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Sečíst se musí každý, podle
statistiků to zabere 18 minut
Letos na jaře se opět po deseti letech uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Lidé už při něm nebudou muset vyplňovat
tolik údajů a budou se moci sečíst on-line přes počítač nebo mobilní telefon.
Text: Pavla Nováčková a ČSÚ

Jak předat údaje?
Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání je půlnoc z 26. na
27. března. Od tohoto okamžiku až do 9. dubna budou lidé moci
vyplňovat online sčítací formuláře na www.scitani.cz. Sečíst se
musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za neúčast ve sčítání nebo
uvedení lživých informací hrozí pokuta až deset tisíc korun.
Možnosti, jak se sečíst, jsou dvě:
Bezkontaktně
Stačí vyplnit on-line formulář na webu wwww.scitani.cz, k dispozici bude od 27. 3. do 9. 4. Pro přihlášení bude třeba zadat
číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou
(občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu nebo vízový či
pobytový štítek) a datum narození. Ti, kteří využívají elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby, se mohou přihlásit jejich prostřednictvím. Stáhnout si můžete i mobilní aplikaci Sčítání21. Jde to odkudkoli. Sečíst můžete
nejen sebe, ale také další členy rodiny.
Tištěný formulář
Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář. Do schránky byste měli obdržet informaci, kdy je u vás bude
roznášet sčítací komisař. K vyzvednutí budou i na pobočkách
České pošty. Listinné formuláře se budou vyplňovat od 17. 4. do
11. 5. Dostanete i odpovědní obálku, takže vše stačí vhodit do
poštovní schránky, odeslání je zdarma.

Co a jak dlouho budete vyplňovat
Společný formulář za byt a domácnost, který zjišťuje údaje o velikosti obydlí v metrech čtverečních, o počtu místností a informace
o způsobu odběru energií, zabere cca 10 minut.
Formulář za osobu (např. zaznamenání mateřského jazyka, adresy pobytu rok před rozhodným okamžikem sčítání, nejvyššího
dosaženého vzdělání, zaměstnání a způsobu dopravy do zaměstnání) – zabere cca 8 minut. Následným kliknutím na „odeslat“
splní občan svou povinnost a dál se nemusí sčítáním zabývat.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí,
jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty
je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování

podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány jsou jen souhrnné statistické výsledky.

Další informace
Podrobné informace najdete na www.scitani.cz, případně můžete využít infolinku 274 056 789. V průběhu sčítání bude v provozu kontaktní telefonní linka, na níž budou školení operátoři
odpovídat na dotazy a pomáhat s vyplňováním formulářů. Číslo
linky je 840 30 40 50.

Harmonogram
27. 3. – 9. 4. online sčítání
17. 4. – 11. 5. papírové formuláře
12. 5. – 31. 12. zpracování výsledků
Od ledna 2022 zveřejnění výsledků

Dopady na městský rozpočet
Ten, komu není lhostejné, kde a jak žije, by měl vědět, že výsledky sčítání ovlivní příjmy města v následujících 10 letech (resp. do
dalšího sčítání). Na bilanci ČSU odkazuje jak zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), tak i metodika stanovení příspěvku na
výkon státní správy. (Převzato z černošického zpravodaje)

Řevnice při sčítání
Ze sčítání vyplývá, že v roce 1869 Řevnice měly 675 obyvatel, což
bylo o 59 více než měly tou dobou Černošice. Bylo zde 78 domů.
V roce 1921 zde žilo 1641 obyvatel. Při prvním sčítání po válce
v roce 1950 v Řevnicích žilo 3111 obyvatel v 798 domech, poprvé
byla pokořena hranice 3000 občanů. První „porevoluční“ sčítání
v roce 1991 zaznamenalo 2966 Řevničanů. Při posledním sčítání
v roce 2011 se k trvalému pobyto přihlásilo 3217 osob, domů zde
bylo evidováno 1100. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
úvodem chci začít osobní vzpomínkou na pana Františka Šedivého, čestného občana našeho města. Z četných setkání si ve svém
srdci uchovám obrázek člověka laskavého, moudrého a ochotného vždy pomoci radou či názorem, vyslovenými přímo a nebojácně za jakýchkoli okolností. Pane Šedivý, bylo mi velkou ctí Vás
poznat a setkávat se s Vámi.
Bohužel již několikátý měsíc apeluji na dodržování všech opatření proti šíření viru covid-19. Situace v tuto chvíli již není jen
vážná, ale pomalu se blíží k hranici vyčerpání kapacity zdravotní
péče. Počty nakažených i mrtvých rapidně stoupají. Je opravdu
nutné přistupovat ke všem opatřením i doporučením zodpovědně. Chraňte prosím sebe i své blízké. Mysleme na vysoké nasazení a vyčerpání zdravotního personálu – doktorů i sester.
Nová opatření jsme přijali i na městském úřadě. Všechny vás
prosím o maximální omezení přímého kontaktu s úředníky, své
záležitosti nejdříve vyřizujte nebo konzultujte telefonicky či
e-mailem a v nejnutnějších případech si pak, prosím, domluvte
setkání. Na úřadě se také provádí pravidelné testování zaměstnanců. V této složité době chceme také poskytnout servis všem
starším obyvatelům, nyní těm starším 80 let. V nejbližší době je
budou telefonicky kontaktovat zaměstnanci úřadu s informacemi
o očkování a také ověřením registrací.
S ohledem na aktuálně přijatá opatření musím také upozornit,
že jednání všech orgánů města budou probíhat online a nebude
tomu jinak ani v případě zasedání zastupitelstva 15. března.
S končící zimou, která byla letos v porovnání s minulými lety
bohatá na srážky i prudké změny teplot, se na většině místních
komunikací objevily různě velké díry. V nadcházejících týdnech
budou proto postupně probíhat opravy všech problematických
míst. Opravy budou dopředu signalizovány dopravním označením. Prosím o jeho respektování, především s ohledem na
parkování vozidel, která mohou překážet při opravách.
V souvislosti s letošní sněhovou nadílkou se nám po jejím
roztátí bohužel ukázal nešvar v podobě nedodržování pořádku
ve veřejném prostoru. Jedná se především o neuklízení psích
exkrementů. Upozorňuji tedy všechny majitele psů na existenci
zelených košů, u kterých jsou pravidelně doplňovány papírové
sáčky. Městská policie se na tento druh pořádku zaměří.
V posledním únorovém týdnu došlo také k politováníhodnému
vandalismu na objektu samoobsluhy Coop a přilehlém stánku
s květinami. Policii se již podařilo vypátrat viníky, se kterými je
aktuálně vedeno řízení.
Na závěr bych chtěl upozornit na rozhovor s velitelem hasičské
stanice panem Jiřím Fürstem. Rád bych v této souvislosti konstatoval, že ve vedení města si přítomnosti hasičského záchranného sboru v Řevnicích velmi vážíme a činíme všechny kroky
k tomu, aby zde profesionální hasiči nadále působili a měli co
nejlepší podmínky pro svou práci. Za tímto účelem pravidelně
investujeme do budovy hasičské stanice, která je v majetku obce.
S využitím dotačních titulů byly provedeny dvě rozsáhlé etapy
rekonstrukce a třetí se aktuálně připravuje. Finanční spoluúčasti
města u dotací jsou hrazeny ze zvýšeného nájmu, který nám po
dobu splácení vynaložených prostředků hasiči platí. Město tak
nepřichází o své finanční prostředky na jiné potřebné investice
a zhodnocuje majetek. Současně se tak zlepšují podmínky pro
činnost hasičského záchranného sboru, takže máme záruku okamžité dostupnosti profesionálního hasičského zásahu při jakékoli
živelné události či pohromě.
S úctou Tomáš Smrčka

Město se pokusí získat dotaci
na obnovu náměstí
Černošický stavební úřad zahájil společné řízení týkající se
obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. O společné
povolení na stavbu zažádalo město Řevnice prostřednictvím zastupujícího architektonického studia ARCHUM architekti v druhé
polovině ledna 2021. „Vše směřujeme ke stavebnímu povolení,
neboť je možné, že na podzim budou vypsané dotační tituly na
obnovu veřejných prostranství,“ uvedl řevnický starosta Tomáš
Smrčka s tím, že město se pokusí o tyto finance ucházet.
Stavba dle oznámení černošického úřadu zahrnuje revitalizaci náměstí a přilehlých komunikací. Počítá se změnou režimu
větší části náměstí na obytnou zónu. V západní části náměstí je
navržena vozovka s kolmým parkovacím stáním o počtu 15 míst.
V severní části je navrženo podélné stání. Ulice Opletalova zůstává jednosměrná s podélným stáním. Součástí obnovy je parkoviště ve východní části řešené plochy náměstí. Počítá se mimo
jiné i s novou kanalizační přípojkou k objektu pítka, celkovou
rekonstrukcí veřejného osvětlení náměstí, slavnostním a architekturním osvětlením. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů ode dne sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky.

K lékaři či na nákup budou
moci senioři taxíkem
Možnost objednat si taxi k lékaři, na nákup nebo pro obstarání jiných služeb by brzy mohli mít senioři z Řevnic.
Zdejší radní se koncem února rozhodli podpořit projekt chráněné dílny prádelny Zelený ostrov v Dobřichovicích. Nyní budou
řešit, jakou formu a výši bude tato finanční podpora, o kterou
byly provozovatelem požádány i další obce, mít.
„Domníváme se, že bychom měli sjednotit podmínky ve všech
obcích, kde bude taxi působit. Navíc pro zdařilý rozjezd služby
pro tento rok by mělo jít spíše o fixní částku,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že řevnická radnice by zpočátku mohla uvolnit
50 tisíc korun a v případě potřeby částku v druhé polovině roku
zvýšit. Po získání zkušeností a klientů by se systém podpory
mohl řídit fixně například dle počtu ujetých kilometrů. Řevnická
radnice navrhuje zvýhodněnou sazbu poskytnout seniorům nad
75 let nebo lidem se zdravotním omezením včetně doprovodu.
Uživatelé by měli být registrováni. Starosta potvrdil, že projekt by
měl doplnit veřejnou dopravu. „V dnešní době covidových omezení a výpadku cestujících je bohužel trendem veřejnou dopravu
omezovat,“ dodal starosta.
V chráněné dílně dlouhodobě pracují lidé se zdravotním
handicapem. Nově nabízí službu tzv. senior taxi, která zahrnuje
i poskytnutí pomoci klientovi z bytu k vozidlu a zpět, pomoc při
nástupu do auta, doprovod k lékaři do čekárny nebo odnos nákupu. Službu je možné realizovat díky regionální rozvojové agentuře
MAS Karlštejnsko. Cílem projektu není jen podporovat důstojný
život seniorů a lidí se zvláštními potřebami, ale také rozšířit
sociální podnik, vytvořit nová pracovní místa pro další handicapované občany a podpořit tak jejich sociální začleňování a také snížit
nezaměstnanost. Celý projekt by měl přispět především k pohodlnějšímu a bezstarostnějšímu životu lidí v našem regionu.
Službu si můžete objednat na telefonním čísle: +420
720 971 125, alespoň 2 dny předem. Všechny informace
najdete na webu www.zelenyostrov.eu.
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Řevničtí strážníci budou hlídat
v dalších třech obcích
Městská policie v Řevnicích by měla rozšířit svou působnost i na
další obce. Službu by měli strážníci vykonávat nově i v Dobřichovicích, Karlíku a na Řitce, a to od letošního června. „Akceptovali naši nabídku. Veřejnoprávní smlouvy s těmito obcemi
bychom měli schvalovat na březnovém zastupitelstvu,“ potvrdil
starosta Řevnic Tomáš Smrčka s tím, že technicky je policie
na rozšíření vybavena. Současně kvůli tomu vyhlásilo město
výběrové řízení minimálně na další tři strážníky. Smrčka se neobává toho, že by se posily nepodařilo sehnat. „Kvůli současným
omezením mnoho lidí shání práci a chtějí se přeškolit z jiných
profesí,“ řekl Smrčka. Uchazeči následně musí projít kurzem
a právní přípravou, které jsou hrazeny z rozpočtu města. Město
chce proto smluvně ošetřit, aby se nováčci zavázali k náhradě
nákladů na jejich přípravu pro případ jejich dřívějšího odchodu
jinam. Pokud se podaří plánované posily nabrat, mělo by u MP
Řevnice sloužit celkem 8 strážníků včetně velitelky plus jeden
administrativní pracovník. Pokud zastupitelé zmiňované smlouvy schválí, od tří obcí by měly do rozpočtu Řevnic přicházet
cca 3 miliony korun ročně. Již nyní strážníci vykonávají službu
v Hlásné Třebani, Všenorech, Letech a na Jílovišti. Starosta se
neobává, že další rozšíření jejich působnosti by mělo negativní
dopad na chod městské policie přímo v Řevnicích. „Do rozsahu
služeb v Řevnicích nebudeme vůbec zasahovat,“ uvedl. Podle
něj se ale rozsah MP Řevnice bude nyní blížit cílovému stavu.
„Chtěli jsme širokou městskou policie s 9 až 10 strážníky, což by
umožnilo nepřetržité služby policie ve všech lokalitách,“ dodal.

Zámeček by město mohlo
opravit z dotace
Řevnická radnice se pokusí získat dotaci na rozsáhlou rekonstrukci Zámečku. Usilovat může až o 20 milionů korun. Využije
k tomu změny, která na poslední chvíli přišla z Ministerstva pro
místní rozvoj: dosud totiž o dotaci na opravu veřejných budov
mohly žádat jen obce do 3000 obyvatel. „S tím, jak skončilo
programové období, se ukázalo, že finance zůstaly nevyčerpány. Proto se program otevřel i pro větší obce, které dosud
neměly šanci na tyto prostředky dosáhnout,“ vysvětlil starosta
Smrčka. Žádost je třeba předložit do 5. března. Rada již schválila nabídku ateliéru Projektil architekti na zpracování podkladů
k žádosti. Samotnou žádost pro město zpracovává Agentura
regionálního rozvoje ČR. V projektu se počítá s kompletní
rekonstrukcí, která zahrnuje spodní izolace, vnitřní přestavby,
výměnu oken i podlah a opravu fasády. „V součtu jde o projekt
za dvacet pět milionů korun bez DPH,“ upřesnil Smrčka. Jak žádost dopadne, není zatím jasné. Jisté je, že o tyto finance bude
mezi obcemi velký zájem. Podle Smrčky je ale vyčleněná částka
poměrně vysoká – až 2 miliardy korun.

Lávku v sadech čeká demolice
Během jara bude odstraněna lávka přes Havlíčkovy sady, která
je kvůli havarijnímu stavu od začátku roku uzavřena. Město na
demolici uvolní 400 tisíc korun.
Ještě v letošním roce chce město postavit lávku novou. Původně měla být nová lávka součástí projektu páteřní cyklostezky, na kterou město získalo dotaci. Celou akci ale kvůli nejasné
finanční situaci, související s pandemií a poklesy daní, město

MĚSTO ŘEVNICE
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí pečovatelské služby
Přihlášku můžete podat do 15. 3. 2021,
předpokládané datum nástupu je 1. 4. 2021.
Bližší informace najdete na
www.revnice.cz v sekci Úřední deska.

MĚSTO ŘEVNICE
vyhlašuje výběrové řízení na 3 pozice

strážníka městské policie
Přihlášku můžete podat do 7. 4. 2021,
předpokládané datum nástupu je 1. 5. 2021
nebo dle dohody. Bližší informace najdete na
www.revnice.cz v sekci Úřední deska.
zastavilo. „Nyní se zdá, že bude možné část dotace na lávku
zachránit. Jednáme o tom,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Tak
jako tak práce na jaře začnou. Na jaře také město vyhlásí výběrové řízení na dodavatele lávky. Pro získání alespoň částečné
dotace je třeba vyznačením cyklostezky propojit důležité body
ve městě: nádraží, školu atd. I z toho důvodu by chtěla radnice
rozdělit projekt na dvě části. Postavena bude lávka a v případě
obdržení dotace nechá město vyznačit cyklopiktogramy trasu
kolem školy do Selce a přes ulici Na Stránce k nádraží.

Za radnicí vznikne přístřešek
pro návštěvníky úřadu
Rekonstrukce interiérů řevnické radnice se blíží do finále. Jak
změnu pozná běžný občan, který na radnici přijde?
Například transakce na pokladně budou podle starosty
komfortnější a diskrétnější. Pokladna je přesunuta do místnosti
u vchodu, kde je diskrétní prostor s okénkem a současně i více
místa. Bude tak možné platit uvnitř, nikoli venku na chodbě.
V přízemí vznikne i zasedací místnost, kde budou moci občané
jednat s konkrétními úředníky, aniž by museli do budovy.
Stavební úřad se ze dvora přesune do kanceláří ve 2. patře.
V další fázi město počítá, a to ještě v letošním roce, s vybudováním přístřešku na dvorku, kde by měla vzniknout i čekárna pro
návštěvníky úřadu.

Krátce
•• Zastupitelstvo města bude jednat on-line v pondělí 15. března
on line.
•• Rada města odsouhlasila podporu letošnímu Královskému
průvodu, který by se měl konat 5. a 6. června. Na akci uvolnila 15 tisíc korun.
•• Každý týden jsou testováni pracovníci MěÚ Řevnice a TS Řevnice na covid-19, a to zdravotníky zdejší firmy Trans Hospital.
Podle starosty je to nejjednodušší způsob ochrany. Výsledky
mají k dispozici do 5 minut.
vše pan
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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 nebo bezhotovostně (platební kartou)
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.

Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
Termíny:
3.–4. duben
1.–2. květen
5.–6. červen
3.–4. červenec
28.–29. srpen

25.–26. září
16.–17. říjen
30.–31. říjen
13.–14. listopad
27.–28. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo
Malé náměstí
křižovatka Sochorova-Podbrdská
Náplavní
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OBNOVA NÁMĚSTÍ

Shrnutí projektu pro společné povolení 2021

Od architektonické soutěže na „nové náměstí“ uplyne letos šest let. Tehdy následovala veřejná debata, která vyústila
ve změnu zadání: ne NOVÉ náměstí, ale staré dobré OBNOVENÉ. Lapidárně kýmsi shrnuto: více trávy, méně dlažby
(než v soutěži). Vítězný ateliér ARCHUM architekti vyhodnotil (často protichůdné) požadavky z participačních setkání a přepracoval svou soutěžní studii. Účast veřejnosti se v procesu zachovala v podobě pracovní skupiny čítající tucet
občanů, která je od té doby pravidelně informována o posunech akce. Jisté zdržení představovala jednání a prověřování možnosti získat na obnovu náměstí dotaci na tzv. dešťovku, která se však neukázala jako vhodná. Nakonec byl
dopracován projekt, který po více než roce projednávání s mnoha úřady a správci sítí v únoru vstoupil do stavebního
řízení. Což je v českých poměrech významný milník. Přinášíme vám shrnutí projektu.
Text a schémata: Daria Balejová,
© ARCHUM architekti

Co se přidalo
Celými Řevnicemi i náměstím prochází
silnice II/115, kterou její vlastník Středočeský kraj plánuje rekonstruovat. Dopravní inženýři kraje spolupracovali s našimi architekty na návaznosti a zapojení
hlavní silnice do významného veřejného
prostoru Řevnic. Tím se přenesla péče
architektů i na křižovatku u lékárny. Projekt krajské silnice bude tedy placen krajem (včetně jižního chodníku a vozovky
před obchody), probíhá jiným stavebním
řízením a bude tvořit samostatnou etapu obnovy náměstí. O tomto projektu,
zahrnujícím silnici přibližně od řevnických závor až po hřbitov, se dočtete
v příštím čísle Ruchu. V úseku náměstí
bude na krajské silnici rychlost omezena
na 40 km/h. Úroveň vozovky bude klasic-

ky snížená oproti zbytku náměstí: jednoúrovňové řešení Dopravní inspektorát
bohužel nepovolil.

Opletalka
Druhým logickým rozšířením projektu náměstí byla Opletalova ulice, taktéž
vyžadující obnovu. Dojde v ní k rekonstrukci sítí, bude mít novou dešťovou
kanalizaci a uspořádané parkování pro
celkem 19 aut. Poblíž Sokolovny budou
auta z technických důvodů (překlenutí koryta) stát na průhledném ocelovém
roštu nad Moklickým potokem. Provoz
v ulici bude jako dnes jednosměrný pro
auta a obousměrný pro cyklisty. Povrch
bude nový, kamenný, chodník bude pouze při jedné straně, ale v úrovni s vozovkou: režim Obytná zóna zpomalí auta na
rychlost 20 km/h a prioritu budou mít
všude chodci. V ulici přibude pět nových
stromů.

Režim náměstí
Když dnes spojíme hlavní trasy chodců
a jediný přechod přes hlavní silnici, vzniká síť cestiček „kolem kašny“. Návrh to
mění: počítá se dvěma přechody v nových
polohách, které lépe navážou na trasy:
a) nádraží/obchody/škola, b) Opletalova
– úřad/lékárna/obchody/Zámeček. Centrální část náměstí je mezi těmito dvěma
tepnami, takže bude v klidnější, parkové
poloze. Většina náměstí, tj. mezi hlavní
silnicí a stranou u Corsa, bude Obytnou
zónou s chodníkem v úrovni s vozovkou.
I zde to bude znamenat prioritu chodců VŠUDE a rychlost aut omezenou na
20 km/h. Jižní strana náměstí před obchody bude členěná na chodník a obslužnou
vozovku pro zásobování či zastavení na
nákup. Původně plánovanou pěší zónu se
zde kvůli dotačním podmínkám Státního
fondu dopravní infrastruktury (který bude
tento městský prostor financovat) – nepodařilo zachovat. Autobusová zastávka byla
již loni přesunuta blíže k nádraží. Je také
plánována příprava pro parkovací automaty.

Nová místa ve
známém prostoru

Směry jízdy po náměstí budou jako dnes: kolem Rysů obousměrně, Opletalovou
a kolem Corsa jednosměrně. Před obchody a farou jednosměrně.

Zatímco všechna urbanistická těžiště náměstí zůstávají na svých místech (kašna,
stromy, pomník, domy), nová organizace
tras umožnila vznik pobytových ploch:
parková zóna kolem kašny, využitelná jako
hlediště pódia. Čestný „plac“ se stožárem
na vlajku u pomníku obětí válek, s místem
pro posezení i pietní akce. Zákoutí s pítkem pod lípou i místo s vodními tryskami
v dlažbě pro letní osvěžení či hru. Pódium
bude mít rozměry 6 x 4 m a konstrukce
jeho lehkého zastřešení umožní využití pro letní kino. Pódium může fungovat
i jako netradiční mobiliář k posezení na
jeho dřevěné palubě. Budovu radnice
zvýrazní stožáry s vlajkami a sloup s ho-
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Kašna jako místo pobytu a osvěžení: výška umožní posadit se i lépe vidět na hladinu.
dinami. Je plánována oprava pomníku –
obelisku. Sochorova kašna, jejíž betonový
prstenec i technologie jsou v nevyhovujícím stavu, bude mít nový, kamenný korpus a voda bude jako kdysi tryskat rovnou
z hladiny.

Vybavení a zeleň
Z náměstí s obnovou zmizí staré lampy,
značky, zábradlí před úřadem, betonové
plato a především rozsáhlý asfalt. Návrh
počítá s novým osvětlením: veřejným pro
chodníky a vozovky, parkovým pro zelené
plochy a slavnostním pro pódium, kašnu,
pomník apod. Nový mobiliář bude zahrnovat lavičky, stojany na kola, dělicí sloupky
u silnice a koše na tříděný odpad.
Péči o stromy byla věnována pozornost
a spolupracoval na ní uznávaný arborista.
Celkem je na náměstí 52 stromů, z toho
40 lip. Dendrologický průzkum shledal
10 cenných stromů s ohroženým zdravím. Několik stromů je navrženo ke kácení, z toho tři nemocné či poškozené lípy,
dále keře, živý plot, jehličnany apod. Pět
lip bude přesazeno. Mnohé ze stávajících
cenných stromů jsou na velmi nepříznivých stanovištích (málo půdy, asfalt blízko
kmene apod.) – bude provedeno zlepšení
podmínek pomocí úpravy půdy v blízkosti
kořenového systému a dále svedení dešťových vod, které se v obohacené půdě lépe
vsáknou a stromy vyživí. Bude vysazeno
19 nových stromů včetně tří jedinců před
obchody na jižní straně náměstí, které zde
symbolicky připomenou zaniklé stromořadí. Chladicí a vodu zadržující funkci budou na náměstí plnit také travnaté plochy
a záhony s trvalkami.

z jiné části ploch je možné zadržet a vsakovat v záhonech či mělké modelaci terénu s trávníkem, kde specifické složení
zeminy umožní postupný vsak. Všechny
dešťové svody z budov budou svedeny pod
zem: část do vsaků pod záhony a ke stromům, část do repasované jímky bývalé
benzinové pumpy v místě někdejší autobusové zastávky. Tuto vodu bude následně
možné používat pro závlahu části zeleně.
Na náměstí budou též rozmístěny pojistné
vpusti pro případ přívalových dešťů, které budou vodu odvádět do nové dešťové
kanalizace vedené přes Corso pod tratí až
do řeky.

Materiály na zemi,
útroby pod zemí
Na krajské silnici bude použit tzv. „tichý asfalt“ (pomocí specifického složení a bublinek v materiálu je dosaženo

snížení valivého hluku až o 50 % oproti
klasickému asfaltu, je však dražší a náročnější na údržbu). Významné chodníky jsou navrženy z žulové dlažby větších
formátů, ostatní v drobné žulové dlažbě
(známe např. jako pražskou mozaiku),
počítá se s vodicími liniemi slepců a bezbariérovým pohybem. Pojížděné plochy
náměstí budou v klasické žulové dlažbě.
Kolem kašny a v zeleném centru náměstí
je navržen přírodní, vodu propouštějící
povrch z mechanicky zpevněného kameniva, které se podobá mlatu, má však nižší prašnost a otěr.
Podstatná část financí půjde také
pod povrch: budou zde rekonstruované
a nové sítě: plyn, kanalizace, voda, elektřina, elektropřípojné body (pro pódium,
vánoční strom, letní kino či trhy), datová
kabeláž, příprava pro parkovací automaty, podzemní akumulační jímka, závlaha travnaté plochy a závlahové sondy ke
stromům.

Časový výhled a finance
Oprava krajské silnice se váže k roku
2023, jelikož však jde o rozsáhlý úsek (viz
výše), bližší údaje k náměstí nejsou zatím
ještě známy. Obnova náměstí proběhne
nejdříve v tom samém roce, pravděpodobně však později. To bude dáno postupem procesu schvalování dotací. Odhad
investice je cca 50 milionů Kč. Město cílí
na dotační program Evropské unie (IROP)
pro revitalizaci veřejných prostranství,
který v našem kraji znamená 25% spoluúčast. Dotační výzva bude vypsána pravděpodobně v září 2021. Do té doby město
usiluje o získání stavebního povolení, jenž
je k dotaci podmínkou. e

Dešťovka
Všude, kde je to možné, pracuje návrh
s dešťovou vodou jako cennou surovinou.
Část zpevněných ploch musí být z technických či vlastnických (kraj) důvodů
odvodněna do kanalizace, ovšem vodu

Stavba je plánována na tři městské etapy a jednu krajskou. Při jednotlivých etapách bude zajištěn přístup zásobování a obyvatel, veřejné parkování v místě etapy
bude přerušeno.

LEGENDA

Architektonická situace projektu pro společné povolení. V barevné verzi ke zhlédnutí na webu města.
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Městečko ožívá v Řevnicích a shání finance
Třebaže kavárna a herna Městečko v Letech byla od svého otevření na konci roku 2019 kvůli koronaviru přístupná jen
chvíli, děti i jejich rodiče si ji stačili velmi oblíbit. Teď se stěhuje do Řevnic. Provozovatelka Denisa Fabová proto na
portálu Hithit rozjela kampaň na podporu výstavby. „Budeme vděční za každý příspěvek. Čím více milníků společně
pokoříme, tím jedinečnější prostor vytvoříme,“ říká maminka tří dětí.
Text: Pavla Nováčková

Pokud jsem počítala správně, bylo Městečko v Letech otevřeno jen osm měsíců, z toho podstatnou část v létě, kdy není
vaše hlavní sezona. Kdy a proč padlo hlavní rozhodnutí letovské Městečko zrušit a přestěhovat?
V říjnu 2020 jsme dostali výpověď z nájmu v Letech. Mezitím nás
ale oslovili z Corsa, zda bychom neměli zájem otevřít v Řevnicích
pobočku. Druhé Městečko jen pár kilometrů od toho původního nám nedávalo smysl. Už jsme ale věděli, že pokud budeme na
podzim opět nuceni zavřít, Městečko nepřežije a všechno naše
úsilí přijde vniveč. Stále tu byl ten sen a už jsme si byli jistí, že je to
dobrý koncept. Místo pobočky jsme tedy začali uvažovat a jednat
o přesunutí Městečka do Řevnic. Přesunout se sice do menšího,
ale na místo, kde jsme vítáni, byla výzva, kterou jsme potřebovali.
Zvažovali jste i jiné možnosti? Úplné uzavření nebo přesunutí
jinam než do Řevnic? A proč nakonec zvítězily Řevnice?
Úplné zavření jsme nezvažovali, vzhledem k nabídce majitelů
Corsa jsme nemuseli. Projektu pořád věříme. Těch pár měsíců, co
bylo Městečko otevřeno, bylo z našeho pohledu úspěšných. Zvažovali jsme vybudování Městečka přímo v Praze, což by bylo podnikatelsky asi zajímavější, ale všichni bydlíme tady u Berounky,
milujeme to tady a hlavně jsme nechtěli přijít o komunitu, která se
kolem původního Městečka vytvořila. Taky už víme, že Městečko
stojí za návštěvu i maminkám z Prahy i širšího okolí. Dalším benefitem přesunutí do Řevnic je, že budeme dostupnější a propojíme
se se službami „sousedů“ – coworkingový prostor Meandr, hotel
a restaurace Corso apod.
Městečko se budovalo původně pro prostor v Letech. Jak je
tomu nyní – musí se vše předělávat, nebo něco využijete?
Celé dětské městečko, dřevěné domečky, jsme museli rozbít a vyhodit. Stejně tak nábytek v zázemí a bar byl vyráběn na míru a nepůjde použít. Vše se buduje nanovo, na míru novému prostoru.
Využijeme akorát kavárenské vybavení a sezení. Výstavba je v plném proudu, budují se příčky, dětské toalety a začalo se už i s výstavbou domečků. Postup prací je možné sledovat na našem Facebooku Městečko, kde pravidelně zveřejňujeme aktuality i fotky.
Jak bude nové Městečko vypadat, v čem se bude lišit? Co nabídne nového?
Koncept zůstává stejný, dětské městečko – dvouposchoďové domečky s můstkem a skluzavkou. Naproti domečkům bude sezení
pro rodiče, aby z každého místa bylo vidět na celou hrací plochu
a rodiče měli přehled o svých dětech. Prostor je menší než ten
původní, ale věříme, že se nám podaří zachovat atmosféru vzdušného čistého prostoru, kde mají děti i dospělí svůj svět, vzájemně
dostatečně propojený i oddělený. Změna bude v kuchyni, vařit už
nebudeme vlastní jídlo, ale navážeme spolupráci s podniky kolem
a kvalitní jídlo budeme dovážet, takže chutné, kvalitní teplé jídlo
bude zabezpečeno. Více se zaměříme na kavárenský sortiment.
Chceme péct a vyrábět vlastní sladké i slané pochoutky.
Pokud otevřete, bude to zase před létem. Nebojíte se toho?
Budete mít i nějaké venkovní varianty?
Bojíme. Doufáme, že vzhledem k přátelštěji nastaveným podmínkám zvládneme ustát i léto. Věříme, že když se po téměř roce
zase vše otevře, lidé, naši klienti, budou rádi, že můžou s dětmi do
prostoru jako je Městečko zajít. Opět navíc chystáme příměstské
tábory, které byly loni oblíbené. Venku před Městečkem je vodní
prvek, který by mohl děti bavit, počítáme s venkovním sezením

i venkovními hracími prvky, které nebudou rušit a kazit celkový
dojem z prostoru. Chtěli bychom prostor průchodu od náměstí
k nádraží trochu oživit a víc polidštit.
Jaké plánujete kroužky?
Plánujeme vesměs všechny kroužky, na které u nás byly děti zvyklé. Keramika, tancování, tvoření, angličtina, cvičení. A snad se
nám podaří přijít i s něčím novým. Na kroužky budeme mít opět
zvláštní místnost.
Vyzýváte veřejnost, aby na výstavbu přispěla. Proč? Co si od
toho slibujete?
Doufáme v podporu našich příznivců. Zpráva o tom, že v Letech
končíme, měla velký dosah a desítky lidí nám psaly, jak je to mrzí,
že měli Městečko rádi. A protože, jak již bylo uvedeno, Městečko
bylo od svého vzniku na podzim 2019 víc zavřeno než otevřeno
a nebyl proto prostor vytvořit si finanční rezervy, tak velmi oceníme pomoc každého našeho příznivce. Kdyby se povedlo, aby
každý, kdo zareagoval na uzavření původního Městečka, přispěl
stokorunou, dostali bychom se na částku 500 000. My už vzhledem k situaci nemáme žádné rezervy.
Kolik už máte vybráno? Jakými částkami lidé nejčastěji přispívají a do kdy budete vybírat?
K dnešnímu dni (26. 2. 2021) je vybráno 29 900 korun tj. 19 % ze
základní částky 150 000 korun. Přispělo nám 77 lidí. Jsme moc
vděčné za každou podporu a těšíme se na viděnou s každým naším přispěvatelem. Do konce kampaně zbývá ještě 35 dní.
Jak jste odměny vymýšleli? O jaké je největší zájem? Některé
jsou opravdu zajímavé – třeba adopce domečku…
Vycházeli jsme z dárkových poukazů a permanentek na vstupy do
herny za zvýhodněnou cenu, které si u nás mohli rodiče koupit
už v Letech, a budou samozřejmě platit i v řevnickém Městečku.
Další odměny vycházejí z podstaty Městečka. Mezi nejoblíbenější
patří zvýhodněný vstup na 2 hodiny, celodenní vstup a vouchery,
které se v Městečku dají použít na cokoli, od útraty přes kurzovné až po pronájem prostoru třeba na oslavu, takže jsou i skvělým
dárkem. Adopce domečku je velmi exkluzivní odměna, která stále
čeká na toho pravého přispěvatele-srdcaře. V rámci kampaně ještě
chystáme zajímavou spolupráci s Meandrem a třebaňskou rodinnou květinovou farmou Tři Kvítka.
Je něco, co může s vašimi plány ještě zamávat?
Snad jen příliš dlouho trvající koronakrize a uzavření podniků na
dalších několik měsíců. I když i pro tuto situaci připravujeme částečné řešení – pronájem prostoru Městečka jako zázemí pro školky, dětské skupiny nebo oslavy narozenin dětí.
Stanovili jste několik milníků – dosažení kterého z nich budete považovat za úspěch?
Kampaň bude úspěšná (tzn. dostaneme vybranou částku), pokud
se vybere oněch základních 150 000. Popravdě jsme ale doufali,
že bychom se mohli dostat na třetí milník – 300 000, což je reálný
náklad na vybudování základu nového Městečka. e

Pomozte Městečku
•• Projekt Znovuotevření Městečka, kavárny s jedinečným
dětským koutkem, můžete podpořit na Hithitu.
•• Vybrat si můžete na tři desítky odměn za váš příspěvek
v hodnotě od 100 až 25 000 korun.
•• Kampaň potrvá do počátku dubna.
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všechny ŽIVOTNÍ ROLE
FrantiškA ŠedivÉHO
Dva dny před nechvalným výročím komunistického puče, v úterý 23. února, zemřel člověk, který před zrůdností
komunistického režimu varoval celý svůj život. Spisovatel, politický vězeň, dlouholetý předseda Klubu dr. Milady Horákové, nadšený ochotník, sokol, myslivec, kronikář, držitel státního vyznamenání, čestný občan Řevnic a především
laskavý člověk František Šedivý. „V poslední době se mně zdá, že je naše demokracie příliš široká a máme mnoho
mezer v jednání, především v jednání našich politiků. Vejdou se tam i ti, kteří pro nás představovali otrocký komunistický režim,“ řekl Šedivý pro Český rozhlas před třemi lety.
Text: Pavla Nováčková | Foto: Paměť národa
Narodil se 2. 7. 1927 v domku u železniční trati, tehdy ještě spadajícím pod katastr Zadní Třebaně. Až v 60. letech byla tato část
přičleněna k Řevnicím.
Za války byl vyloučen ze studií na reálném gymnáziu a pracovně nasazen v továrně Junkers v Loděnici a na opevňovacích
pracích v Brně. Aktivně se zapojil do protinacistického odboje
a po roce 1948 jako mladý národní socialista i do toho protikomunistického. Organizoval útěky přes hranice a vydával letáky. Za velezradu a špionáž poslal komunistický soud Šedivého
v roce 1952 na 14 let do vězení. Vězněn byl na Mírově a dlouhá

léta strávil v uranových dolech v Jáchymově, dále v příbramských Bytízi a Vojně. O době svého věznění napsal několik publikací (Legie živých aneb Jáchymovské peklo, Pod věží smrti).
Odseděl si dvanáct let, poté byl podmínečně propuštěn.
V období pražského jara v roce 1968 se Šedivý s kolegy pokoušel o obnovu Československé strany národně socialistické,
za normalizace byl znovu perzekvován. V 80. letech získal práci v ústředním nakladatelství socialistické strany Melantrich –
Svobodné slovo, zúčastnil se demonstrací během Palachova
týdne i manifestací po 17. listopadu 1989.
Po roce 1989 působil v Konfederaci politických vězňů a Klubu
Milady Horákové, vystupoval na besedách se studenty. Ochotně vzpomínal a psal do Našich novin i Ruchu. Naposledy loni
vzpomínal na výročí procesu s Miladou Horákovou, s níž se jako
mladý osobně setkal. V roce 2009 obdržel Šedivý od prezidenta
Klause vysoké státní vyznamenání – Řád T. G. Masaryka II. třídy
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.

Dobrý duch Mysliveckého spolku
Řevnice

František Šedivý na snímku z roce 2013 (foto Hynek
Moravec, Post Bellum)

Ačkoli byl pan Ing. František Šedivý známou osobností, a to zejména pro svůj nekompromisní postoj vůči totalitnímu režimu,
málokdo ví, jaké měl vlastně koníčky. Jedním z nich byla myslivost. Tato láska k přírodě a spolkovému životu však byla za jeho
života brzděna právě nepříznivým politickým klimatem za doby
protektorátu a následně komunistické zvůle. Za války byla spolková činnost zakázána a komunisté ji také důkladně omezovali.
Ti, kteří byli na tapetě, nemohli například vlastnit lovecké zbraně, a když, tak jen brokovnici.
To vše ale nemohlo pana Šedivého odradit od aktivní myslivecké činnosti. Stál u zrodu Mysliveckého spolku Řevnice,
podílel se na obhospodařování polností, na kterých MS pěstoval plodiny pro zvěř, choval lovecké psy a výchovně se věnoval
mladým, kteří projevili zájem o myslivost a dodnes vzpomínají,
že se z nich stali myslivci právě díky jemu. O jednom ze svých
věrných pejsků dokonce napsal dojemnou knihu.
V pozdějších letech se chopil vedení kroniky novodobého
mysliveckého spolku. Všemi očekávaná byla i jeho účast na mysliveckých plesech v Lidovém domě, kde se v majestátní schwarzenberské peleríně chopil loveckého tesáku a provedl slavnostní
pasování nových myslivců nebo úspěšných lovců.
Ačkoli svým věkem vysoce převyšoval průměr členstva, neseděl během schůze uťápnutě někde v koutku. Zajímal se o dění
a neváhal mírnit šarvátky a neshody. Po jeho moudrém, ale rázném názoru vždy spor utichl a vše se vrátilo do normálu.
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Málokterý myslivecký spolek měl kdy tak obětavého a činného člena, navíc osobnost vyznamenanou prezidentem republiky
řádem T. G. Masaryka. Čest jeho památce!
Miroslav Hejlek
Předseda MS Řevnice

Symbol serióznosti a vznešenosti
„Volal pan inženýr Šedivý.“
„Kdy přijede?“
„V neděli dopoledne.“
Tento dialog se u nás doma opakoval mnohokrát. Pan inženýr
si poté přijel pro padančata z našich jabloní a starou škodovkou
je odvezl do lesa prasatům. Pochvaloval si, jak jablka rychle mizí.
Za ta léta to musely být tuny jablek. Byl to trochu jiný myslivec.
Podél naší zahrady chodil na procházku se svou kolií. O jeho osudu jsem toho nejdříve moc nevěděl (má vina). Ale časem jsme se
dali do řeči přes plot a dozvěděl jsem se víc. Byl laskavý, zdvořilý,
uměřeně přátelský. Nesděloval žádné „paměti starého zbrojnoše“, vyjadřoval se lakonicky, nikdy si nestěžoval na utrpení v bolševických kriminálech a lágrech. V roce 1952 mu vyměřili trest
čtrnáct let – a ten trest odseděl téměř celý mezi 25. a 37. rokem
svého života. Nejlepší léta lidského života. Nepředstavitelné. Nikdy mne nepřestane fascinovat fakt, že jsem z něj necítil nenávist
vůči věznitelům. Vzpomínal na ně s neznatelným, téměř milosrdným pohrdáním: „Byl tam takový bachař, zakomplexovaný chudáček, ten nám chtěl pořád zatápět.“
Zůstane pro naši rodinu symbolem něčeho, co dnešní době
až tragicky schází. Symbolem serióznosti, lidské velikosti, ano –
vznešenosti. Stačí se podívat na prezidenta, premiéra, vládu, často i jen na chování lidí kolem nás… Asi víte, o čem je řeč. S lidmi,
jako byl František Šedivý, odcházejí vlastnosti, jež nám už budou
vždycky chybět: statečnost, odhodlanost, nedeklarovaná láska
k naší zemi, v jeho případě stvrzená hrozným strádáním. Kdo
přijde na jejich místo, kdo nám nabídne staré ctnosti? Podívejte
se na pseudodiskuze na internetu – spousta komplexů, nenávisti,
vyhrůžek, nadávek… Každý je viděl. Ale podívejte se raději na internetové stránky Paměť národa a najděte si Františka Šedivého.
Z jeho promluv tam zní důstojnost, zásadovost, dobré vychování,
vlastenectví, apel – přesně s tou mírou patosu, kterou potřebujeme. Myslím, že to, co svým životem a povahou reprezentoval,
budeme postrádat více, než si v těchto smutných chvílích umíme
představit.
P. S. Nedávno nám prasata rozryla pěšinku za plotem, po které
pan inženýr chodíval. Zřejmě si přišla pro jablka, když už jim je
nikdo nevozí.
Jiří Podzimek

Motýl Felix
Uběhl velký kus času, kdy jsem se naposledy setkala s Františkem Šedivým. Jak jinak, než že jsme zavzpomínali na krásná
léta „staré gardy“ Lesního divadla. Nejen jako herec, ale i vlastníma rukama přispěl, když po dlouhých letech v roce 1971 vstalo
Lesní divadlo z mrtvých. Tenkrát by nikdo ve vší úctě a vážnosti
k našemu kulturními stánku nepoužil výraz „lesňák“. Probíhá mi
hlavou řada Františkových rolí, třeba motýl Felix ve hře Ze života
hmyzu s tehdejší studentkou Blankou, dnes významnou osobností světové medicíny. Proto Ti dnes, milý Františku, přeji, abys na
motýlích křídlech doletěl na nejkrásnější květ zahrady noci Svatojánské.
Dagmar Renertová

Jako ochotník v Lesním divadle v Našich furiantech (1946)

Bylo to takové epické…
Karel Petrášek. František Šedivý. Z příslušníků „staré“, prvorepublikové gardy tito dva pánové ovlivnili můj život zdaleka nejvíc. Ten první, učitel němčiny a dobrých mravů, je „pod zemí“ už
dávno, ten druhý, živoucí legenda a nedostižný vzor, zaklepal na
nebeskou bránu před pár dny.
Vzpomínek na pana inženýra mám spoustu – jen těch rozhovorů, co jsme spolu vedli! Žurnalistických i osobních. Byl pilným
dopisovatelem Našich novin a váženým hostem jejich slavnostních vánočních večeří, účastnil se Staročeských májů, masopustů, divadelních představení i dalších námi „páchaných“ akcí, byl
fanouškem Třehusku a písniček, které hrajeme. Sešli jsme se spolu v „komisi“, která vymýšlela obecní znak i prapor Zadní Třebaně, aktivně se účastnil příprav oslavy zadnotřebaňského milénia
v roce 2000, dával dohromady knihu, která k této příležitosti vyšla. Věděl, že si ho vážím, hodně vážím, jeho komentáře a zhusta
i (omlouvám se za neskromnost) pochvaly pomáhaly dávat smysl
našemu snažení, vlévaly nám další energii i nadšení do žil. Nebylo
a není váženějšího zadnotřebaňského rodáka – snad jsme mu svůj
vděk a úctu alespoň zčásti vyjádřili v roce 2007 návrhem na udělení čestného občanství naší obce. Laureátem Ceny Našich novin,
určené lidem, kteří se nezištně zasluhují o náš kraj, byl v té době
už šest let…
Své první novinářské interview jsem s panem inženýrem vedl
někdy začátkem 90. let minulého století. Jeho choť Eva, mimochodem moje někdejší učitelka v ZŠ Řevnice, mě u dveří jejich
domu v zadnotřebaňské, posléze řevnické Fibichově ulici přivítala roztomilým „varováním“: „Nelekni se, bude to takové epické!“
Měla pravdu – strávili jsme ten den u Šedivých povídáním a vzpomínám několik hodin! Epické to od té doby bylo pokaždé, když
jsme se sešli, nebo když jsme spolu „jen“ telefonovali. Díky, velké
díky, pane inženýre. Za vše…
Miloslav Frýdl, Zadní Třebaň
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Profesionální hasiči mají
ve městě dlouhou tradici
„Ročně jezdíme zhruba k pěti stům výjezdů. Máme na starosti jihozápadní část Prahy-západ. Řevnice jsou pro nás
ideální základnou a to i vzhledem k přítomnosti ostatních složek integrovaného záchranného systému – státní policii
a záchranné službě Trans Hospital,“ říká velitel hasičské stanice nadporučík Bc. Jiří Fürst.
Text: Jan Schlindenbuch |
Foto: HZS Řevnice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje má svoji základnu v Řevnicích
již od poloviny 70. let minulého století.
Její význam se v průběhu let několikrát
změnil. Jednu dobu fungovala jako centrální stanice pro okres Praha-západ. Po
zrušení okresních úřadů a vytvoření HZS
Středočeského kraje došlo ke snížení
kategorie jednotky na „P2“ a ke snížení
početního stavu.
Obrat nastal v roce 2014, kdy znovu došlo k úpravě kategorie jednotky, tentokrát
na vyšší typ „P3”, a navýšení stavu. Hasební obvod stanice se nachází v jihozápadní
části bývalého okresu Praha-západ, částí
zasahuje do území okresu Beroun. V současné době zajišťuje nepřetržitou dvacetičtyřhodinovou službu 33 hasičů ve třech
směnách a jeden denní pracovník, velitel
stanice npor. Bc. Jiří Fürst. A právě s velitelem stanice jsem si o chodu řevnické hasičské stanice povídal.
Jak a kdy jste se do Řevnic dostal?
V roce 2014 jsem se přihlásil na výběrové
řízení velitele čety. Na stanici se zvýšením kategorie opět vrátila funkce velitele čety. Já jsem v té době měl za sebou již
více než dvaadvacetiletou praxi na dvou
pražských stanicích – jako hasič na centrální stanici, která sídlí v Sokolské ulici na Praze 2, a jako velitel družstva na
hasičské stanici v Holešovicích.
Co obnáší práce velitele čety?
Na hasičské stanici slouží celkem tři velitelé čet. Každý velí jedné směně, pod
sebou má dva velitele družstev a osm
hasičů. Sám je podřízený veliteli stanice,
kterého v době jeho nepřítomnosti zastupuje. Velitel čety vyjíždí ke složitějším
případům ve svém hasebním obvodu,
ale může být povolán i do sousedního
hasebního obvodu. Práce velitele čety
rovněž obnáší pravidelný kontakt s dobrovolnými jednotkami, kterých je v našem hasebním obvodu dost. Jedná se o
jednotky kategorie JPO III a JPO V. Provádí zejména jejich školení v oblasti odborné přípravy a praktických výcviků.
Velitelem řevnické stanice jste se stal
kdy?

