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2 Aktuálně

Na společné masopustní taškařice si musíme ještě rok počkat.

Ale možná přijde i liška a kůň.

Masopust odvysílají v obecním
rozhlase nebo na internetu
Text: Pavla Nováčková | Foto: Matěj Barták

Už v lednu obvykle startoval maraton masopustních veselic v dolním Poberouní. Z okolních obcí se do jejich pořádání
v době covidové pustili pouze v sousední Zadní Třebani a Mokropsích. Ostatní obce masopusty zrušily.
CO-MASOPUST-21 je oficiální název v pořadí 32. Poberounského masopustu v Zadní Třebani. Pořádající Naše noviny musely kvůli opatřením přistoupit na online verzi. Přesto
se uskuteční i průvod maškar, v omezené podobě a v souladu
s platnými vládními omezeními, a to v sobotu 13. 2. Na pochůzku obcí se totiž vydají jen dvojice maškar. „Za jakékoliv
pozdravení maškary uctivě poděkují, za příspěvek do kasičky odmění štědré dárce poukázkami do masopustní tomboly,
v níž každý lístek vyhrává,“ uvedl za pořadatele Miloslav
Frýdl. Ve stejný den začne ve 12.30 Masopustní vysílání
v obecním rozhlase. Alespoň zvukově se v něm představí Notičky, Třehusk, Třebasbor, děti z místní školy a školky, chybět
nebude rozhlasová masopustní fraška a symbolické pochování Masopusta. Součástí netradičního masopustu bude soutěž o nejlepší masopustní převlek. Lidé však budou muset své
převleky zachytit na fotografiích, které mohou až do Škaredé
středy 17. 2. zasílat na adresu frydl@centrum.cz, případně
poštou na adresu redakce. Pět porotou vybraných dětských
i dospělých převleků bude odměněno. Čekají na ně lákavé

ceny: Dárkový koš v hodnotě 1500 Kč nebo poukaz do JoJo
Gymu v hodnotě 1500 korun. Pořadatelé připravují videosestřih z minulých masopustů. „Prosíme autory zajímavých videí o jejich zaslání na adresu josef.kozak@seznam.cz. Mělo by
se jednat o krátké záznamy. Zasláním videa předpokládáme,
že nám autoři dávají souhlas k jeho zveřejnění na stránkách
Našich novin nebo na YouTube,“ popsal Frýdl.
„Letos jenom půst nám velí, každou radost smutkem zkalí.
Letos vládne ministerský PES, zahnal našeho Punťu z Mokropes,“ veršují pořadatelé o rok staršího Masopustu z Mokropes.
Ani tam se nevzdali. Uspořádají alespoň alternativní akci. „Je
to pro nás těžké rozhodnutí jednak tím, že se od dob znovuobnovení masopustní tradice v Mokropsech žádný ročník nezrušil, ale i tím, že právě masopust má lidem přinést radost,
úsměv, potěšení a také uvolnění, které bychom v této době
všichni tak moc potřebovali,“ říká za Masopustní spolek Mokropsy Jakub Slováček s tím, že chystají uspořádání alternativní
akce. Více o ní i další zajímavosti najdete na webu www.mokromasopust.cz. „O co přesně půjde, to je zatím tajemství, ale
určitě se nezapomeňte projít během posledního masopustního
týdne od 10. do 16. února přes masopustní náměstí v Mokropsech. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
v lednovém čísle Ruchu jsem vás všechny prosil o trpělivost
s vládními opatřeními v boji proti šíření covidu-19. Dnes,
o měsíc později, se situace bohužel nijak zvlášť nezlepšila. Stále přibývají nakažení a nemocnicím nijak neubývají pacienti
vyžadující intenzivní péči. Nezbývá proto než nadále dodržovat všechny zákazy a nařízení a pevně doufat, že s příchodem
jara dojde ke zlepšení situace.
Výrazně by k tomu mělo přispět již probíhající očkování nejrizikovější skupiny seniorů. Za tímto účelem se město Dobřichovice rozhodlo ve spolupráci s místním Sokolem vybudovat
regionální očkovací centrum v hale Bios. Podobná očkovací
místa jsou aktuálně budována v Berouně a ve Slaném. Dobřichovické centrum by mělo sloužit Dolnímu Poberouní. Rada
města Řevnice tuto myšlenku podpořila a naše město je připraveno se na provozu centra i finančně podílet. Všichni naši
obyvatelé ho pak budou moci pochopitelně plně využívat.
V současné chvíli již proběhla jednání s představiteli Středočeského kraje, kteří jsou myšlence nakloněni. Centrum by
mělo být v provozu 7 dní v týdnu a denně by mělo zvládnout
naočkovat až 500 občanů. Největším problémem se aktuálně
jeví personální zajištění. Na tomto místě bych proto rád vyzval
všechny zdravotníky (i z řad penzionovaných či na mateřských dovolených), kteří by mohli formou „brigády“ v centru
pracovat, aby neváhali a hlásili se na emailové adrese info@
ockovani-dobrichovice.cz. Více informací najdete v samostatném článku v časopise a na webových stránkách města.
Příroda v tuto chvíli sice odpočívá, ale z důvodu kůrovcové
kalamity tomu tak není v městském lese. Chtěl bych všechny
upozornit na aktuálně probíhající nucenou těžbu kůrovcem
napadeného dřeva na různých místech našeho polesí. Vzhledem k velmi omezeným možnostem pronájmu harvestoru těžba probíhá po dobu zimních měsíců. Z důvodu těžby je proto
uzavřena část promenádní lesní cesty Burešovky, dřevo se těží
i v okolí cesty na Pišťák. Současně s těžbou kmenů probíhá
přímo v lese pálení klestu pod dohledem odborníků tak, aby
nehrozilo nebezpečí lesního požáru.
V únoru se každoročně podávají žádosti o granty z rozpočtu města. Nejinak tomu bude i letos, byť je situace velmi
nepřehledná a nejistá. Město opět podpoří celoroční činnost
organizací s dětmi a mládeží i organizátory konkrétních akcí
v oblasti kultury, sportu či vzdělávání. Uzávěrka obou grantových programů je na konci února. Je pochopitelně možné,
že se podpořené akce nebudou moci uskutečnit. Nevyčerpané
prostředky budou v takovém případě přesunuty do dalšího
kola žádostí, které proběhne pravděpodobně v červnu.
Aktuálně skončila pololetní výuka, a proto bych chtěl popřát
všem žákům základní školy hodně studijních úspěchů do druhého pololetí a především co nejrychlejší návrat do školních
lavic. Vyjma dětí z první a druhé třídy si nikdo z nich nemohl
užít slavnostního aktu udělení pololetního vysvědčení. Snad
byli o tento akt ochuzeni naposled a školní rok bude již brzy
probíhat v normálním režimu.
S úctou Tomáš Smrčka

Na Burešovku se nesmí, stroje
těží napadené stromy
Až do poloviny února je zakázán vstup na pěší promenádní
stezku Burešovka. Důvodem je v okolí probíhající strojní těžba
kůrovcem napadeného dřeva.
„Těžba v současnosti probíhá nad Sádeckou ulicí, stroje budou dál pokračovat podél cesty. Kvůli bezpečnosti lidí proto platí zákaz vstupu na Burešovku, a to na nezbytně nutnou dobu,“
uvedl starosta Tomáš Smrčka. Burešovka je přitom oblíbeným
cílem procházek. Podle něj je v řevnickém lese na 3,5 tisíce
kubíků dřeva, které je nutno vytěžit. Kalamita zasáhla celé polesí a podle Smrčky bude odstraňování kůrovcem napadených
stromů pokračovat i v dalších měsících. Město v letošním roce
vyčlenilo v rozpočtu finance na těžbu kůrovcového dřeva, navíc
se pokusí na odstranění kalamity získat dotace z Ministerstva
životního prostředí a kraje. „Firma, která dřevo těží, je schopna
současně zajistit jeho prodej,“ doplnil Smrčka s tím, že tím by se
měly pokrýt náklady na likvidaci kalamity.

Počet havárií na vodovodech
je rekordní
Bez vody se již několikrát od počátku roku museli obejít obyvatelé několika ulic v Řevnicích, kde došlo k poruše vodovodního řadu. Počet havárií je přitom rekordní. „Loni jsme měli
v první polovině roku pět oprav. Letos od počátku roku jsme
jich řešili už dvacet,“ stěžuje si starosta Tomáš Smrčka. Havárie byla hlášena například v ulicích Herrmannova, V Potočině,
V Souhradí a jinde. Na vině nejsou tentokrát mrazy, ale dřívější nekvalitní práce. „Dlouho jsme se potýkali se suchem, po
loňsku je situace jiná, což se odráží v jílovém podloží. To díky
zvodnění pracuje. Tam kde byl při výstavbě vodovodu položen
nekvalitní podsyp plný kamenů, dochází k lomům potrubí,
potrubí kvalitně obsypané pískem takový problém nemá,“ řekl
Smrčka.

Statik zakázal vstup na lávku v parku,
nový můstek má stát do léta
Po aktuálním statickém posouzení musela být uzavřena lávka
v Havlíčkových sadech. Ta je již několik let v havarijním stavu.
Proto musí každý rok její stav zkontrolovat statik a vydat
souhlas k dalšímu užívání. Letos v lednu již povolení nevydal.
Na lávku se tedy nesmí a město ji bude muset nechat strhnout. Novou lávku plánovalo město vybudovat v rámci většího
projektu výstavby páteřní cyklostezky od nádraží do Selce.
Dokonce na ni již získalo dotaci, kvůli nejasné situaci ohledně
příjmů v době pandemie ale tuto velkou stavební akci nakonec
v loňském roce nerealizovalo. „Na stavbu nové lávky máme
projekt i stavební povolení. Stát by měla kolem 3 milionů
korun, záleží, jak se městu podaří investiční akci vysoutěžit,“
uvedl starosta města s tím, že by chtěl, aby lávka stála do
podzimu. Bude betonová, širší než stávající, ale bez možnosti
vjezdu aut či čtyřkolek.
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Krátce
•• Řevničtí radní se shodli, že v letošním roce nebudou zvyšovat
nájemné a pachtovné o míru inflace. Podle vyhlášení ČSÚ by
přitom mělo navýšení o míru inflace činit 3,2 %. Důvodem
jsou vládní opatření, kvůli kterým mají podnikatelé výrazně
omezen svůj provoz. Podle řevnického starosty jde celkem
o 12 subjektů a částku 17 000 korun.
•• Řevnická radnice si nechá zpracovat studii proveditelnosti
na případnou stavbu fotovoltaického zdroje v areálu skládky
a možné využití prostředků z tzv. Modernizačního fondu. Jeho
cílem je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Modernizační fond bude
podporovat projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování
emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti
a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. „Ověříme si, za jakých
podmínek by bylo možné fond využít,“ řekl Tomáš Smrčka.
•• Společnost COOP zvažuje umístění Alza boxů u své prodejny.
Boxy by měly být umístěny u provozního východu objektu.
Město jejich umístění na svých pozemcích podpořilo. Boxy
zavádí internetový obchod Alza.cz. Úložné boxy vycházejí
vstříc lidem, kteří nemohou přijít na pobočku online obchodu
osobně, nevědí, zda budou v konkrétním čase doručení doma,
nebo se jen nechtějí časově vázat. Většina AlzaBoxů je zákazníkům dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Schránky jsou
nepřetržitě střeženy alarmem a kamerovým systémem. V okolí
jsou dostupné v Mníšku pod Brdy a na černošické Vráži.

Oddíly a pořadatelé mohou
znovu žádat o granty
Opět půl milionu korun vyčlenila letos řevnická radnice na dotační
program. Žádosti o granty na akce nebo činnost s mládeží lze podávat od 22. února do 22. března. Druhé kolo pro pořadatele kulturních akcí bude spuštěno v červnu.
Žádosti i pravidla najdou zájemci na webových stránkách města
v záložce Samospráva/Granty. Stejně jako v minulých letech bude
město ze svého rozpočtu poskytovat v roce 2021 dotace v rámci
2 dotačních programů. Na podporu celoroční činnosti organizací
pracujících s dětmi a mládeží město vyčlenilo 350 tisíc. Pro podporu
konkrétního projektu nebo akce v oblasti kultury, vzdělávání, sportu,
tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí je v rozpočtu
250 tisíc korun.
Žádost musí obsahovat všechny požadované údaje a všechny
povinné přílohy uvedené v pravidlech. O rozdělení dotací bude rozhodovat pětičlenná hodnotící komise, která bude žádosti posuzovat
dle schválených kritérií: důvěryhodnost žadatele, reálnost financování projektu či akce a společenská prospěšnost. Prioritně budou v roce
2021 poskytnuty dotace pravidelně pořádaným akcím, které chce
město kontinuálně podporovat, a dále jedinečným akcím, které mají
potenciál oslovit i mimořevnické návštěvníky.
Loni grant získalo všech 14 žadatelů o dotaci na podporu činnosti.
Dle přepočtu vyčleněné sumy a celkového počtu 525 dětí do 18 let s trvalým pobytem ve městě připadla na jednoho člena podpora 666 Kč.
Kulturní grant dostalo 11 projektů, některé se ale kvůli pandemii
neuskutečnily a nebo jen omezeně.

Žádosti o grant zasílejte na adresu:

město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74,
252 30 Řevnice

Informace:

tel. 313 104 225, 725 852 822, e-mail: eso@revnice.cz

Sokol shání finance na dokončení
nového podkrovního sálu
Nový prostorný sál s výhledy na Berounku vznikl po kompletní
rekonstrukci střechy v řevnické sokolovně. Zatím ale multifunkční
prostory nemohou sloužit veřejnosti. Na dokončení interiéru,
které zahrnuje položení střešní izolace, podlahy, přivedení topení,
elektřiny, vody a další stavební úpravy včetně schodiště Sokol dál
shání finance. V letošním roce budou proto řevničtí sokolové opět
žádat Ministerstvo školství o dotaci na dokončení. „Držte nám
palce, ať se podaří vše dokončit a budeme moci na půdě otevřít
nový sál a klubovnu nejen pro sportovce, a tím splnit podmínky
dotace. Důležité ale je, že kotelna topí a do sokolovny neprší,“
říká manažerka Monika Vaňková s tím, že v roce 2020 proběhla kompletní rekonstrukce střechy a půdních prostor za takřka
13 milionů korun. Navazovala na rekonstrukci kotelny a zázemí
v roce 2019. Budova byla již v havarijním stavu, kotelna nefunkční
a střecha děravá. Ministerstvo školství poskytlo téměř 9 milionů,
se spoluúčastí pomohl Středočeský kraj a mnoho místních dárců.
„Velice musíme poděkovat městu Řevnice a jeho zastupitelům
za finanční dar i vstřícnost ze strany úřadu. Děkujeme členům
Sokola, že i přes to, že byla tělocvična uzavřena, zaplatili členské
příspěvky jako projev solidarity. Děkujeme všem za projevenou
podporu, je vidět, že je budova Sokola a Kina Řevnice důležitou
ikonou Řevnic,“ vyjádřila vděčnost Monika Vaňková. Podmínkou
pro získání dotace na opravu střechy bylo vybudování nových
prostor pro veřejnost.
pan

Pamětní deska pro dr. Pecla
Právníka Oldřicha Pecla zatkla v listopadu 1949 v Praze
komunistická Státní bezpečnost těsně po návratu z pobytu
v Řevnicích. Byl souzen ve vykonstruovaném procesu společně
s dr. Miladou Horákovou a stejně jako ona byl 27. června 1950
popraven.
V Řevnicích trávil dr. Pecl letní měsíce se svojí manželkou
Anou Milič Peclovou v domě v Mařákově ulici čp. 155. Ta na
řevnický pobyt také vzpomíná ve své knize PROČ? – Svědectví
o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu roku
1950, která vyšla česky před třemi lety. „ ‚Hotel Pecl‘, jak náš
dům pojmenoval profesor Pražák, rád přijímal hosty,“ píše
paní Ana. Mezi pravidelnými navštěvníky vily byli poslanci Národně socialistické strany Tonny Kleinerová a Andělín Šulík.
„Jednou odpoledne k nám přišla spolu s Kleinerovou i dr. Milada Horáková. Hovořilo se dlouho. Horáková byla velmi ráda,
že se s Oldřichem seznámila. Podruhé obě zůstaly na večeři.“
Součástí výslechů, kterým byl dr. Pecl po zatčení podroben,
byla i policejní prohlídka řevnické vily. StB ho zde přinutila
kopat na zahradě, kde byly údajně nalezeny dokumenty, na
jejichž základě byl poté „usvědčen“.
Na zdi u domu Peclových bude 25. února v 18 hodin –
pokud to dovolí protiepidemická opatření – za přítomnosti
Peclových příbuzných, senátorky Miroslavy Němcové, historika Petra Blažka a členů Klubu dr. Milady Horákové odhalena
pamětní deska, která vztah Oldřicha Pecla k Řevnicím připomíná. Srdečně zveme. Nebude-li to možné, náhradní termín
je stanoven na 27. června, výroční den popravy dr. Pecla.
Umístění a financování pamětní desky je výsledkem občanské
aktivity.
mare
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
SPLATNÉ DO 30. 4. 2021
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
POPLATNÍK:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území
města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku za jednu fyzickou osobu
3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné
skutečnosti.
Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- Kč za rok.
PLATBA:
1.	V hotovosti nebo bezhotovostně (platební kartou)
v pokladně MěÚ Řevnice.
2.	Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800
Poplatek ze psů
POPLATNÍK:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na
území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.
Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení
3 měsíců stáří psa MěÚ Řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů MěÚ Řevnice
jakoukoli změnu (skutečnost), která má vliv na výši poplatku.
Pokud je držitelem psa osoba do 65 let včetně:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2021 činí 360,- Kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok
2021 činí 600,- Kč (držitel je stejná osoba)

Pokud je držitelem psa osoba starší 65 let nebo osoba
do věku 65 let včetně, která však pobírá důchod, který
je jejím jediným příjmem:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2021 činí 200,- Kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok
2021 činí 300,- Kč (držitel je stejná osoba)
PLATBA:
1.	V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
2. Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800
DŮLEŽITÉ INFORMACE k platbě
poplatků převodem
Veškeré platby (odpad i pes) je nutné zasílat samostatně –
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol.
Nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či držitelů psů. Pokud zaplatíte poplatek za více poplatníků pod
jedním variabilním symbolem, systém automaticky částku
přiřadí k jednomu poplatníkovi, kterému vznikne přeplatek,
a ostatní poplatníci budou mít nedoplatek, který bude následně vymáhán.
Pokud zaplatíte pod starým VS nebo žádným VS, částka bude vrácena zpět na účet poplatníkovi.
Variabilní symbol pro platbu za odpad začíná číslicemi
10100..... a je desetimístný.
Variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi
10200..... a je desetimístný.
Žádáme občany, kteří v roce 2020 zaplatili poplatky pod
starým variabilním symbolem (platnost starých VS byla
do 12/2019), aby si nové variabilní symboly, které platí od
1/2020, vyžádali písemně na e-emailové adrese
hanzlikova@revnice.cz.

MěÚ Řevnice nemá povinnost rozesílat
složenky k zaplacení poplatku!
Každý poplatník si musí splatnost místního
poplatku za odpad a psa hlídat sám.
Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
Včas nezaplacený poplatek nebo
jeho nezaplacenou část může MěÚ
zvýšit až na trojnásobek a následně
vymáhat v exekučním řízení.
Platbu za poplatek za odpady a psy platí
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně
MÚ – nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

6 Projekt

CESTA DO ŠKOLY

Projekt úprav Revoluční ulice v úseku 1. stupně ZŠ.
Kontext, návrh, výhledy

Text a ilustrace: Daria Balejová

Autem, nebo pěšky?
První stupeň řevnické ZŠ se nachází v bývalé školce z 80. let v jinak klidné vilové
čtvrti v Revoluční ulici. V době ranní špičky je zde složitá dopravní situace. Motivace posílat své děti (zde mladší školáky)
do školy pěšky, na koloběžce či na kole se
zde bije s praktickou a bezpečnější stránkou jejich dopravy autem. A tak se z důvodu zajištění bezpečnosti paradoxně
bezpečnostní situace zhoršuje. Byť se škola snaží vyzývat rodiče k tomu, aby děti
podporovali v samostatnosti a zdravém
pěším pohybu, pro mnohé rodiny je to
přijatelné teprve až od vyšších tříd.

Úvaha o ranním
zákazu průjezdu
Uliční síť v této části Řevnic neposkytuje
mnoho možností objízdných tras. Teoretické ranní uzavření Revoluční ulice v úseku školy by znamenalo přesun
obou kolon, tam i zpět, do Sádecké ulice, s přesahem na hlavní silnici Pražskou
i do Školní. Byť by se v Sádecké snad
našlo místo pro K+R (parkovací místo kiss+ride = pusu a jeď), potřebná by
byla jejich souvislá řada. Navíc pro mnohé rodiče je nepřijatelné vysadit dítě „za

rohem“, bez vědomí toho, že v pořádku
a včas dorazilo až do třídy. Druhá alternativa, vyplývající z ranního uzavření
ulice před školou, je teoretické protažení
Mírové ulice (obecní pozemky), tj. objízdná trasa ulicí Máchovou a Tyršovou.
Ta by ovšem znamenala nepřijatelné dopravní zatížení mnohem větší oblasti než
dosud.

Zadání projektu
Z analýzy a diskusí mezi městem, architektem a školou vyplynulo zadání projektu
úprav Revoluční ulice, které by měly poskytnout více prostoru chodcům, zkulturnit a prostorově vyřešit situaci před vstupem do ZŠ. Ve shodě s Městskou policií
bylo zadáno zachovat současné uspořádání s chodníkem, jednosměrkou a podélným parkováním. Vyhradit veškerá stání
pro ranní krátkodobé zastavení rodičů se
nepodařilo: možnost parkování zaměstnanců školy v okolních ulicích a jejich
docházka pěšky (jako chodí žáci) nebyla
školou akceptována. Součástí zadání bylo
pohybovat se v mezích obecních pozemků
a v co nejstřídmějším režimu nákladů.

Návrh
Dnešní chodník o šířce 1,5 m bude rozšířen o 1 m všude, kde to jde, tj. v celé
délce školního pozemku. Nové oplocení
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Dopravní restrikce v Revoluční ulici by pouze přesunuly dopravní špičku na jiné
pěší trasy.

Haptická naučná stezka na vstupní
zídku školy: sedm reliéfů 70 x 50 cm
je odlito z betonu a představuje
typické živočichy okolí Řevnic. Mohou
fungovat jako strážci školní brány –
dotknout se jich cestou do školy
může pro děti být zážitkem umění či
talismanem pro štěstí.
bude pletivové, aby výkopy co nejméně kolidovaly se vzrostlými stromy při
plotu. Také vstup a vjezd budou posunuty hlouběji do školního pozemku tak,
že vznikne předprostor, kde se dá pohodlněji a bezpečněji než dosud čekat
na ranní zvonění či odpolední konec
vyučování. Součástí předprostoru budou nové stromy a záhon pro botanickou naučnou stezku (přesun). V severní
části se při ulici nachází domeček (kdysi obydlí školníka), který bude rekonstruován na jazykovou/multimediální
učebnu (bylo zažádáno o dotaci). Na ni
naváže zázemí pro umístění kontejnerů tříděného odpadu, které tak již nebudou blokovat průchod na chodníku.
Nový vstup do školy bude zvýrazněn
zděnými sloupky a zídkami, jak je pro
tradiční oplocení v Řevnicích typické, a budou zde ve veřejném prostoru
umístěna umělecká díla – reliéfy, které
pro školu vytvořili studenti ZUŠ v roce
2018.
Součástí projektu je také návrh obnovy chodníků a cestiček v areálu školní
zahrady, dále vyřešení dešťových svodů objektu, které dnes vedou vodu na
terén a pod základy. Nově budou svedeny do zahradních vsaků či průlehů dále
od budovy. Celá věc je ve fázi dokončení projektu pro územní souhlas a je
připravena k realizaci letos, dovolí-li to
finance města.

Projekt 7
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1) plácek: sedací zídka, strom, 2) parkování, 3) kontejnery, 4) záhon s novými stromy, 5) zídka s reliéfy

Walking bus
Bobtnající doprava, zahlcené ulice a rizika
pěší cesty do školy, to jsou problémy většiny měst v moderním světě. Kromě různých restrikcí pro jízdu autem a vstřícnosti vůči chodcům a cyklistům existuje mj.
systém zvaný česky vtipně „pěškobus“. Ve
městě jsou na vhodných místech vytvoře-

ny „zastávky“, kde je možné předat školáka skupině, odvádějící děti po vždy stejné
trase a ve stejném jízdním řádu do školy.
Pěškobus obvykle „řídí“ jeden rodič a druhý jej uzavírá. V řevnických podmínkách
by tento systém mohl odlehčit rodičům
malých žáčků v dopravě i v obavách a tím
i snížit počet aut před školou. Například
trasa zastávek: nádraží (bus, vlak) – ná-

O chození do školy a Řevnicích pro lidi*
Text: Ondřej Skripnik
Vykolejení ze stereotypu nás občas upozorní na věci, kterých si
normálně nevšimneme. U prvního stupně ZŠ se kvůli covidovým
nařízením zdržuje více rodičů. Citlivě vnímají a píšou do školy,
jaká je před budovou neudržitelná situace. Chodníky jsou úzké
(navíc často blokované kontejnery), výfuky ze souvislé řady nastartovaných aut ztěžují dětem dýchání, dole v Tyršovce se někteří řidiči otáčejí Rychle a zběsile.
Chodím tudy s přestávkami prakticky denně již řadu let, jak do
škol a školek postupně dospívají synové. Mám porozumění pro
ranní stres maminek, které se starají o více dětí a bojují o každou
minutu. Zdravím se s tatínky spěchajícími do práce. Těžko někomu vyčítat, že si dobře neoškrábal sklo od námrazy nebo nepřemýšlí, že nešikovným parkováním zamezí malým školákům
rozhled při přecházení. Při všem tom chaosu tu převládá ohleduplnost. Pustit ale prvňáka samotného přes objížďku V Luhu a téčko Revoluční–Tyršova je nebezpečné. A vozit autem dítě před
školu je zase na úkor všech ostatních.
Toužím po tom, aby Řevnice jednou byly zdravé, bezpečné
a udržitelné město. Cesta k tomu vede přes podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravy. V dotačních programech se tomu říká
podpora multimodality. Nejde o fundamentalistické potlačování
aut, ale o ochranu nejzranitelnějších účastníků dopravy, umožnění návratu různého druhu dopravy do míst, odkud jej rozvoj
automobilismu postupně vytlačil. S touto vizí se kdysi na poslední chvíli podařilo prosadit zklidnění Školní ulice – zúžení v křižovatkách, cyklopiktogramy, zvýšené přechody. Nové stojany na
kola u obou škol se brzy naplnily.
Projekt měl ale pokračovat zvýšením křižovatek Školní–Mníšecká a Havlíčkova–Čsl. armády, aby se děti dostaly z celých Řevnic bezpečně do školy po jedné páteřní cyklo/pěší trase. Připravil

městí – jídelna – 1. stupeň ZŠ by mohla být
funkční. Spoluprací školy, rodičů a města
by tak – kromě dopravních a stavebních
opatření – mohla vzniknout další možná trasa CESTY DO ŠKOLY. Pěškobus tak
předkládám jako výzvu čtenářům, škole
i městu. e

se projekt revitalizace náměstí se zklidněním dopravy, který by
měl děti bezpečně převést od nádraží přes náměstí až ke školám.
Velmi pomohlo otevření pěšího průchodu přes Corso – už se ale
nepovedlo prosadit další pěší průchod kolem kostela.
Za silný provoz kolem škol si můžeme sami. Nedotáhli jsme
zklidnění dopravy do stavu, aby se rodiče nebáli vysadit děti na
parkovištích na náměstí nebo u nádraží. Dojít do školy odtud
přitom není problém, dokonce s tím máme zkušenost. Před osmi
lety se nestihla dokončit rekonstrukce Revoluční ulice před začátkem školy a pár týdnů to takhle fungovalo. Nejsem příznivec
„tvrdých“ nástrojů: např. zakázat průjezd Revoluční ulicí (navýší
se provoz jinde). Např. ale rozšíření chodníku v Tyršově, byť třeba za cenu výhyben, auta tolik nezdrží, pomůže ale pocitu bezpečnosti pěších.
Domnívám se, že v delší perspektivě máme investovat do stavebních úprav komunikací, které podpoří jejich zklidnění (nejde
o vysoké částky), máme trvat na čistých a bezpečných chodnících, udržovat a hledat nová pěší propojení. Přechodně mohou
pomoci např. tzv. pěškobusy (škola nebo rodiče si organizují doprovod s dohledem po určitých trasách), na problematická místa
má dohlížet městská policie.
„Formujeme města, ona pak formují nás,“ říká Jan Gehl. Zdůrazňuje přitom lidské měřítko města, úsměv potkávajících se,
vzájemný pohled do tváře. Učme chodit (nejen do školy) své děti,
ale i sebe.
S díky Darii Balejové (městské architektce), škole i městu za
projekt kultivace prostoru před prvním stupněm ZŠ.

* Název jsem si vypůjčil z knihy Města pro lidi architekta a urbanisty Jana Gehla. Gehl se zasloužil o to, že se Kodaň před 40 lety
sužovaná auty a emisemi proměnila na zdravé město plné pěších
a cyklistů.

8 Urbanismus

Nad územním plánem
Od dohody o společném
území k soudním sporům
V lednu jsou to tři roky od veřejného projednání návrhu územního
plánu, přesto nový ÚP nebyl dosud vydán. Naopak máme k jeho
vydání možná dál než tehdy. Přestože návrh ÚP pro Řevnice připravil jeden z nejlepších ateliérů na urbanismus a plánování sídel
a krajiny, Ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners, o výstavbě
v Řevnicích se rozhoduje podle plánu z roku 1997, který je dnes
již zastaralý (změnila se intenzita dopravy, standardy ochrany
přírody, přístup a citlivost k ochraně krajiny a sídel).

Návrh k veřejnému projednání

Hniličkův návrh k veřejnému projednání byl výsledkem několika
let práce. Vycházel z dílny nápadů s obyvateli Řevnic, pečlivé
analýzy místních podmínek, nadřazené dokumentace a odborné
zkušenosti s územním plánováním. Zapracoval připomínky ze
společného projednání. Kvůli výrazné redukci zastavitelného
území byla zvažována rizika náhrad, jednáno s vlastníky (pozemky dominikánů na Vrážce), v nástroji dohody o parcelaci se
našla řešení dlouhodobých sporů. Návrh byl ale jen podklad pro
veřejnou debatu. Byl představen veřejnosti, vystaven námitkám
jednotlivých vlastníků. K jednání bylo nastavení jednotlivých regulativů. Přísněji nastavené regulativy více chrání před developery,
kteří se zpravidla snaží z pozemků dostat maximum, svazují však
ruce i všem dalším soukromým stavebníkům. Hledání optimálního řešení, vyvážení jednotlivých zájmů v obci, bylo ponecháno
veřejné debatě.

Důležitost veřejné diskuze

Při projednávání územního plánu byl dán důraz na hledání konsensu. Jednotlivec se často mýlí a hledání nejlepšího řešení vzniká
korekcí druhých, ve vzájemném dialogu. Nad rámec povinného
postupu jsme umožnili veřejnosti připomínkovat již návrh pro
společné jednání (v této fázi se povinně vyjadřují dotčené orgány),
v Ruchu vycházely články o procesu projednávání ÚP, byl k dispozici přehledný a aktualizovaný web. Veřejnost i zastupitelé se
scházeli se zpracovatelem i pořizovatelem. Sázka na veřejnost se
vyplatila. Sešlo se mnoho relevantních námitek a podnětů k upřesnění. Vděk patří každému, kdo byl ochotný poslouchat druhé
a hledat společná řešení.

Otázka referenda

Proces pořizování ÚP je dlouhodobý a do jednotlivých kroků
rozplánovaný proces, demokratický v tom nejlepším slova smyslu:
chová úctu ke každému účastníkovi a zároveň vyžaduje domluvu.
Zpracovatel musí svůj návrh obhájit, argumentovat, čelit laickým
otázkám, návrh korigovat. Hledá se nejlepší řešení. V průběhu i po
veřejném projednání mohou občané podávat námitky, které jsou
transparentně vyhodnoceny.
Vážím si referenda jako nástroje přímé demokracie. Vyvolat ho
ale až na samém konci popsaného procesu, kdy bylo dosaženo
dohody, považuji za neúctu k účastníkům i dosaženému konsensu.
Ostatně v tomto duchu mluví i judikáty.

Co jsme referendem ztratili?

Především vzájemnou důvěru. Mnozí byli nuceni hlasovat v referendu, ačkoliv jej nepokládali za správné řešení. Tam, kde jsme se
měli domluvit, těžit z různosti našich zkušeností a v dialogu hledat
nejlepší řešení, jsme se rozhodli za každou cenu prosadit svůj pohled, získat na svou stranu co nejvíce „followerů“, lež nelež. Za politický marketing přípravného výboru by se nemusel stydět Prchal

ani Trump, důkladné promyšlení a představení nástrojů územního
plánování a hledání optimálního řešení se ale vytratilo. Není divu,
že se výboru nepodařilo zformulovat otázky pro referendum, které
by byly v souladu s právem. Těžko ale být na druhou stranu nadšený z taktického manévru zastupitelů. Zůstala pachuť a soudy.
Možná jste jako já doufali, že nerozhodný výsledek povede
k zamyšlení, zda se obě strany nenechaly příliš strhnout. Zda jsme
pro svou „pravdu“ nezapomněli na ostatní lidi v Řevnicích. Chyba
lávky. Soudíme se a přeme dál a poškozenými jsou především
Řevnice.

Eurovia – od vize k noční můře

Jen pro rekapitulaci: Referendum se v konečné fázi uskutečnilo
kvůli sporu o to, zda má nebo nemá být v Eurovii povoleno bydlení
(60 bytů). Nápad označit území bývalé Eurovie jako transformační
pocházel z dílny nápadů. Mělo se tak předejít rizikům spojeným
s brownfieldem v centru obce, získat přístup k Berounce, parkoviště a průjezdní komunikaci, zlepšit povodňovou ochranu celého
území.
Vize se ale změnila v noční můru. Vyhlášení referenda a soudy
kolem něj způsobily, že nový územní plán stále nemáme. Mezitím
se staví na místech, která měla být podle nového územního plánu
nezastavitelná. Jen v ulici V Luhu má vydané územní rozhodnutí
minimálně 31 bytů, v různém stupni projektování jsou však další
rozsáhlé projekty. Cíl vypsání referenda se zvrátil ve svůj pravý
opak. Nastartoval rozsáhlou výstavbu, navíc bohužel z pohledu
dopravy a ochrany krajiny na nevhodných místech. e
Ondřej Skripnik

Proč se městská rada
nestará o územní plán?
V lednovém Ruchu vyšel článek Marie Reslové a Matěje Bartáka
„Jak dál s územním plánem?“. Tento článek je plný nepřesností
a mírně řečeno „posunů výkladu“, ať záměrných, či nechtěných.
Nemá smysl reagovat na každý z nich. Ty nejkřiklavější z nich však
okomentovat musíme.
Autoři píší, že proces projednávání ÚP byl zastaven soudním
sporem. To však není pravda. Projednávání ÚP bylo nečinností
určeného zastupitele města umrtveno již v roce 2016, kdy se od
projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány zastavila práce na ÚP až
do počátku 2018, kdy návrh prošel prvním veřejným projednáním.
Ale jako by to nestačilo, opět se po další 3 roky s ÚP nepohnulo.
Městu byla předána petice se 700 podpisy proti nadměrné zástavbě. Po volbách 2018 přišla radnice s návrhem jednání o návrhu
ÚP ve Výboru pro územní plán. A opět bylo jasné, že rychlé přijetí
ÚP není na obzoru. Jednání ve výboru nebylo úspěšné a vyústilo
v návrh referenda podpořeného 800 podpisy oprávněných voličů,
jehož konání ovšem město zamítlo. Soudní projednávání je tak
až důsledkem (ne)činnosti radnice a důsledkem nerespektování
názoru většiny občanů v hlasování.
Stručně řečeno: již dávno bylo jasné, že řešení Eurovie nebude
jednoduché a už vůbec ne rychlé, a proto rada města měla učinit
kroky, které by přijetí ÚP umožnily. Ani starosta, ani místostarostka, ani nikdo jiný z rady však nekonal. Nesnažil se najít způsob, jak
přijmout územní plán, který je v podstatné většině bez zásadního
rozporu. Nikdo z nich neprověřoval možnosti řešení a naopak se
městská rada snažila vinu za průtahy přenést na podporovatele
referenda.
Již dříve jsme na možnost vyhlášení stavební uzávěry upozorňovali, naposledy na jednání výboru pro územní plán v říjnu 2020.
Bez odezvy. Teprve na návrh zastupitele Jana Chrousta starosta
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alespoň zadal právní posouzení této věci. I když by jistě stačilo se
inspirovat z řešení jiných měst a obcí.
Byli to zástupci referenda, kteří navrhli možnost řešení, a to
stavební uzávěru ve vybraných lokalitách, jako je V Luhu a Pod
Lesem, kde hrozí, že narychlo připravená zástavba bude měnit
charakter území a bude v rozporu s návrhem nového ÚP. Zástupci
referenda konzultovali také na SÚ Černošice a ministerstvu pro
místní rozvoj možnost ponechání Eurovie v současné regulaci, aby
bylo možné přijmout ÚP pro celé Řevnice. Lokalita Eurovie by pak
mohla být později řešena změnou ÚP. Toto řešení však mělo přijít
již dávno od placených funkcionářů města – starosty a místostarostky. Měli pracovat pro město místo nářků nad průtahy, které
ovšem způsobili oni sami.
Nyní je nám předkládáno, že starosta Smrčka spolu s arch. Hniličkou musí najít východisko z patové situace. O to se měl starosta
starat již dávno. Již dávno měla radnice respektovat vůli občanů
vyjádřenou v referendu. A nic na tom nemění, že nebyli zákonem
nuceni tak učinit. Řevničtí se opakovaně vyjádřili proti zástavbě.
Ale to radnice neposlouchá. Byty v Eurovii jsou tučné sousto a trochu toho bolení břicha někdo rád snese.
Radnice neměla čekat do prosince roku 2020 na to, až byly
J. Chroustem předloženy návrhy na odblokování současné situace.
Radní měli tyto návrhy připravit sami podstatně dříve. Mohou
se třeba inspirovat ze stavební uzávěry Řevnic při změně ÚP č. 2
nebo u Tachlovic, které v souvislosti s přijetím ÚP vydaly stavební
uzávěru. Dokonce i právní poradce města, AK David Zahumenský,
3. 11. 2020 na www.pravniprostor.cz říká, že „stavební uzávěra,
přesněji územní opatření o stavební uzávěře, má jednu důležitou
funkci: pomáhá obcím chránit území před nežádoucí výstavbou do
doby, než bude vydán nový územní plán, který přinese správnou
regulaci území.“ e
Martin Sudek, přípravný výbor referenda

Poznámka redakce

Nepovažujeme za potřebné ve větším rozsahu reagovat na článek
pana Sudka, v němž polemizuje s naším textem Jak dál s územním plánem z minulého čísla Ruchu. Jen bychom se opakovali, za
informacemi v něm uvedenými si stojíme.
Rádi bychom pouze připomněli, že starosta Tomáš Smrčka jako
určený zastupitel nemůže závazně jednat s pořizovatelem o tak
zásadní změně už projednaného návrhu územního plánu, jako je
ponechání stávající regulace v území bývalé Eurovie, bez mandátu
zastupitelstva. Tím spíš, že navrhovaná regulace v tomto území
měla drtivou podporu zastupitelů. Prosincové zasedání zastupitelstva bylo po obdržení rozhodnutí krajského soudu o neplatnosti
referenda v otázce týkající se Eurovie prvním termínem, kdy mohl
být starosta zastupiteli k takovému kroku pověřen.
Druhá poznámka se týká způsobu, jakým zástupci přípravného
výboru referenda dlouhodobě prezentují míru podpory, které
se jim mezi Řevničany dostává, viz věta „Řevničtí se opakovaně
vyjádřili proti zástavbě.“ v článku pana Sudka. Ta působí dojmem,
že proti výstavbě se vyjádřila výrazná většina všech Řevničanů.
Ale tak to není. Petici proti masivní zástavbě podepsalo 700 osob,
což rozhodně není málo, ovšem nešlo výhradně o Řevničany nebo
obyvatele přilehlých obcí. V referendu se proti možnosti výstavby
60 bytů v Eurovii vyslovilo 666 oprávněných voličů, pro povolení
výstavby v souvislosti s transformací brownfieldu bylo 596 voličů.
Je to nezpochybnitelné vítězství, ovšem už z hlediska zákona to je
výsledek příliš těsný na to, aby mohl být závazný. A když vezmeme
v úvahu, že se referenda zúčastnilo pouze 51, 21 % voličů, vyplývá
z toho, že přibližně 25 % Řevničanů je proti výstavbě, 25 % je pro
výstavbu a 50 % voličů tomuto tématu buď nevěnuje pozornost
nebo ho nepovažuje za tak podstatné, aby svůj názor vyjádřili
v referendu, a to i přes to, že před volbami velmi silně rezonovalo
v místních médiích, na sociálních sítích i ve veřejném prostoru. De
facto tak nechali rozhodnutí na zastupitelích.
Vzhledem k tomu, že polemika pana Sudka se týká rovněž pro-

cesu pořizování územního plánu mezi lety 2016 až 2018, o kterém
se náš text, popisující stávající stav, vůbec nezmiňoval, požádali
jsme o doplnění informací Ondřeje Skripnika, který byl v dotčeném období pověřeným zastupitelem pro územní plán.
Marie Reslová, Matěj Barták

Reakce na příspěvek pana Sudka
Lhát je možné z neznalosti, pak je to omyl. Záměrnou a podlou lží
zpravidla zakrývám nějaký svůj záměr. Chci věřit tomu, že v případě pana Sudka je to první případ: jen hrubá neznalost toho, jak
probíhá proces pořizování ÚP a jakou roli zde hraje tzv. určený zastupitel. Psal jsem o tom články do Ruchu, harmonogram i všechny
informace lze nalézt na webu, pokusím se ale vše znovu vysvětlit.
Společné projednání návrhu ÚP proběhlo 14. června 2016
(připomínky do 16. 6.). V této fázi zpracování se k návrhu vyjadřují
dotčené orgány. Je možné ale návrh představit veřejnosti a umožnit připomínky. ÚP je dohoda o společném území, a tak jsme se
snažili o maximální transparentnost a informovanost. Šlo nám
o to, aby mohl být pečlivě zvážen každý jednotlivý podnět od
občanů a návrh k veřejnému projednání byl připraven co nejlépe.
Na červnovém setkání s občany arch. Hnilička proto představil
koncepci návrhu, byl vysvětlen proces připomínek, zodpovězeny
otázky.
Vznesené i zaslané připomínky následně vyhodnocuje pořizovatel – v našem případě jím byl Odbor územního plánování Černošice. Návrh v textové i mapové části pak v souladu s vypořádáním
připomínek upravuje zpracovatel, tedy Pavel Hnilička Architekti.
Pořizovatel pak celý proces ještě kontroluje. Připomínky a jejich
vypořádání čítají pro představu 80 stran textu. Pořizovatel poskytl
zpracovateli vyhodnocení připomínek 28. června 2017, kontrola
zapracování proběhla 4. října 2017. 29. listopadu byl vyhláškou
stanoven termín veřejného projednání Návrhu územního plánu
na 15. leden 2018. Je nezbytné dodržet zákonné lhůty, zvažovali
jsme ale např. i to, aby projednávání nepadlo do vánočních svátků
a mohli se ho odpovědně účastnit všichni.
Určený zastupitel slouží jako prostředník mezi obcí, pořizovatelem a zpracovatelem. Kromě osvěty, informování, záruky
transparentnosti a spravedlivého přístupu ke každému je k ruce
pořizovateli v případě, kdy potřebuje k vyhodnocení připomínky
další informace o lokalitě nebo stanovisko zastupitelů. Pořizovatel,
zpracovatel a určený zastupitel v součinnosti hledají takové nástroje územního plánování, které nejlépe vyhovují dané situaci.
Mezi společným a veřejným projednáváním probíhaly schůzky
s občany (např. kvůli dohodě o parcelaci), se zastupiteli (zejména kvůli regulativům), hledaly se kompromisy v případech, kde
hrozily náhrady převyšující možnosti obce (např. s dominikány),
řešil se pasport kanalizace a vodovodu, ochranná pásma, dělala
se architektonická studie, prověřovala se proveditelnost prostoru
Za Nádražím atd. Na podněty jsem reagoval vždy bez jakéhokoliv
odkladu, naopak jsem dost neodbytně (ale slušně) urgoval jak
pořizovatele, tak zpracovatele (arch. Kafková např. odložila svou
dovolenou atd.).
Kromě uveřejněných výstupů z této doby rád panu Sudkovi
ukážu své poznámky k materiálům, své přípravy na jednání,
zápisy, texty (v mém počítači jsou to desítky dokumentů). Přes
nespravedlivé obvinění z nečinnosti se přenesu, především je to
ale dehonestace práce pořizovatele, zpracovatele, zastupitelů
a všech lidí, s nimiž jsem se setkával a kteří se upřímně snažili
hledat dobrá řešení.
(O důvodech dlouhého vypořádávání námitek z veřejného
projednání může nejkompetentněji napsat paní ředitelka Odboru územního plánování Černošice. Na vině je především změna
stavebního zákona, nedostatečné navýšení personální kapacity
a v důsledku toho téměř rok a půl trvající zavalení úřadu.) e
S úctou Ondřej Skripnik (určený zastupitel v letech 2014–2018)
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V dobřichovickém centru by se
mohlo očkovat až 500 lidí denně
Vznikne v dobřichovické hale Bios očkovací centrum? Dobřichovická i řevnická radnice podrobně zpracovaný projekt Jiřího Geisslera a jeho spolupracovníků plně podpořily, stejně jako vedení TJ Sokol Dobřichovice, kde se objekt
nachází. Po konzultaci s radním pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje si prostory v lednu prohlédla také krajská komise a doporučila v projektu pokračovat. Iniciátoři nyní čekají na udělení pověření a uzavření smlouvy s VZP.
Text: Pavla Nováčková

-dobrichovice.cz, kde uvedou své jméno, věk, odbornost, časové
možnosti a spojení na sebe.

Hledají se dobrovolníci
pro očkovací centrum
Jde o placenou práci formou brigády, DPČ
nebo DPP v rozsahu několika měsíců. Provozní doba očkovacího centra bude organizována cca 12 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Všichni pracovníci budou před zahájením
očkování řádně poučeni a proškoleni.
Zájemci – lékaři, zdravotní sestry a administrativní pracovníci (včetně penzionovaných, na mateřských dovolených nebo
toho času bez zaměstnání) ochotní pomoci
při zabezpečení provozu očkovacího centra mohou psát na e-mail info@ockovani-

Další tísňové linky:

KONTAKTY

V těchto dnech běží složitý administrativně-právní proces, chystá
se povinná dokumentace, organizační řád aj. Dobřichovičtí jednaŘevničtí praktici: Nechte se očkovat!
li i s výstavištěm v Lysé nad Labem o zapůjčení výstavních prvků
potřebných na rozdělení haly do sektorů. Centrum by se mohlo
Vzhledem k tomu, že se informace o očkování seniorů kvůli nedootevřít na přelomu února a března. Návrh předkladatelů počítá
statku vakcín neustále mění, doporučujeme všem sledovat webos vytvořením plnohodnotného regionálního očkovacího centra až
vé stránky města www.revnice.cz, případně konzultovat situaci
pro 60 tisíc osob. „Vnitřně členitá hala Bios skýtá několik variant
s praktickým lékařem.
řešení. Je tu parkování až pro 150 aut a manévrovací plocha pro
Několik řevnických obyvatel starších 80 let již svou první vakautobusy. K tomu další zázemí – penzion s jídelnou, učebna, malý
cínu dostalo. „Již mám i termín na druhou,“ potvrdila například
sál. Ideální pro případné ubytování, stravování, porady, call centMarie Šmejkalová. „Doporučujeme všem pacientům nechat se očrum, čekárnu při nepřízni počasí,“ vyjmenovává jeden z hlavních
kovat. Sami se budeme očkovat také. Zatím máme plně naočkovainiciátorů projektu Jiří Geissler s tím, že kromě nabídky prostor
nou jednu sestřičku, já a další sestra se budeme očkovat, jak jen to
nabízí Dobřichovičtí i spolupráci a pomoc personální. Předpobude možné,“ potvrdil v druhé polovině ledna MUDr. Milan Zíka
kládají zapojení složek IZS z nejbližšího okolí. „Jsme schopni
z OC Lety. V ordinaci během ledna řešil desítky telefonátů denně,
zprostředkovat zapojení členů dalších místních spolků a předv nichž se pacienti většinou chtěli objednat k očkování přímo v orpokládáme i možnost zapojení dalších dobrovolníků z bližšího
dinaci, jakmile to bude možné. S registračním systémem podle
i vzdálenějšího okolí,“ uvádí Geissler. Jak se vůbec tento odvážněj radili seniorům většinou příbuzní. „My jsme se o jeho spuštění
ný nápad v jeho hlavě zrodil? „Kroutil jsem hlavou při sledování
dozvěděli až dva dny poté. Navíc celá procedura je velmi složitá,“
naprostého diletantismu, neschopnosti a fatálně pitomých návrhů stěžuje si na špatnou komunikaci řevnický lékař Jiří Chochola.
prolhané vlády této země. Pak jsme přemýšleli nad tím, co byKdy bude moci začít sám očkovat, si netroufá odhadnout.
chom dělali my, kdybychom vše dostali na starost,“ vzpomíná poOba lékaři by vznik očkovacího centra v Dobřichovicích uvítali.
řadatel mnoha akcí v Dobřichovicích. Za několik dní byl konkrétní „Výhodou je jeho dostupnost, protože Praha nebo Beroun může
návrh řešení na světě.
být pro některé seniory problém,“ domnívá se Chochola. Ideální
Podporu a případnou finanční pomoc již nabídla i řevnická
by podle něj bylo, kdyby vakcíny pro seniory mohli získat praktičtí
radnice. „Projednali jsme návrh na radě, iniciativu velmi vítáme,“
lékaři, kteří by je očkovali přímo ve svých ordinacích. Za přínos by
uvedl starosta Tomáš Smrčka.
považoval i zřízení mobilní jednotky. „Bylo by dobré, kdyby centIniciátoři nezahálí a již prostřednictvím inzerátů hledají zdrarum vzniklo co nejdříve. Tedy ještě předtím, než začnou očkovat
votnické i nezdravotnické dobrovolníky, kteří by se mohli podílet
místní praktičtí lékaři, včetně nás,“ říká Zíka. Pokud se situace nena zajištění očkování. „Během několika dní se přihlásilo na devazmění, věří, že začne očkovat během března. e
desát lidí, převážně na administrativní pozice. Dál sháníme převážně lékaře a střední zdravotní personál,“ dodal Geissler.
Nové tísňové linky pro problémy s covidem-19
Dobřichovické centrum by následně mělo
být zaneseno do oficiálního registračního
1221 – lze volat ve všední dny od 8 do 19 hodin, o víkendech 9–16.30 hodin
systému.
800 555 655 – bezplatná linka pro seniory

Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po–čt 9–21,
pá 9–17) – pro rodiče, učitele, vychovatele
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 (denně 9–20), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé
Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR: 242 487 824 (po–pá 9–17)
Linka EDA: 800 405 060 (po–pá 9–15), ZDARMA – pro rodiče a blízké dětí
s postižením (převzato z Informačního listu Dobřichovic)
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Na běžky co by
kamenem dohodil
Řevnice mají v mnoha ohledech ideální polohu, například pro outdoorový sport. Prakticky celoročně najdou
v blízkém okolí vyžití příznivci běhu, cyklistiky, nordic walkingu, turistiky a dnes, v době masového otužování,
i plavání v řece. Další dva venkovní zimní sporty v přírodě je však možné provozovat pouze za příznivé konstelace počasí. Pro bruslení na Berounce musí mrznout, až praští, a pro běžkování je pak potřeba kombinace mrazu
a sněhových srážek.
Text a foto: Jan Schlindenbuch

Déle trvající silné mrazy (nepřetržitě aspoň 10 dní), které by
umožnily bruslení na tekoucí řece, jsou čím dál vzácnější. Jistou šanci pro bruslaře tak představuje plánovaná revitalizace
tůní. V letošním roce by zde mělo vzniknout hned několik poměrně mělkých vodních ploch, u nichž je šance, že budou snáze
a rychleji zamrzat. Nechme se proto překvapit, co nás příští zimu
čeká…
Tu letošní už si každopádně užili všichni běžkaři. Přestože Řevnice leží v nadmořské výšce něco málo přes 200 m. n. m., stačí
překonat pětikilometrový výstup a člověk se ocitne na hlavním
hřebenu Brd, který leží v nadmořské výšce až 550 m. n. m. Těch
více než 300 výškových metrů působí v některých dnech doslova
jako zázrak. Dole ve městě není po sněhu ani památky, na hřebenu ho přitom leží třeba i 15 centimetrů.
Běžkování na Brdech má každopádně svá specifika. Sněhové
podmínky jsou prakticky vždy „na hraně“. Rozhodně se nedoporučuje nazout zbrusu nové a drahé lyže, nejlepší volbou jsou
naopak staré „práskačky“, přece jen o nějaký ten kamínek na trase není nouze. Většina tras vede po asfaltových cestách, sníh se
na nich náporem lyžařů rychle ujezdí, pak třeba na chvíli povolí
a další den naopak zmrzne na kost, takže se určitě vyplatí kvalitní
hůlky s ostrými bodci, jinak se neodrazíte.
Uhlazené stopy na klasiku, jako v Jizerských horách, každopádně nečekejte. Hlavní hřebenová červená cesta je, jak již bylo
řečeno, prakticky okamžitě po napadnutí sněhu dohladka uježděná. Skvělé je to na bruslení. Klasické stopy najdete při dostatečné sněhové pokrývce na přilehlých, často však kamenitých
lesních cestách.
Ideálním nástupním bodem je sedlo na silnici spojující Řevnice
s Mníškem pod Brdy. Značný problém je zde ovšem s parkováním. Pokud nevyrazíte opravdu brzy ráno, tak zde o víkendu neuspějete. Ve všední den je zde situace lepší. Běžkovat lze po hřebe-

nové cestě jedním směrem až k Černolicím a opačným k rozcestí
na Soudném nebo až k bývalému vojenskému prostoru Klondajk.
Další blízkou variantou je okruh po loukách okolo Kytína, které
jsou sice níže položené, ale sníh zde nezůstává zachycený v korunách stromů.
Když je sněhu víc, je šance nazout běžky již v Halounech, kde
se dá vždy pohodově zaparkovat. Asfaltka vás odsud zavede mírným šestikilometrovým stoupáním až k vojenské základně na
hřebenu. Další možností je nechat auto doma a vyrazit vlakem
s přestupem v Zadní Třebani například až do Osova. Odsud vystoupat na hřeben a pak sjet minimálně do Haloun, případně až
na kraj Řevnic k hřbitovu.
Lepší podmínky (a po delší dobu) ovšem skýtají výše položené
oblasti Brd, zejména v okolí Příbrami. Nejvhodnějšími (protože
nejvýše položenými) startovními body zde jsou Teslíny, Orlov,
Nepomuk nebo Kozičín, přičemž poslední dvě zmíněné vesnice
disponují i největší parkovací kapacitou. Z Teslín nebo Nepomuku můžete vyrazit k Padrťským rybníkům nebo na vrchol Praha,
z Orlova a Kozičína se zase můžete vydat přes Pilskou nádrž až
na bývalé dopadové plochy v okolí Toku (865 m. n. m.). K Toku
se můžete vydat i z opačného směru, tedy ze severu, například
z Kvaně.
Běžkařská sezóna je na Brdech obvykle velmi krátká, výjimečně trvá několik týdnů, obvykle se počítá spíš na dny. Proto rozhodně neváhejte a vyrazte hned, jak to bude možné, a užívejte
si lyžování, než přijde zničující oteplení. Jezdit se dá i večer po
práci s kvalitní čelovkou.
Zasněžené hřebeny Brd jsou neobyčejně krásné, chvílemi
si připadáte jako někde uprostřed šumavských hvozdů. „Horskou“ atmosféru nejbližší části Brd pak umocňují dva tradiční
bufety, kde se to běžkaři, pokud tedy zrovna není lockdown,
jen hemží. U stánku na Skalce či v občerstvení U Dernerů načerpáte tolik potřebnou energii na další putování překrásnou
zimní krajinou. e
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Jak se žije našim školám
Začíná registrace k zápisům prvňáčků
Známky, nikoli slovní hodnocení, dostala většina řevnických školáků na pololetní vysvědčení. „I v této dosti nenormální době jsme normálně hodnotili,“ říká ředitel školy
s tím, že nyní ve škole začíná registrace k zápisům do prvních tříd.
Pololetní vysvědčení obdrželi osobně pouze žáci prvních a druhých tříd, ostatní si mohli výsledky prohlédnout v systému
Bakaláři. Papírové výpisy tyto děti dostanou nejpozději tři dny
po nástupu do školy. Učitelé ve většině případů zvolili známky.
„Jakmile jsme obdrželi metodický pokyn z ministerstva, neprodleně jsme konzultovali s našimi kolegyněmi a kolegy, zda mají
dostatek podkladů pro uzavření pololetního hodnocení. Ukázalo se, že až na několik výjimek je možno všechny žáky ve všech
předmětech bez problémů ohodnotit,“ sdělil Tomáš Řezníček
s tím, že slovní hodnocení pro všech 674 žáků ve všech předmětech by navíc pedagogy neúměrně zatížilo. Slovně tak byli
ohodnoceni jen ti žáci, kteří to mají v doporučení ze školských
poradenských pracovišť.
Nyní se škola chystá na zápisy prvňáčků. Elektronická registrace byla spuštěna 1. února, otevřena bude do 28. března. Veškeré informace k zápisu včetně formulářů jsou již zveřejněny na
webu školy. „V tuto chvíli počítáme s otevřením maximálně tří
tříd s celkem maximálně 75 žáky,“ potvrdil Řezníček. Právě tolik
míst chybí do naplnění celkové kapacity školy. Pravděpodobné
je, že přijaty budou moci být jen děti s trvalým pobytem v Řevnicích a ve spádové Hlásné Třebani, která díky smlouvě patří do
školského obvodu řevnické ZŠ. „V tuto chvíli jsou ve hře ještě
některé proměnné: Nevíme, kolik dětí se bude hlásit na víceletá
gymnázia a uspěje u přijímacího řízení. Nevíme ani, kolik žáků
ze spádových obcí se bude hlásit do vyšších tříd, to vše bude hrát
roli. Pro některé rodiče z blízkých obcí, které však nejsou v našem
školském obvodu, to může být velmi nepříjemné. Po několika
letech zvyšování kapacity školy jsme se ale dostali k aktuálnímu
maximu, které musíme respektovat,“ vysvětlil ředitel. Nejasný je
v tuto chvíli také počet dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad
školní docházky. Například psychologové z České společnosti pro
neurokognitivní rehabilitace již varovali, že v Česku se nadužívá
odkladů pro děti, které by měly nastoupit do prvních tříd, a pandemie koronaviru k tomu ještě více přispěje. Podle nich kvůli
uzavírání škol nyní o odkladu uvažují i rodiče, kteří by své děti za
normálních okolností do školy poslali.
pan

Pohádkový rok v MŠ Řevnice
Po létě byla školka otevřena v plném provozu, všech pět tříd
a šestá třída dětské skupiny.
Měsíc září se nesl ve znamení adaptace. Ta se týkala nejen nově
přijatých dětí, ale také těch, které z důvodu obav z rizika nákazy
covid-19 či zavřených základních škol do školky nechodily již od
jara.
Děti si ve školce užily projektový týden s pohádkou Boudo,
budko a nejvíce celodenní výlet za krásného, slunečného a teplého počasí do Mirákula, světa prolézaček, zábavy, ponaučení
o lese a přírodě, vodního světa a obřích trampolín.
Říjen se už bohužel setkal s omezením provozu, zavřely se
školy a v MŠ se objevila nákaza covid-19. Školka přešla do karantény, pro předškoláky (a nejen pro ně) byla připravena a obměňována distanční výuka na stránkách mateřské školy. Rodiče si

s dětmi mohli otevřít a stáhnout online výuku k danému tématu,
pohádky, pracovní listy, písničky, inspirace k tvoření i pohybu.
Užili jsme si projektové týdny s pohádkami O jabloňce, Podzim
v lese i na zahradě, O Kateřince a tlustém svetru, Sv. Martin, Vaření s maminkou.
V listopadu byl provoz omezen na dvě třídy z důvodu nouzového stavu v ČR.
Bohužel se nám již do pracovního kolektivu nevrátí paní
kuchařka Věra Kosková kvůli prodělání těžkého onemocnění
covid-19. Tímto jí za jejích čtyřicet let výborného vaření dětem ve školce chceme poděkovat a popřát hodně zdraví a radosti s vnoučaty na zaslouženém odpočinku.
Ve školce se dodržovala a dodržují všechna bezpečnostní opatření, jako je opakovaná hygiena rukou dětí i dospělých, pravidelná dezinfekce, větrání tříd i ostatních prostor, častější pobyt venku, nošení roušek nepedagogických zaměstnanců a všech, kdo do
budovy vstupují. Děti se v poledne předávají rodičům venku na
zahradě na čerstvém vzduchu a zavedena byla ještě řada dalších
opatření.
V prosinci k nám zavítal sv. Mikuláš s andělem a přinesl všem
dětem nadílku. Jednotlivé třídy si zajely na výlet do karlštejnského Muzea betlémů, kde si vyrobily vánoční dáreček pro rodiče,
a procházkou se vydaly za „Vánočním kapříkem“ do sádek Lety.
Proběhl projektový týden s pohádkou O perníkové chaloupce
a Andělský hudební pořad, na který přišly všechny děti v bílém
andělském oblečení.
Děti si upekly vanilkové rohlíčky a perníčky. Besídky se letos
konaly bohužel bez rodičů a prarodičů, pouze na jednotlivých
třídách. Děti si zazpívaly, zatancovaly, vyrobily vánoční přání,
ochutnávaly vánoční cukroví a po návratu z procházky čekala
děti v každé třídě pod stromečkem nadílka od Ježíška.
KOLEKTIV MŠ ŘEVNICE PŘEJE KRÁSNÝ NOVÝ ROK PLNÝ
ZDRAVÍ, POHODY A NOVÝCH SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ.
Za mateřskou školu:
Eva Krásna, Monika Kramolišová –
učitelky třídy Berušek

Kampaň obyčejného
hrdinství na ZŠ Řevnice
Kampaně obyčejného hrdinství se zúčastnila celá Česká republika. Pod vedením mezinárodního programu Ekoškola proběhla celorepubliková akce zaměřena na chování lidí, kterým
každý den můžou zlepšit náš svět.
Cílem bylo splnit jednu nebo více výzev, které Ekoškola vymyslela, a tak snížit náš dopad na klima a zkusit žít lépe, aby
to nemělo takový vliv na naši Zemi. V ČR se kampaně zúčastnilo 79 škol a dohromady 8900 lidí.
Ze školy ZŠ Řevnice se zúčastnilo 32 lidí. Na výběr bylo ze
7 výzev – Šetři vodu při čistění zubů, Zasaď rostlinu, Buď venku, Staň se šetrným spotřebitelem, Minimalizuj odpad, Využívej EKO dopravu, Jez zdravě a ekologicky. Například naše
škola zasadila 53 rostlin a ušetřila 3,7 van vody.
Všichni zúčastnění z celé republiky ušetřili 707 plných van
vody a zasadili tolik rostlin a stromů, že by to pokrylo 14,5 tenisového kurtu.
Do příštího ročníku si přejeme více zapojených dětí a jejich
rodin.
Rozálie Mihalíková, 6. B
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Probouzející se Burešovka
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora a Matěj Barták
Snaha o zviditelnění Řevnic, místa přitažlivého pro turisty a pro
letní pobyty mezi lesy a řekou Berounkou, vedla koncem 19. století
řevnickou radnici v čele se starostou Matějem Bílým k tomu, že
začala podporovat činnost řevnického Okrašlovacího spolku, založeného v roce 1882. Původní název spolku vyjadřoval jeho snahy:
„Spolek pro zakládání sadů a pro okrášlení v Řevnicích“.
Již v letech 1900–1901 vznikla nad obcí v lese první část promenádní cesty vedoucí od prvního zákrutu mníšecké silnice až do
údolí potoka Kejná. V pozdějších letech měl vedle radnice největší
zásluhy o další budování stezky Tomáš Bureš (narozený 1859 v Bohumilicích u Prachatic), starosta Společenstva řemenářů v Praze,
významná osobnost vinohradského Sokola a přítel spisovatele
Ignáta Herrmanna, který v našem městě žil od roku 1904 (a Bureše
asi do Řevnic přivedl). Bureš se později stal v Řevnicích předsedou
Okrašlovacího spolku v období 1919 až 1927. Za jeho vedení došlo
k významné stavební úpravě lesní cesty, a když v roce 1927 zemřel,
byla na jeho počest po dohodě s městem nazvána „Cesta Tomáše
Bureše“, ve zkratce Burešovka. Po ní se po mnoho let rádi procházeli návštěvníci Řevnic i jejich obyvatelé.
Burešovka nebyla po léta významněji udržována. Teprve nedávno přikročilo vedení města k její rekonstrukci. Na cestě bylo
vybudováno pět dřevěných altánků pro odpočinek turistů a pro
ochranu před deštěm. Podél cesty také najdeme pět informačních
tabulí o řevnických lesích, nazvaných „Naučná stezka Burešovka“,
a tři zastavení Fabiánovy naučné stezky Řevnice (Kejná, Burešovka,
Lesy a studánky), vybudované řevnickou mládeží. Fabiánova stezka
prochází hlavně městem, ale i jeho okolím. Stezka návštěvníky
přístupnou formou seznamuje s historií i přírodou našeho kraje.
Sám se z dětství pamatuji na dvě velká mraveniště na Burešově
cestě, dnes zaniklá, a také na studánku, která existuje dodnes. e

Pohlednice Burešovky kolem roku 1930

Z důvodu těžby stromů napadených kůrovcem je Burešovka až do
15. 2. 2021 pro veřejnost uzavřena.

Pohlednice Burešovky kolem roku 1930

Lesní cesta nad Řevnicemi na pohlednicové fotce odeslané
z Řevnic v roce 1913

Burešovka dnes
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Krátce a jasně
Pivovar Řevnice sází na genius loci

Jiřičky na řevnickém nádraží

V řevnickém pivovaru během covidové uzávěry nezahálejí.
Ve spolupráci s místními výrobci a umělci se chystají novinky, které s originalitou zdejší pivní značky zdůrazní i půvaby
našeho města. Na svátek zamilovaných bude ve výdejovém
okénku kromě obvyklé nabídky připraveno Valentýnské pivo.
Po roce a půl provozu se Pivovar Řevnice stal oblíbeným cílem
nejen pro místní, ale získal si popularitu i mezi cyklisty a výletníky
z hlavního města. Bezprostřední sousedství se železnicí dokázal proměnit v punc jedinečnosti. Líbí se i zdařilá rekonstrukce
architekta Tomáše Šantavého, nedávno dovršená komínovou
„čepicí“ z dílny řevnického kováře Vratislava Hrubého. Spolupráce
pivovaru s místními je programová. Nejde jen o možnost výdělku,
ale i podporu sousedské sounáležitosti a hrdost na dovednosti lidí
od Berounky.
Ilustrátorka Julie Čermáková bude první z řady řevnických
výtvarníků, kteří každý rok připraví pro pivovar kresbu s lokálními
motivy, řekou nebo brdskými kopci. Ta se pak objeví jako příležitostný tisk i jako motiv na limitované edici triček nebo hrníčků. Zájem o dárkové balíčky s řevnickým pivem, chmelovými sušenkami
a originálními půllitry s logem pivovaru inspiroval provozovatele
ke spolupráci s Bárou Bálint, která má v areálu Corsa Pod Lipami
bezobalový obchod Bezoga. Během jara připraví pro pivovar speciální krém na ruce, mýdlo s chmelem a také lipové mýdlo. Se značkou Pražská čokoláda, která své pralinky dodává i tak náročným
zákazníkům, jako jsou arabští šejci, vzniká chmelová čokoláda.
Pivovarská restaurace nakupuje v maximální možné míře
suroviny od místních obchodníků – maso v řeznictví Pavla Pose
a zeleninu u Jakuba Holého. Na sezónu chystá překvapení pro
cyklisty a turisty: energetické müsli tyčinky podle vlastní receptury. Připravuje se půjčovna elektrokol a také atraktivní trasa „pivní
stezky“. Měla by zahrnout okolní malé pivovary – kromě toho
řevnického ještě Kytín, Hostomice a Všeradice.
Změnou projde i provoz oblíbené Kůlny: v sezóně by měla být
k dispozici hlavně pro příležitostné akce: oslavy, koncerty nebo
i svatby. V pivovaru jsou otevření nápadům na akce i tipům na sortiment doplňkového zboží. Můžete jim napsat na mail katerina@
corsorevnice.cz.

Pokusili jsme se zvrátit rozhodnutí černošického odboru životního
prostředí, který dovolil Správě železnic odstranit na nástupišti
hnízda jiřiček a zabránit jim v dalším hnízdění sítěmi. Ta ovšem
místo sítí umístila pod střechu nástupiště pro ptáky nebezpečné rabicové pletivo. Oslovili jsme městskou radu, aby požádala
černošický úřad o nápravu a změnu rozhodnutí: aby místo sítí byly
v budoucnu pod hnízda umístěny jen podložky, které by zabránily
znečisťování nástupiště. Stížnosti občanů na ptačí trus totiž Správa
železnic uváděla jako důvod pro „vystěhování“ jiřiček.
Starosta Tomáš Smrčka se obrátil na odbor životního prostředí
osobně, dosáhl však jen částečné nápravy. Při místním šetření se
prokázalo, že Správa železnic nedodržela podmínky povolení.
Do konce února má pletivo odstranit a nahradit sítěmi. Pokud tak
neučiní, bude záležitost posuzována jako přestupek s možnou
pokutou až 1 milion korun. Žádosti o nahrazení sítí podložkami,
aby i nadále mohly jiřičky na nástupišti hnízdit, odbor životního
prostředí nevyhověl.
mare

Jak jsme byli štědří
Tříkrálová sbírka, na kterou jsme upozorňovali v minulém čísle
Ruchu, skončila 24. ledna. Tentokrát nemohli tři králové koledovat, a tak byly jejich pokladničky umístěny jen tam, kde mohlo být
otevřeno pro veřejnost, většinou v obchodech. „O kasičky řevnické
farní Charity se staralo mnoho lidí, kterým patří poděkování,“
bilancovala pro nás výsledek sbírky paní Eva Vaculíková. V Osově,
Všeradicích, Zadní Třebani, Řevnicích, Dobřichovicích, Všenorech,
Mokropsech a na Mořince se celkem podařilo vybrat 82 737 Kč.
V Řevnicích pečovala o charitní pokladničku paní Kopecká v BiJo
jako od maminky a přispěli jsme do ní 7 646 Kč.
Noví dárci se díky rozhovoru v Ruchu ozvali také Markétě
Sedláčkové Davidové, se kterou jsme před měsícem mluvili o tom,
jak se jí už pět let s pomocí sousedů a přátel daří pomáhat rodinám
nebo rodičům samoživitelům, kteří se ocitnou v nouzi. Ráda by
nabídla pomoc s financováním nákupu nebo jiných potřeb také seniorům, kteří se dostali do těžké finanční situace. Oslovit ji mohou
(sami nebo s pomocí svých známých či sousedů) prostřednictvím
řevnické pečovatelské služby.

Kultura online
K minus deseti stupňům Celsia klesly ranní teploty v dolním
Poberouní první únorové ráno. Hluboko pod bodem mrazu
je už dlouhou dobu kvůli pandemii i společenské, kulturní
a sportovní dění. Milovníci divadel, kin, muzeí, výstav či cestování mají alespoň šanci najít uspokojení ve virtuálním světě.
Díky tipům Zuzany Hrdinové, Petry Plaché, Lucie Kukulové či
Jirky Chomáta nabízíme malou inspiraci.
Národní galerie Praha
Nabízí nový digitální obsah. Virtuální prohlídky, pravidelné živé
přenosy z výstav a expozic či workshopy online. Více na www.
facebook.com/NGPrague. Nabízí i speciální pořad Do you have
a minute?, který představuje významná díla ze sbírek NGP.
Rozhovory s knihou
Cyklus přednášek a diskusí o myšlenkách z knih o sebepoznání.
Lukáš Karas a Jirka Hokr se každé dva týdny střídají se zpracováním vybrané knihy na živou i online přednášku. Více na www.
rozhovorysknihou.cz.
Televize Naživo
Zde najdete alternativu živé kultury. Divadelní představení, koncerty, cirkusové performance. Navíc koupí vstupenky podporujete
jednotlivé soubory. Víc na www.nazivo.art.
Virtual Tours po metropolích
Cestování je kvůli pandemii takřka nemožné. Přesto se můžete
vydat například k egyptským pyramidám, do amerických národních parků či do mnoha metropolí světa alespoň virtuálně. Stačí se
zaregistrovat. Více na www.virtualtourlive.net.
Letovská akademie
Také přednášky v rámci letovské akademie se přesunuly na
internet. K vidění je záznam besedy se spisovatelem Otomarem
Dvořákem a jeho knižní novinkou Jan Žižka, díky videu si můžete
prohlédnout skrytá zákoutí trifória chrámu sv. Víta. Videa najdete
na webu obce www.obec-lety.cz, v záložce Život v Obci/Letovská
akademie.
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Pohybové studio Pohni s Lety
Pořádá online kompenzační cvičení pro zdravé držení těla a intervalové tréninky na www.pohnislety.cz.
Angličtina v Dobřichovickém domku
Od 2. února začíná 2. pololetí kurzů angličtiny pro dospělé i děti.
Výuka nyní probíhá online. Více informací o všech kurzech
najdete na www.dobrichovickydomek.cz nebo na telefonu 776
028 441.
Zážitky, které za vámi přijdou domů
Když chcete parádní zážitek, ale kvůli karanténě nebo jiným omezením nemůžete opustit domov. Od výcviku psa až po přípravu
kávy nebo sushi. Více na www.zazitky.cz/zazitky-na-doma.
Videoportál Dramox
První divadelní streamovací služba v Česku. V klidu a kdykoliv
si můžete doma pustit divadelní představení z největší knihovny
divadelních záznamů. K vidění jsou zde představení například Dejvického divadla, Klicperova divadla, Divadla J. K. Tyla nebo Divadla Husa na provázku a mnoha dalších z celého Česka. Navíc
díky poplatku podpoříte divadelní tvorbu a soubory samotné. Více
informací na www.dramox.cz.

Senioři zvládají online výuku skvěle
Ani pandemie nezastavila zájem seniorů o studium na Univerzitě třetího věku. Nicméně poprvé za 8 let působení řevnické univerzity se kvůli
omezením neuskuteční tradiční oslava zakončení semestru. Ve studiu
ale budou senioři pokračovat.
Řevnickou univerzitu tento semestr navštěvovalo 52 studentů
z celkových více než osmdesáti. „V zimním semestru bylo téma Rituály
evropských královských rodů. Výuka probíhala online formou,“ uvedla
organizátorka a manažerka Sokola Monika Vaňková. Doplnila, že studenti si přednášky pouštěli na svých počítačích. „Mám velikou radost,
že to zvládají. Sedmačtyřicet z nich úspěšně zvládlo všechny testy
a další studijní povinnosti a Česká zemědělská univerzita jim nyní tiskne potvrzení do studijních průkazů a některým pozvánky k promoci,“
uvedla. V únoru začíná letní semestr na téma Gian Lorenzo Bernini.
Doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. seznámí studenty se životem a dílem
tohoto génia evropského baroka. „Prozatím musíme pokračovat v online výuce, ale věřím, že se brzy vrátíme do kina, kde je vždycky legrace
a fajn nálada v partě vrstevníků,“ doufá Vaňková, která bude v únoru
každé úterý od 10 do 12 hodin v provizorní místnosti v sokolovně
k dispozici studentům i zájemcům o studium U3V. Všechny vyzývá:
„Přijďte se přihlásit na nový semestr, vyzvednout materiály, můžu
pomoct se studiem nebo třeba s nákupy přes internet či s registrací
na očkovávání. Věřím, že se všichni brzy sejdeme a oslavíme, jak jsme
všechno zvládli.“ www.e-senior.czu.cz

Plesová sezóna bude bez plesů,
pivní festival až na podzim
Bez plesové sezóny se letos budou muset obejít náruživí tanečníci.
Kvůli omezením se ruší taneční a další akce, posunutí termínu konání
už nahlásili i organizátoři Pivního festivalu.
Na únor byl plánován ples taneční skupiny Proměny. Neuskuteční
se. Lidová muzika Notičky má tradičně zablokovaný pozdější termín,
a to 10. dubna. „Dnes už ale vím, že se určitě neuskuteční. Možná
bychom mohli udělat ples třeba v červnu někde pod širým nebem,“
uvažuje vedoucí souboru Lenka Kolářová. Jejich ples se nekonal kvůli
pandemii ani vloni. Plesy pro malé muzikanty byly důležité hlavně
ze společenského důvodu. „Atmosféra strávená s Notičkami a jejich
rodiči, přáteli a stařešinami Notiček se ničemu jinému nevyrovná.

Děti se na plese podílely nejenom hudebně, ale také sháněly tombolu
a připravily překvapení, které si samy vymyslely a nacvičily,“ posteskla
si Kolářová.
Už teď je jisté, že se na jaře nebude konat ani Pivní festival. Organizátoři ale věří, že se jim ho podaří uspořádat na podzim. „Není nám to
nikterak příjemné, ale na květen to letos vůbec nevypadá, takže jsme
se rozhodli přesunout jubilejní ročník festivalu na září,“ uvedli pořadatelé na Facebooku. Datum stanovili na 11. 9.
Přes čtvrt roku už nepromítá ani řevnické kino, které provozuje
Gong o. s. Výdaje spojené s energiemi a pojištěním přitom organizace
platit musí. „I když je kino zavřené, Gong platí nájem, náklady na
temperaci topení, energii na udržení serverů a promítačky, pojištění
a další poplatky. Na covidové kompenzace zatím Gong čeká,“ potvrdila
vedoucí projekce Monika Vaňková. Parta nadšenců je v nejistotě, neví,
zda do budoucna bude dostatek dobrých filmů, na které se vyplatí přijít, jestli si diváci neodvykli chodit do kina vlivem online přenosů, jestli
budou mít peníze na provoz atd. Velkou ztrátou pro kinosál je rovněž
absence divadelních představení, koncertů a besídek, které byly nejen
finančním přínosem.

Taekwondisté trénují dál
díky videolekcím
Největší školu bojových umění opatření a omezení související s pandemií koronaviru nezastavila. Na jaře trénovali na čerstvém vzduchu, po
vyhlášení omezení počtu osob na sportovištích začali trenéři s videolekcemi a online tréninky. „Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 100
výukových videí a nespočet online tréninků. Probíhaly také soukromé
lekce pro naše členy,“ potvrdila Nikol Křížová z největší školy taekwondo ITF v České republice, která působí i v Řevnicích. Nejlepší členové
se připravovali na Mistrovství Evropy, které mělo proběhnout v květnu
2020 v Praze. Našich 16 nominovaných studentů mělo speciální
cvičební plán, který museli dodržovat. Bohužel kvůli špatné situaci se
mistrovství Evropy nejprve přesunulo na léto a později bylo zrušeno.
Dopady pandemie se odrazily i na náborech dětí. „V novém školním
roce jsme měli velmi slabé nábory kvůli nemožnosti tradičních exhibičních ukázek na školách. Na podzim začali naši učitelé kvůli opatřením
opět vysílat tréninky online a účast na nich byla opravdu obrovská,“
uvedla Křížová. Podrobné informace o trénincích najdete na www.tkd.
cz, účastnit se můžete i online lekcí.

Trenéři JojoGymu nafotili návod
na kotoul a stoj na rukou
Fotonávod na nácvik kotoulů a stoje na rukou doputoval do redakce
od trenérů z dobřichovického JojoGymu. „V této době, kdy není ve
školách povolena tělesná výchova a děti nemohou navštěvovat žádné
kroužky, se snažíme vést je ke sportu alespoň touto formou,“ uvedla
Lenka Graaf a vyzývá nejen malé sportovce, aby si spolu s trenéry Martinem Šamanem a Matějem Říhou cviky zkusili. Stačí k tomu podložka
na cvičení. „Než se do nácviku pustíte, rozehřejte se a krátce protáhněte. Zahřejte se třeba při skákání panáka po dobu jedné minuty
nebo střídejte panáka a sprint na místě. Přitažením brady k hrudníku
protáhněte šíjové svaly. Zkuste udělat i 5 kolébek a 5 kolébek do dřepu,
než půjdete na nácvik kotoulu vpřed,“ radí Lenka Graaf. Pro menší
děti přidává básničku (viz níže). Fotky, jak mají děti postupovat, jsou
zveřejněny na webu Ruchu na adrese www.ruch-revnice.cz.

Stoupneme si na žíněnku,
ke kotoulu na chvilenku,
rozkročíme nožičky
a skloníme hlavičky.

Do okénka ruce dáme,
na mámu se podíváme,
odpíchneme nožičky,
a je kotoul celičký.
(zdroj: promaminky.cz)
pan
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Odpady

Čištění

svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby
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