
Předpokládaný nástup: březen - duben 2015
Strukturovaný životopis, motivační dopis a případné reference
zasílejte na
email: martina@os-naruc.cz Martina Hazuková.

Z OKOLÍ

Mníšek pod Brdy

Pozvánky

Sobota 7. února 201 5, 1 4.00 - Maškarní rej OÁZY pro děti , Sál MKS
V Lipkách
Úterý 1 7. února 201 5, 1 9.00, TAJEMSTVÍ BRDSKÝCH VRCHOLŮ,
beseda s promítáním, Sál MKS V Lipkách
Pátek 1 0. dubna 201 5, 1 9.30, TAPLOW YOUTH CHOIR (USA),
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava. Vystoupení je
pořádáno ve spolupráci s agenturou The Prague Concert Co.
Neděle 1 2. dubna 201 5, 1 4.30. Zahájení výstavní sezóny v
barokním areálu Skalka koncertem klasické hudby a vernisáží
výstavy členů FOTOKLUBU ROKYCANY v sále kláštera

Sportujeme v ZŠ Řevnice

Kurzy plavání

Neděle 1 2. dubna 201 4, 1 6.30. Tomáš Záborec: DŘEVOMALBY
(vernisáž výstavy) - Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu
Skalka

Neděle velikonoční 5. dubna 201 5. 1 4. VELIKONOČNÍ VESELICE S
Děti z řevnické ZŠ začaly v lednu jezdit na kurz plavání do KUŘETEM s řemeslným trhem a kulturním programem, Státní
plavecké školy Kapka v Hořovicích. Čeká nás 1 0 lekcí. Kurzu se zámek Mníšek pod Brdy
zúčastní děti ze druhých a třetích tříd.
L. Chroustová Sobota 1 6. května 201 5 - Poberounský folklórní festival
STAROČESKÉ MÁJE, Náměstí F. X. Svobody
Neděle 1 7. května 201 5, 1 5.00. Antonín Hübschmann a Miroslav
Podhrázský: FOTOGRAFIE (vernisáž výstavy) - Klášter v barokním
areálu Skalka
Neděle 1 7. května 201 5, 1 6.30 - Františka Janečková: OBRAZY
(vernisáž výstavy), Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu
Skalka
Sobota 30. května 201 5 - BRDSKÝ KOS – 1 5. ročník pěvecké
soutěže pro děti a mládež, Zahrada Státního zámku Mníšek pod
Brdy
Sobota 1 3. června 201 5 - POHÁDKOVÁ CESTA , Akci pro nejmenší
pořádá OÁZA
Neděle 1 4. června 201 5, 1 5.00 - Petra Doležalová a Libor Špaček:
ÚTĚKY DO PŘÍRODY – fotografie z cest (vernisáž výstavy) - Klášter
v barokním areálu Skalka
Jarmila Balková
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Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3
týdny
Tel. 777 66 1111, 296 828 302 po 14. hodině

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří
14 – 19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
v pondělí 2. března 2015
Řevnice - u hasičů - 14.00 hod.
Při prodeji slepiček probíhá výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PC Akademie pořádá v Řevnicích:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
- dopolední, večerní, nebo víkendové. Kurzy jsou vhodné
i pro seniory.

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228 a na
www.pckademie.cz.

Placená inzerce

Základy ovládání PC
Jak na Internet
Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office - Word, Excel, PowerPoint

Placená inzerce
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Malý oznamovatel
* Měření tuku a BMI zdarma ve zdravotnických potřebách U Stříbrné hvězdy ve čtvrtek od 1 4 do 1 6,30 hod.: 1 2. 2., 26. 2., 1 2. 3., 26.
3. Tel. 733 375 01 5.
(PR)
* Zkušený arborista, (praxe 20 let), prořeže Vaše stromy.
Alan.Drabek@seznam.cz, tel. 604 238 895. podrobnosti viz:
www.stromy-zahrady.com
(PR)
* Kadeřnice s třicetiletou praxí nabízí stříhání dětí u rodičů
doma. Bližší informace na tel. 736 757244, paní H. Koláčková. (PR)
* Ceník inzerce najdete na http://ruch.revnice.cz/cenik-inzerce/
- ceny inzerce zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.
Nabízíme možnost černobílé i barevné inzerce. V Malém
oznamovateli lze inzerovat i formou řádkové inzerce.
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Za 605 Kč včetně DPH
uvidí na tomto místě váš
inzerát minimálně 1 500
párů očí.

Adresát:

PSČ:

