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Jak plesovou sezonu roztančily
Proměny

a Julie. Všechny taneční ukázky byly prokládány do mezičasů, kdy si tančící hosté potřebovali odpočinout. To potom vtančila na
špičkách Panorama, dobrá víla Šípkové Růženky a následovala veselá taneční hra Hey
boy. S plesovou důstojností na hudbu F. Sinatry vtančila anglickým waltzem třicátých
let elitní skupina Proměn do efektního
tanečního děje, který právem sklidil velký
potlesk. Potvrdilo se, že šaty dělají člověka.
To se už s grácií na špičkách vznesly sálem
půvabné labutě, které podle skladby měly
být umírající. Nechali jsme je ve zdraví uletět,
čeká je ještě hodně tancování, ale teď se
musely rychle převléknout pro skupinový,
velice efektní tanec, který vtipně zdůraznil
název Single Ladies. Nikdo nemohl zůstat na
pochybách, že se jedná o tanec dam velmi
volných a nápaditý kostým k tomu udělal
dokonalou tečku. Posledním tancem byl Fat
Boy Slim. To byl výkon tak fyzicky náročný,
při kterém dostal do těla nejen fat boy, ale
celá skupina. Byl to každopádně tanec velmi
dramatický, rytmicky strhující a diváky
právem odměněn bouřlivým potleskem.
V neděli pokračovaly radovánky pro děti na
dětském karnevalu Proměn. Byla tu v maskách zastoupena všechna království, ožily
pohádkové bytosti, tančila i zvířátka, lesní
i domácí. Díky všem, kteří pomohli obětavě
v přípravě a ve všem, co je kolem tak velké
akce potřeba. Každý tím, co umí, ale taková
už je naše Proměnácká rodina.
Na shledanou příště!
Za Proměny D. Renertová

Výrazné, poutavé plakátky 5.
Reprezentačního plesu splnily
své poslání a pomalu ustupují
jiným. Trvalejší snad bude
vzpomínka těch, kteří na tom
plese byli. Však se jich zeptejte,
potleskem nešetřili. Všichni se
vytančili a kdo zrovna této
vášni neholduje, dopřál svému
sluchu, neboť kapela Galaxie
snad spadla z nebe po zkušenosti s pekelnou řežbou současných kapel. O celovečerní
program až do půlnoci se postaraly Proměny ukázkami celoroční práce. Od nejmenších,
kteří zahájili tanečky Smutná
princezna a radostným We are
Family, dále baletním obrázkem
Tanec dívek z baletu Romeo

Veřejné zábory

Rozmnožily se po našem městě tzv.„stojky“, kterými upoutáváte návštěvníky města na Vaše zařízení,
zvete je k návštěvě a nabízíte jim služby. Za tyto stojky, reklamní tabule, cedule apod., se platí
poplatky, neboť stojí na veřejném prostranství a jsou to tzv.„zábory“. Povinností každého majitele je
zaplatit poplatek, a pokud tak neučiní, může městský úřad poplatek ztrojnásobit a následně
nezaplacený poplatek vymáhat i exekucí.
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Řevnice je jeho používání
zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících
k poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby audiovizuálních děl.
MÚ

Zdarma
Z dopisů

Řevničtí hasiči mají
srdíčko na správném
místě

Dne 1 2. 2. 201 3 kolem poledního se v čekárně
u MVDr. Hradského v Řevnicích objevila parta
hasičů skupiny A. Přivezli pejska, kterého
vytáhli z řeky. Pejsek byl velmi hodně
podchlazený. Nebýt lidí, kteří zavolali na pomoc
hasiče, pejsek by nepřežil. Hasiči odvedli
neuvěřitelně dobrou práci a co je hlavní, dělali
to s obrovskou láskou v srdíčku. Pejska nám
předali a při odchodu se s ním loučili slovy:„Drž
se a bojuj, kámo!“ Bylo neuvěřitelné vidět cca
5 silných chlapů, jak si dělají starost o toho
drobka.
Pejsek byl tetovaný, proto se majitel, ač pracně,
našel. Poměrně rychle se zotavil a hasiči ho
mohli převézt k majiteli. A konalo se další
krásné štěstí. Kolik hasičů ho přivezlo, tolik jich
pro něj přijelo. A vítání bylo velké. Hasiči se
ještě zastavili v ordinaci oznámit, že ho předali.
V dnešní době je neuvěřitelné vidět, jak se lidé
dokážou bát o zvíře. Někdo je schopen zvíře
trápit a týrat, kdežto jiný pro něj obětuje
pomalu i svůj život. Neustále se ukazují
zubožená zvířata a potom, když vidíte partu
těch silných chlapů, jak bojují o život pejska, je
to balzám na srdíčko!
Řevnickým hasičům, zejména skupině A, posílám neuvěřitelné díky a obdiv!
Ještě bych chtěla dodat - pokud máte pejska,
nechte si ho očipovat. Nevíte, co se může stát.
I Vašemu pejskovi se může stát totéž, co
tomuto. Pro zvíře musí být bolestné, když je
zraněné a léčí se třeba v útulku mezi cizími
lidmi, jelikož majitele nejde najít. Jde o pár
stovek, ale pokud se čip řádně zaregistruje,
rozhodně plní svou funkci a těch pár stovek mu
může velmi pomoci. A Vám také.
Dana Humlová

Aktuality

Výběrová řízení

Město Řevnice zastoupené Mgr. Renatou
Henych - tajemnicí MěÚ vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa referenta
ekonomického odboru - Účetní. Dále vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
v oddělení Technické služby - pracovník TS údržba zeleně, řidič motorových vozidel a pracovních strojů. Bližší informace na tel. 257 720
1 51 nebo na www.revnice.cz.
Dále město Řevnice vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa - ředitele
Základní školy Řevnice. Bližší informace na s. 2.
rh

Rozhovor o Zámečku

Rozhovor s generálním sekretářem České
biskupské konference o kauze řevnického
Zámečku i o dělení finančních náhrad za církevní restituce vedla pro server Česká pozice
Mgr. Marie Reslová – text si můžete přečíst
na webu http://www.ceskapozice.cz.
thr
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět mi dovolte seznámit vás stručně s tím, co
jsme na Městském úřadě v poslední době řešili,
jaké změny jsme uskutečnili a jaké novinky pro
vás připravujeme.

Aukce

Město Řevnice uspořádalo spolu s městem
Černošice aukci na dodávky plynu a elektřiny pro
městské objekty. Na plynu od Pražské
plynárenské pro Penzion, Zámeček, mateřskou
a základní školu díky tomu ročně ušetříme téměř 280 000 Kč a na elektřině
od E.ON Energie pro město včetně škol téměř 1 70 000 Kč. Pro Ekos Řevnice
činí úspora zhruba 1 20 000 Kč.
Pokud vzhledem ke korektnosti odečteme cca 83 000 Kč, o které nám
nabízel nižší ceny původní dodavatel pro základní školu, činí celková
úspora více než 480 000 Kč za rok.
Protože jsme již v minulosti změnou dodavatele snížili náklady na energie
o cca 250 000 Kč, považuji aukci za velice úspěšnou. Rád bych poděkoval
starostovi Černošic Filipu Kořínkovi a také pracovníkům černošického
úřadu, s nimiž jsme na aukci spolupracovali. Protože se aukce podařila,
budeme i v budoucnu postupovat podobným způsobem.

Základní škola

kompostárny je třeba upřesnit v rámci zpracování projektové
dokumentace, avšak odhadují se okolo 600 000 Kč plus DPH.
Náklady na výstavbu a vybavení kompostárny jsou způsobilými výdaji pro
dotaci z OPŽP. Rovněž tak náklady na projekční přípravu a technickou
pomoc. Vzhledem k podmínkám dotačního titulu je předpokládaná
spoluúčast obce či Ekosu na financování projekčních příprav a výstavby
kompostárny ve výši cca 1 30 000 Kč.
Zveřejnění výzvy k podávání žádostí o dotaci se předpokládá v 1 . polovině
letošního roku.
Rada města tuto informaci vzala na vědomí a souhlasila s tím, aby Ekos
Řevnice podal žádost o dotaci pro vybudování kompostárny.

Silnice

Probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
povrchy komunikací. V ulici Pražské by měl být vybudován nový povrch
a odvodňovací proužek v šířce 0,5 m uložený na společném betonovém
loži spolu s novým obrubníkem.
V ulici Komenského bude realizována nová asfaltová komunikace v šířce
min. 7 m, měřeno od úrovně stávajícího obrubníku, který bude vyměněn za
nový. V části ulice od Třebaňské k U Prodejny bude ve zbývající šířce
zachována dlažba pro podélné parkovací stání. To znamená, že na straně
komunikace přiléhající k prodejně zůstane cca 2,5 m široký pruh kostek.
Ulice Třebaňská bude s ohledem na odvodnění klopena směrem
k souběžně vedené železniční trati. Po celé délce komunikace bude
vybudována nová dešťová kanalizace.
Projektová dokumentace by měla být hotova do konce července tohoto
roku tak, aby mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele. Akce by
měla být financována z evropských peněz a její realizaci lze očekávat
koncem roku 201 4 nebo v průběhu roku 201 5.

Rada města po projednání vyhlásila dne 1 . 2. 201 3 konkurz na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované
městem Řevnice – Základní školy Řevnice, se sídlem Školní 600, 25230
Řevnice, IČ 47005254 s předpokládaným nástupem 1 . 8. 201 3.
Členové rady města se sešli se zástupci petičního výboru, kteří organizovali
petici proti vypsání konkurzu. Na této schůzce jsme účastníky ujistili, že
Rada města zorganizuje konkurz zcela transparentně a že při jmenování
ředitele ZŠ Řevnice na dalších šest let bude respektovat doporučení
výběrové komise.

Dotace

Jídelna

Oprava

V souvislosti s vypsaným konkurzem na post ředitele ZŠ měla Rada města
představu, že se bude snažit vyhýbat konfrontacím tak, abychom
nepoškodili průběh konkurzu a přihlásili se nám co nejkvalitnější kandidáti.
Bohužel některé výpady, které vlastně přímo nesouvisí s konkurzem, není
možné přejít. Nejvíce mi vadí pomluva, že údajně chceme udělat z jídelny
výdejnu, a náznaky, že dodavatelem by měla být firma pana Derca.
Pravda je ovšem pouze taková, že pan Derco se o této možnosti zmínil na
jednání Zastupitelstva města v rámci projednávání bodu „kapacita školní
jídelny“. Jeho návrh zazněl jako námět z pléna a takto byl i zapsán. Cituji ze
zápisu – p. Derco:„ Kapacitu by šlo řešit i tím, že by zde byla výdejna a škola
nemusí mít varnu – i to by bylo řešení. Možná by se to mělo zkalkulovat.“
Jak lze doložit dokumenty, tento návrh jsme v návazné diskuzi odmítli a ani
Rada města se takovýmto řešením nikdy nezabývala. Naopak, v současné
době je v plném proudu proces výběru nového vybavení školní kuchyně
tak, aby i do budoucna mohla kvalitně zajišťovat přípravu jídel pro své
strávníky.
Prohlašuji tady veřejně: Rada města se nikdy nezabývala myšlenkou
přebudování jídelny na výdejnu. Logicky se tedy ani nemohla zabývat tím,
kdo by byl případným dodavatelem.

Územní plán

Rada města schválila vítěze výběrového řízení na „Zpracování územního
plánu města Řevnice“ firmu Ing. arch. Pavel Hnilička, Architekti s.r.o.,
Cukrovarnická 46, 1 62 00 Praha 6 za nabídkovou cenu: 996 435,- Kč vč. DPH.
V rámci přípravy územního plánu se chystáme společně se zpracovatelem
uspořádat besedy se zastupiteli i s širokou veřejností.

Ekos

Na zasedání rady města se dostavil ředitel spol. Ekos Řevnice Bc. Pavel
Kubásek, který v souladu s usnesením rady města č. 83 ze dne 9. 1 1 . 201 2
předložil plán činnosti a stabilizace spol. Ekos Řevnice. Zároveň seznámil
Radu města s tím, co společnost po restrukturalizaci v roce 201 2 zajišťuje.
Jedná se o správu uzavřené skládky tuhého komunálního odpadu, provoz
sběrného dvora, svoz odpadu, provoz vodovodu, provoz kanalizace a správu řevnického lesa.
Rada města vzala tuto informaci na vědomí a schválila plán činnosti a stabilizace spol. Ekos Řevnice předložený Bc. Pavelm Kubáskem.

Kompostárna

Na Radu města byla předložena informace Bc. Kubáska, že by bylo vhodné
požádat o dotaci na zřízení malé komunitní kompostárny v Řevnicích
v areálu uzavřené skládky. Kompostárna by měla sloužit obci a občanům
města Řevnice výhradně pro zelenou hmotu z údržby města a ze zahrad.
Její kapacita bude do 1 50 tun ročně. Náklady na výstavbu a vybavení

Na MAS Karlštejnsko byla podána žádost o dotaci na opravu povrchu
Selecké ulice.

Zábradlí na mostě v Komenského ulici

Pracovníci KSÚS provedli opravu poškozeného zábradlí a pletiva na mostě
v Komenského ulici.
Omlouvám se za překlep v minulém čísle Ruchu, týkající se výsledku
hospodaření společnosti Ekos. Správný text je: Předběžné výsledky
hospodaření firmy (bez uzávěrkových operací) za rok 201 2 dle výsledovky
jsou 1 6 01 7 454 Kč na straně nákladů a 1 6 696 91 0 Kč na straně výnosů.
Zisk činí 679 456 Kč. Snažil jsem se zařadit výsledky ještě do minulého
vydání Ruchu, a tak jsem je doplňoval na poslední chvíli. Proto vznikl tento
překlep. Děkuji za pochopení.
Libor Kvasnička
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Novinky
z úřadu

Změna platby za odpad
Na základě zákona č. 1 74/201 2 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1 990 Sb. o místních
poplatcích, byla schválena nová Obecně závazná
vyhláška č. 6/201 2 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „komunální odpad“). Změna zákona se
týká sazby poplatku a rozsahu osob, které
od 1 . 1 . 201 3 jsou povinny platit za komunální
odpad.
Od 1 . 1 . 201 3 platí komunální odpad fyzická
osoba:
1 . která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující pobyt
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
nebo pobývá na území ČR přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
3. která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Poplatník je povinen ohlásit Městskému úřadu
Řevnice nejpozději do 1 5 dnů skutečnost, že se
stal poplatníkem.

Od 1 . 1 . 201 3 činí sazba poplatku za komunální odpad 600,- Kč za kalendářní rok.
Sazba poplatku je tvořena z částky 250,- Kč za
osobu, objekt uvedený výše, za kalendářní rok
a z částky 350,- Kč, která je stanovena na základě
skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti
v pokladně Městského úřadu Řevnice:

Po a St 7.30 – 1 2.00 1 3.00 – 1 8.00
Út a Čt 7.30 – 1 2.00
Pátek
ZAVŘENO
Informace ohledně platby jsou zveřejněny
v časopisu Ruch – tabulka na jiném místě, dále
pak na internetových stránkách Řevnic:
http://www.revnice.cz/aktuality/
Při platbě z účtu je nutné uvést ve zprávě pro
příjemce text: TKO a jména, za koho platíte“ pro
správné přiřazení platby.
Od 1 . ledna 201 3 je na městském úřadě zaveden
nový program na komunální odpad a každý
plátce má svůj variabilní symbol.(viz. tabulka).
Po zaplacení komunálního odpadu na rok 201 3
bude vydávána městským úřadem evidenční
samolepka, kterou poplatník označí sběrnou nádobu.

EKOS informuje

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu v roce 201 3
proběhne stejně jako v roce 201 2 ve dvou
termínech. Na jaře se bude konat v sobotu 1 8.
května a na podzim v sobotu 9. listopadu.
Sběrné nádoby budou v uvedených dnech
přistaveny od 9.00 do 1 1 .00 hod. na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. V případě nejasností, co
vše je možné jako nebezpečný odpad odevzdat,
se obracejte na společnost Ekos řevnice, tel.: 257
720 090, e-mail: ekos.revnice@c-box.cz.
PČ

Aktuality na webu

Na webu Ekosu (www.ekos-revnice.cz) si můžete
nově stáhnout smlouvy na vodné a stočné.
Rovněž jsou zde mj. zveřejňovány aktuality týkající se svozu odpadu.
thr

Z městského lesa
EKOS jakožto správce městských lesů osadil na
vjezdy do lesa 5 ks nových závor, které jsou
odolnější proti poškození. Všechny závory jsou
osazené novým zámkem. Ve snaze eliminovat
krádeže dřeva, pytláctví apod. se snažíme
eliminovat počet lidí, kteří mají klíče od závor.
Samosběr dřeva v lese pro veřejnost již není
možný. Prodej dřeva se omezuje pouze na
štípané dříví z areálu EKOS. Po instalaci závor

došlo k poškození jednoho zámku 36 hodin po
jeho instalaci. vandalství v Řevnicích se netýká
jen hřbitova, sběrného dvora, lamp veřejného
osvětlení, fasád, ale i závor do lesa.
Bc. Pavel Kubásek

Novinka v redakci Ruchu
S redakcí Ruchu přestal spolupracovat Ing. Pavel
Černý. Děkuji Pavlu Černému za spolupráci a jeho vklad do obsahu městského časopisu.
Tomáš Hromádka
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ŠKOLY

Základní umělecká škola Řevnice

Mladí muzikanti v Řevnicích

V pátek 8. 2. 201 3 přijeli mladí muzikanti z celého okresu Praha – západ
k nám do Řevnic. Důvodem bylo okresní kolo národní soutěže ZUŠ ČR pro
komorní soubory, které právě pořádala a hostila naše ZUŠ Řevnice. Soutěže
se zúčastnilo celkem 1 6 souborů (dua – kvarteta), 51 soutěžících ze čtyř
zúčastněných ZUŠ v okrese. Byly to ZUŠ Černošice, ZUŠ Dobřichovice, ZUŠ
Roztoky a pořádající ZUŠ Řevnice. Porota, jejímž předsedou byl violista
Josef Fiala, profesor plzeňské konzervatoře, to při rozhodování neměla
vůbec jednoduché. Ač soubory byly rozděleny do dvou základních
uskupení – s převahou dechových nástrojů a s převahou smyčcových
nástrojů se v rámci svých věkových kategorií sešla různá uskupení. Výkony
všech souborů byly velmi vyrovnané a na vysoké úrovni. Soustavná
příprava a secvičování se vždy vyplatí. A tak v nabité konkurenci se i našim
žákům z naší školy podařilo získat v dechových souborech 1 . místo
(klarinetové duo), 2.
místo (kvartet zobcových fléten) a 1 .
místo s postupem do krajského kola (trio zobcových fléten). Ve
smyčcových souborech jsme měli taktéž zastoupení - houslové duo, které
rovněž získalo 1 . místo s postupem do kola krajského.
Celá jednodenní soutěž proběhla v naprostém pořádku i díky vynikající
organizaci kolektivu ZUŠ a my přejeme hodně štěstí všem postupujícím
v dalším kole.
jp

Městské kulturní středisko Řevnice

Večírek s Dědečkem (Jiřím)

Ve čtvrtek 28. 3. začne v 1 9 hodin v kavárně
Modrého domečku posezení s básníkem,
písničkářem a publicistou Jiřím Dědečkem.
Zazpívá, přečte povídku, zarecituje báseň a jistě
i odpoví na dotazy z publika. Má co říci a je dobré
si ho poslechnout.
Chcete-li se seznámit s ukázkami jeho tvorby,
navštivte stránky dedecek.cz.
VS

Kino Řevnice
Pátek 1 . 3., 20:00 – Co kdybychom žili společně
Sobota 2. 3., 1 7:00 - Expediční kamera
Pátek 8. 3., 20:00 - Kuře na švestkách
Sobota 9. 3., 20:00 - George Harrison: Living in the material world
Pátek – Neděle 1 5. – 1 7. 3., Sladké tajemství (divadlo)
Pátek – Neděle 21 . – 23. 3., Sladké tajemství (divadlo)
Pátek 29. 3., 20:00 Atlas mraků
Sobota 30. 3., 20:00 Atlas mraků

Modrý domeček
V sobotu 9. 3. od 1 0 do 1 4h
Vás
zveme
na
kurz
velikonočního tvoření. Přijďte

si do galerie v Modrém
domečku
pod
vedením
profesionální floristky Kláry
Veselé vyrobit velikonoční
zápichy, věnce a jarní dekorace.
Rezervace míst na mailu:
sarka@os-naruc.cz.

V sobotu 1 6. 3. 201 3 chystáme
již IX. benefiční ples Náruče 201 3, který se uskuteční ve 20h ve SPORT
CENTRUM LIĎÁK v Řevnicích. Letos ve stylu LETNÍ PÁRTY, Hawai,
slunce, pláže a koktejly. K atmosféře léta přispějí známé letní pecky od DJ

Foto: Trio zobcových fléten přebírá ocenění od předsedy poroty (zleva B.
Kostlánová, B. Konečná, E. Kirova a J. Fiala)

Oldy Burdy, různé styly reque, makarény,lambády a podobně. Asi největší
atrakcí však bude neuvěřitelná stylová módní přehlídka, která Vás jistě
pobaví. Na návštěvníky čeká soutěž o nejlepší letní kostým a samozřejmě
bohatá tombola. Vstupné bude 220 Kč na osobu. Předprodej vstupenek
od poloviny února: Modrý domeček Řevnice, Náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 3, tel. 602 603 257 nebo Sportcentrum Liďák, Mníšecká
500,recepce tel. 222 356 242, 7-23h. Více na www.os-naruc.cz

KULTURA

Nezapomeňte, že Vaše děti mohou stále ještě tvořit do 5. ročníku
dětské výtvarné soutěže s námětem Cesta do budoucnosti.

Divadlo

Dobřichovičtí ochotníci opět v Řevnicích

V polovině března uvede Dobřichovická divadelní společnost (DDS)
v řevnickém Kino-divadle premiéru hry anglického dramatika Raye
Cooneyho Sladké tajemství. Třaskavá komedie z lékařského prostředí patří
k nejúspěšnějším divadelním hrám tohoto populárního autora. Hlavní
dějová zápletka není nijak složitá ani nová, ale způsob, jakým Cooney vede
příběh do dalších a dalších peripetií jistě rozesměje i diváka s bolavými
zuby.
Ve hře uvidíme excelovat známé protagonisty DDS-ky Jiřího Šafránka,
Karla Krále, Jana Seidla, Alenu Říhovou, ale i hosty z jiných souborů: Alici
Čermákovou a Evu Koppovou a řadu dalších. V roli režiséra tentokrát
nehledejme principála Petra Říhu, který připravuje velký projekt na letošní
jaro. Za režijním pultíkem ho zaskočil Jiří Oberfalzer.
„Na to, že to je to má první režie, ani nemám takovou trému,“ řekl nám,„co
případně nezvládne režisér, zachrání skvělý Cooneyho text.“
Na novou hlavní roli se těší Jiří Šafránek:„ Při čtení scénáře jsem se opravdu
bavil, místy jsem se dokonce nahlas smál. Pevně doufám, že si představení
všichni užijeme – my i diváci. Jako velmi vtipný mi připadá fakt, že Honza
Seidel hraje mého o 1 9 let mladšího syna. Ve skutečnosti jsme jen o rok. Ale
na jevišti to určitě nepoznáte,“ prozradil představitel doktora Mortimora.
Představení slibuje určitě příjemný zážitek. Sledujte plakáty a nenechte si
ve třetím a ve čtvrtém týdnu měsíce března ujít své Sladké tajemství.
Předprodej vstupenek bude brzy zahájen ve Vinárně U Karoliny na
dobřichovickém zámku. Více info a rezervace na www.divadlodds.cz.
DDS

Ve čtvrtek 28. března Vás zveme od 1 9 h do kavárny na besedu s básníkem a písničkářem Jiřím Dědečkem. Tento výjimečný muž
je předsedou Českého centra Mezinár. PEN klubu. Vstupné 60,- Kč.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je v úterý 2. dubna 201 3 do 1 7.00 hod.
Práce do soutěže můžete odevzdávat v Modrém domečku v kanceláři ve 2.
patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy, nebo zaslat poštou na níže uvedené
adresy. Přihlášky do soutěže zašlete el. v přiloženém soupisu na emailovou
adresu: zus.rev@seznam.cz, práce z druhé strany označte také přihláškou
(vyplňte, nalepte). Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
v ZUŠ Řevnice, sál Zámečku v úterý 9. dubna 201 3 v 1 6 hodin. Výstava
potrvá do 5. června 201 3.
Své práce zašlete na Modrý domeček, námětí Krále Jiřího z Poděbrad 3,
252 30 Řevnice nebo na ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice. Více na
www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz.
Šárka Hašková
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Včelaři

O naší činnosti

Naše organizace vznikla jako spolek včelařů Řevnice v roce 1 937.
V šedesátých letech se všechny spolky včelařů staly základními
organizacemi Českého svazu včelařů (ZO ČSV).
Naše ZO sdružuje včelaře mající svoje včelstva převážně na katastru
našeho města. V současné době má 1 1 členů, kteří se starají o přibližně 65
včelstev. Pro zajímavost uvádíme, že mezi roky 1 964-1 972 byl v Řevnicích
čtyřnásobný počet členů i včelstev. Zajišťuje pro své členy vhodné
podmínky pro úspěšný chov včelstev dodávkami léčiv při povinné léčbě
proti roztoči Varroa destruktor a též jejich případnou aplikaci. Pořádá
přednášky pro podporu teoretického i praktického vzdělávání,
spojené s ukázkami jednotlivých činností při chovu včel, s možností radit
se se zkušenými včelaři, které mohou popřípadě požádat o pomoc. Dále je
možné navštěvovat přednášky a kursy pořádané okolními včelařskými
organizacemi, se kterými udržujeme přátelské vztahy. ZO též zajišťuje
případné státní dotace na včelstva a organizaci zimního vyšetření včelstev
a další činnosti. Během roku máme vždy minimálně dvě schůze. Většinou
v březnu výroční a v září členskou.
Velice rádi přivítáme mezi sebou případné zájemce o tento ušlechtilý
koníček, jakým chov včel bezpochyby je. Je to velmi zajímavá činnost a pro
naši přírodu nedocenitelná pomoc v podobě opylení všech
hmyzosnubných rostlin, čili minimálně 85% všech rostlin v naší flóře. Pro
samotného včelaře to mimo jiné znamená získání kvalitního, zdravého,
ničím neporušeného medu a dalších včelích produktů, jako je pyl, propolis,
vosk nebo mateří kašička. Dnes se u nás nechovají žádná útočná včelstva,
ale včelstva mírná, takže případný panický strach z bodnutí není na místě.
Zájemci o včelařskou problematiku či přímo včelaření se mohou obrátit na
pány Václava Vitouše, Nezabudická 1 41 a Miroslava Cvancigera, Nerudova
248, kteří jsou jednatelem a předsedou naší ZO ČSV.¨
Václav Vitouš

zaměřené na prezentaci hradů, zřícenin, tvrzí, kostelů a dalších
pamětihodností z různých míst republiky. Na zámecké chodbě pak
fotografie ing. Arch. Alice Čermákové s názvem „Nedotčen dobou aneb žít
lze i jinak“ (o životě jednoho domorodce na skotských Orknejích), které
vznikly na její cestě Skotskem. K uvedené výstavě je na sobotu 6. dubna
naplánována i beseda „Cesta na skotské Orkneje“. Místo konání bude
upřesněno.

3. března, neděle - sál Dr. Fürsta 1 5:00

Pro nejmenší je připravena pohádka divadla Mimotaurus Medvídek
Medoušek. Divadlo Mimotaurus si můžete pamatovat například ze
Svatojánských slavností 201 1 v parku, kde skvěle zahráli pohádku Dloušibi
– o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. I tentokrát je skutečně nač se těšit:
Plyšově jemná pohádka pro děti předškolního věku se odehrává ve dva
metry vysokém domečku pro hračky. Chrabrý hrdina medvídek Medoušek
nade vše miluje knihy a med. Díky mlsání však jednoho dne ztratí hlavu
(nechá ji ve sklenici medu). To jej ponoukne k výpravě na půdu, kde zažije
nevídané dobrodružství a najde svou vyvolenou. To vše by ale nebylo
možné bez jeho sečtělosti.

9. března, sobota - sál Dr. Fürsta

burza dětských věcí, organizuje rodinné centrum Fabiánek

1 6. března, sobota – sál Dr. Fürsta 1 9:00

Koncert Žalman a Spol. – uslyšíte písničky jako např. Všech vandráků múza,
Jantarová země, Divokej horskej tymián…skupina hraje ve složení Pavel
Žalman Lohonka, Michaela Hálková, Pavel Malina a Petr Novotný.
Předprodej v knihovně (25771 0834), vstupné 1 80,- / snížené 1 40,-.
Rezervace možná i na kultura@dobrichovice.cz

Kultura v okolí

Notičky budou plesat v Zadní Třebani

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic pořádá v sobotu 23. března již
dvanáctý tradiční Hudební ples. Ve Společenském domě v Zadní Třebani se
od 1 9:00 hodin představí po boku osvědčeného tanečního orchestru
Karavel. Nebude chybět žádné z tradičních lákadel: dvě překvapení
v podání dětí z Notiček, vystoupení nejmenších Notiček, populární dámská
volenka, bohatá tombola ani losování hodnotné hlavní výhry. "Novinkou je,
že půlnočního překvapení, které je vždy v podání velkých Notiček, se
tentokrát ujaly samy děti. Nejstarší dívky je připravily od nápadu po
choreografii, výrobu kostýmů a nácvik s ostatními," říká vedoucí Malých
Notiček Pavla Petrová.

Vstupenky na ples lze rezervovat u vedoucí Notiček Lenky Kolářové na
e-mailové adrese lenka1 kolarova@seznam.cz nebo na telefonu
603 245 784.

Jan Flemr

Základní škola Hlásek

V Hlásné Třebani se v návaznosti na mateřskou školu Hlásek otevře v září
201 3 i základní škola Hlásek. Dětem a jejich rodičům nabídne alternativu
k přeplněným třídám a individuální péči.
V Hlásné Třebani se od září 201 3 otevírá nová soukromá ZŠ Hlásek.
V prvním roce bude k dispozici školní skupina 1 . a 2. třídy o maximálně 1 5
dětech, v případě zájmu ze strany starších dětí bude zajištěn program pro
děti až do 5. třídy. Škola bude fungovat v prostorech Penzionu Hubert
blízko vlakového nádraží, kde bude k dispozici několik učeben, jídelna,
herna atd. Bude zapsána v rejstříku škol MŠMT a obsah výuky tedy bude
stejný jako ve státní škole, garantovaný školní inspekcí. Zároveň však
dětem i rodičům poskytne nadstandardní služby s ohledem na jejich
individuální potřeby a s důrazem na výuku založenou na logickém myšlení
a samostatném objevování.
Individuální zápisy do ZŠ Hlásek v Hlásné Třebani probíhají do 29. března
201 3. Rádi poskytneme odpovědi na všechny otázky, je možné sjednat
zdarma individuální schůzku nebo návštěvu. Kontakt: Mgr. Markéta
Bosáková, 724 903 405, nebo www.skolyhlasek.cz.
zšh

Dobřichovické pozvánky
Výstavy na zámku

Na zámecké chodbě a ve velkém sále je stále nainstalována výstava
„Dobřichovice v architektuře konce 1 9. a první poloviny 20. století“. Výstava
je doplněna o mapu Dobřichovic, na které budou čísla popisná
vystavených domů vyznačená. Mapka (cena 20 Kč), na kterou si vystavené
objekty můžete podle vystavené mapy zaznačit, bude k zakoupení
v restauraci Zámecký had nebo na městském úřadě. Na výstavu se můžete
vypravit do konce března.
V dubnu budou na zámku dvě výstavy. V sále to budou fotografie studenta
3. ročníku oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Univerzita
Hradec Králové) Jakuba Martina, který připravuje výstavu fotografií

22. března, pátek – ZŠ budova II. stupně 1 8:00

Beseda s panem Hlušičkou s názvem Osvěta autismu. Pořádá RC Fabiánek.

23. března, sobota – zámek od 1 1 :00

Každý rok, vždy týden před velikonočními svátky, jsou na zámku Jarní trhy
aneb velikonoční inspirace. Nebudou chybět tvořivé dílničky pro děti,
výroba pomlázek, pohádka s názvem Veselé Velikonoce, kterou přijede
zahrát Liduščino divadlo. Tentokrát chystáme trh víc květinovo řemeslný, s předváděním řemesel, bez překupníků. Trh bude
propojen s omezenou nabídkou trhovců, kteří k nám jezdí prodávat své
produkty na farmářské trhy – bude čerstvý kváskový chleba, uzeniny,
čerstvý kozí sýr, olivový olej, velikonoční nádivka… Pro malé i velké bude
u řeky prezentace CK Robinson – inspirace pro letošní prázdninové tábory
- velká trampolína, lukostřelecký turnaj, bludiště a další soutěže a hry.
Kolem třetí odpoledne se také rozloučíme se zimou – vynášení Morany
připravuje RC Fabiánek a bude u řeky. V 1 6 hodin na Křižovnickém náměstí
předvede unikátní produkci žonglér na jednokole.

23. března, sobota - sál Dr. Fürsta 1 8:00

Podvečer s lidovou písní a vínem. Úvodem zazní skladby L. Janáčka a B.
Smetany. Soprán - Kateřina Šmídová, tenor – Juraj Nociar, piáno prof.
Jaroslav Šaroun.
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Řevnická výročí
v březnu

• 3. 3. 1 935 – TGM zvolen čestným občanem Řevnic
• 4. 3. 1 923 – ustavující schůze Jednoty
divadelních ochotníků (90 let). Její založení bylo projednáno již 6. 1 . téhož
roku. Zakladatelé si přáli nazvat soubor „Divadelní spolek Ignát Herrmann“,
ale
spisovatel
to
odmítnul s tím, že není dramatik. Název spolku přetrval do roku 1 951 . Po
tomto roce měl soubor postupně
mnoho jmen: Závodní klub traťové
stavební správy ČSD, Závodní klub
Jednoty, byl též součástí Rudého
koutku ROH ČSD Řevnice, dalším názvem byl Divadelní soubor Osvětové
besedy, potom Divadelní soubor ZV
ROH Komunálních služeb města
Řevnic. Od roku 1 976 hráli divadelníci
pod Městským kulturním střediskem.
• 1 4. 3. 1 938 – po provedení nové elektroinstalace proběhlo ve dvou dnech
vymalování kostela svatého Mořice.
• 1 5. 3. 1 848 – ustavena řevnická Národní garda
• 1 7. 3. 1 948 – jmenován „obrozený“
MNV. Předsedkyní se stala Alba Bedřichová.
• 29. 3. 2003 – se konala výborová
schůze LTC Řevnice, která se zaměřila
hlavně na přípravu oslav stého výročí
vzniku klubu.
• RUCH 3/93 – úvaha starosty J. Váni
o zásobování Řevnic vodou v příštích
letech. V roce 1 992 platil občan za
kubík vody 1 .50 Kč. Vyšší výrobní cenu
vody tehdy dotoval stát. Pro zajímavost: dnes platíme v Řevnicích za
kubík přes 30 Kč.
• RUCH 2/03 – Redakční rada Růšku ve
složení Sandra Dlouhá, Dita Kakešová
a Lucka Zdráhalová přináší dětem
zprávy o dění na řevnických školách.
Kö

Z dopisů

Vážená redakce. Zcela náhodně se mě
dotal do ruky Ruch, ve kterém je dne
1 5. 1 . 201 3 publikován článek o starých pohlednicích a ulici Sádecká č. 1 4.
Moje babička se za svobodna
jmenovala Vojtová a byla sestrou paní
Růženy Hrbkové o níž článek hovoří.
Paní Marie Hrbková pak byla sestřenicí
mojí matky. Máma trávila v Řevnicích
spoustu prázdnin, i já jsem tam jako
dítě jezdila k tetě. Mám prosbu. Mamince je 81 let a z internetu na článek
a fotky špatně vidí. Bylo by prosím
možné poslat mě čísla s články
o Sádecké 1 4 v originálu, nebo
alespoň to poslední číslo z 1 5.1 .201 3
zaslat? Děkuji moc za ochotu.
Hana Beránková
Poznámka redakce: Rádi zasíláme.
Všechna pokračování populárního seriálu Řevnice na starých pohlednicích
najdete v elektronické podobě na
webových stránkách Ruchu na internetové adrese http://ruch.revnice.cz

Letopisecká komise

Tak jako každý rok, i na začátku roku
201 3 prosí Letopisecká komise při Radě města Řevnice o poskytnutí výročních zpráv místních organizací a
spolků pro účely zpracování zápisu do
kroniky města Řevnice za rok 201 2.
V roce 201 3 hodlají letopisci připomenout při setkání nad kronikami
životní i profesní osudy čestného občana Řevnic J. V. Bohuslava.
thr
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Řevnice na starých pohlednicích - 1 03

Budova starého nádraží

Na pohlednicové fotografii je budova starého řevnického nádraží čp. 71 , která sloužila železničnímu provozu
od roku 1 881 do roku 1 896, kdy bylo postaveno dnešní nádraží čp. 1 50.
Stavba železnice mezi Prahou a Plzní začala v roce 1 859 ze soukromé iniciativy. Po třech letech, v roce 1 862,
byla stavba dokončena, a tak mohl být zahájen provoz na tzv. Západní dráze Praha – Plzeň, ale jen po jedné
koleji. V roce 1 895 byla dráha zestátněna. Teprve v roce 1 908 se začalo jezdit po druhé koleji. Díky železnici
došlo k velkému rozvoji Řevnic.
Budova starého nádraží čp. 71 nahradila původní strážní domek čp. 76 z roku 1 862, který je na obrázku vlevo.
Postavit toto nádraží bylo nutné, protože v osmdesátých letech devatenáctého století se výrazně rozšířil
železniční provoz. Na obrázku vidíme na budově vpředu nahoře směrem ke kolejím nádražní hodiny. Vpravo
od budovy je závora, která uzavírala silniční přejezd směrem k řece (což starší občané pamatují). O dnešním
nádraží jsem referoval v Ruchu číslo 1 0 v roce 2006. Pro zajímavost ještě uvádím plánek stanice Řevnice
z roku 1 893.
Kö
P.S.: O některých skutečnostech informuje Pamětní kniha dopravního úřadu v Řevnicích založená v roce
1 923.
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Seventy Split
v Černošicích

DEN PRO NÁRUČ!

V souvislosti s novým projektem občanského sdružení Náruč "VÝROBNA ČERSTVÝCH TĚSTOVIN" v objektu
staré nádraží v Řevnicích prosíme všechny spoluobčany, místní spolky a organizace o pomoc! Abychom
mohli začít rekonstrukci prostor, kde bude výrobna čerstvých těstovin a obchod, potřebujeme v budově
starého nádraží v ulici Pod Lipami 71 v Řevnicích pomoc při vyklízecích pracích, pomoc s otlučením
a vynešením omítek a podlah, se zbouráním kůlen a rozštípáním nepotřebného dříví.
Všichni, kdo chcete pomoci dobré věci a zajímavému projektu, ozvěte se nám na mailovou adresu
helena@os-naruc.cz nebo telefonicky na číslo 602 592 1 03 - pí. Cyrnerová. Práce by měly probíhat v týdnu
od 25.3. – 31 .3. ev. začátkem dubna 201 3. Záleží na vzájemné dohodě. Velice Vám děkujeme za Vaši pomoc
a podporu.
občanské sdružení Náruč, www.os-naruc.cz

Rocková skupina Hundred Seventy Split
je “vedlejšák” dvou členů slavných
anglických Ten Years After. Ústřední
postavou je basový kytarista Leo Lyons,
zakládající člen Ten Years After, který
nechyběl na pódiu při mnoha
rozhodujících událostech rockové historie.
Jako jedna z prvních rockových skupin
byli pozváni na slavný jazzový festival
v Newportu, v roce 1 969 účinkovali na
legendárním Woodstocku, o rok později
pak na dalším významném festivalu Isle of
Wight. Lyons je také významným
producentem, pod jeho dohledem
vznikala alba skupin UFO nebo Procol
Harum. Dalším členem kapely je výborný
kytarista a zpěvák Joe Gooch, který v Ten
Years After zaujal místo po Alvinovi Lee.
Sestavu doplňuje bubeník Damon Sawyer.
Ani on není žádný začátečník.
Spolupracoval například s producentem
Mikem Vernonem, nahrává s muzikanty
z kapel Whitesnake či Bad Company.
Koncert se uskuteční v pátek 1 5. 3. od
20.30 v černošickém Club Kině.
Pavel Blaženín
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Bambinárium učí
zachraňovat životy

Poslední lednovou sobotu uspořádala řevnická MŠ Bambinárium kurz
první pomoci zaměřený na záchranu miminek a malých dětí. Maminky
i učitelky, které se kurzu zúčastnily, měly pod vedením zkušené lektorky
Martiny Eliášové ze společnosti ABC první pomoc jedinečnou příležitost
vyzkoušet si na tvz.„andulách“ správné resuscitační techniky. V teoretické
části se pak učily třeba i to, jak správně telefonovat na tísňovou linku.
„Tento kurz znovu potvrdil to, s čím se ve své praxi setkávám prakticky
neustále: a totiž že je propastný rozdíl mezi tím „mít o něčem povědomí“
a „doopravdy vědět, co dělat“, upozorňuje lektorka Martina Eliášová
a vysvětluje:„Můžete mít třeba stokrát načteno, jak dýchat z úst do úst
nebo jak poskytnout srdeční masáž, ovšem dokud si to na vlastní kůži
nevyzkoušíte, jen stěží odhadnete, kolik vzduchu poraněnému vdechnout
do plic a jak přesně mu mačkat hrudník, aby to k něčemu bylo. Nemluvě
o tom, že u dětí, natož u miminek, je řada věcí jinak než u dospělých.“
Předmětem celoodpoledního školení byly nejen oživovací postupy, ale
také řada informací o tom, jak nejlépe zakročit při typických dětských
úrazech (cizí těleso v dýchacích cestách, popáleniny, poleptání, poranění
hlavy) či dalších akutních stavech, které mohou ohrozit život (laryngitida,
febrilní křeče, alergické reakce).
„Když přišla příležitost uspořádat přednášku orientovanou vysloveně na
děti, nebylo o čem váhat,“ říká Ing. Dagmar Hrabová, ředitelka MŠ
Bambinárium.„Kurz byl určen především maminkám, kterým jsme chtěli
dát možnost připravit se na krizové situace, jež při péči o děti mohou
nastat. Ovšem stranou nezůstaly ani naše učitelky, které kurz také
absolvovaly. Máme odpovědnost za děti, proto musíme být připraveni na
všechno.“
Přínos sobotního odpoledne jednoznačně kladně hodnotí i samotné
účastnice: „Zkusit si rozdýchat malé miminko i předškoláka bylo
k nezaplacení. Troufám si říct, že po téhle zkušenosti bych se v případě
potřeby cítila mnohem jistější. A především věřím, že už nikdy
nezapomenu číslo 1 55,“ potvrzuje jedna z maminek a druhá ji okamžitě
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doplňuje: „Po absolvování školení můžu zodpovědně říct, že to byla jedna
z nejrozumnějších investic v mém životě. Bude-li se podobná akce konat
v budoucnu, určitě s účastí nebudu váhat ani vteřinu.“
MŠ Bambinárium
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