Je to už asi rok a půl, kdy odešel tehdejší
velitel stanice npor. Bc. Miroslav Český
na místo velitele stanice do Jílového u
Prahy. Po absolvování výběrového řízení jsem byl z velitele čety jmenován jeho
nástupcem. Pan Český zde odvedl obrovský kus práce a já se snažím na jeho
práci navázat a pokračovat v ní. Jsem
velmi rád za výbornou spolupráci s představiteli města Řevnice v čele s panem
starostou Smrčkou. Za tu dobu, co zde
působím, proběhly s využitím dotačních
titulů již dvě významné rekonstrukce a
třetí se právě připravuje. Stanice nám
díky tomu poskytuje moderní a kom-

fortní zázemí pro naši práci. Opravdu si
této spolupráce moc vážíme a věříme, že
bude nadále pokračovat.
Ve městě nejste jedinou složkou integrovaného záchranného systému. Jak
se vám spolupracuje se státní policií
a soukromou záchrannou službou?
Spolupráce probíhá velmi dobře. Na výjezdy jezdíme společně se složkami IZS,
které jsou povolávány Krajským operačním střediskem. Zpravidla se tam potkáváme se státní policií, která sídlí zde v
Řevnicích, a záchrannou službou Trans
Hospital. Pokud řešíme něco přímo ve
městě či blízkém okolí, spolupracujeme často i s místní městskou policií. Pro
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Řevnice je každopádně příslušnost všech
složek integrovaného záchranného systému velmi výhodná. Jsou obce, kam záchranná služba či hasiči dorazí nejdříve
za 20 minut od ohlášení.
Předpokládám, že rovněž úzce spolupracujete se sbory dobrovolných
hasičů...
Jednotky dobrovolných hasičů v širokém
okolí jsou na velmi vysoké úrovni, a to
jak po odborné stránce, tak i ve vybavení, nejen technickými prostředky, ale i
novou technikou. Jejich pomoc je neocenitelná nejen při hašení požárů, ale i
při povodních, větrných smrštích, stejně tak při technických zásazích. Sbory
mají dlouhou tradici a jsou podporovány
ze strany měst, pod která spadají. Spolupráci s nimi si mohu jen vynachválit. Pravidelně jim organizujeme různá
školení a výcviky, předáváme naše zkušenosti. Jejich práce je neocenitelná a
velice potřebná, při naší práci nám velice
pomáhají, pomáháme si navzájem.
Z dobrovolných hasičů se asi také mohou časem stát hasiči profesionální...
Není to úplně pravidlem, ale obvykle
tomu tak bývá. Základním předpokladem pro povolání profesionálního hasiče
je maturita. Každý nový zájemce musí
rovněž projít rozsáhlými psychologickými testy a vyšetřením. Po jejich zvládnutí
následuje důkladná zdravotní prohlídka a testy fyzické způsobilosti. Kdo vším
úspěšně projde, je přijat do služebního
poměru a zařazen do výcviku. Teprve po
jeho absolvování může začít samostatně
pracovat jako hasič.
Jak často vyjíždíte k zásahům a co je
nejčastějším důvodem k výjezdu?
Ročně absolvujeme v průměru zhruba
500 výjezdů. Ty rozhodně nejsou časově
rovnoměrně rozdělené. Někdy se dva až
tři dny prakticky nic neděje a pak naopak nastoupí směna, která vyjíždí třeba
šestkrát. Výjezdy se řídí především sezónou. V létě převládají lesní či polní požáry, na podzim a na jaře se zase jezdí více
k větrným polomům nebo různým lokálním záplavám. Teď v zimě jezdíme k požárům v komínech či jiným problémům
s topidly na tuhá paliva.
Největší část zásahů je technického
rázu. Na druhou stranu do našeho rajonu patří část dálnice D4, takže často
vyjíždíme i k dopravním nehodám, při
kterých zachraňujeme lidské životy.
My jako profesionální hasiči nejezdíme ke všem nahlášeným událostem. Pokud se nejedná o složitější zásah a oznámená událost je lokálního charakteru,
je na místo vyslána jednotka místních
dobrovolných hasičů, tak jak je očekáváno ze strany jejich zřizovatele. Aktuálně
sloužící velitel čety jim v případě potřeby
může po přivolání na místo poskytnout

důležité rady a instrukce. Jednotky dobrovolných hasičů tudíž mají ve městech
své působnosti nezastupitelnou roli.
Co vlastně dělají hasiči na směně
v době, kdy nikam nevyjíždějí?
Chod každé stanice je upraven denním
řádem, který má jasná pravidla. Jedná
se vlastně o takový polovojenský režim.
Směna nastupuje do práce v 7:00 hodin
ráno. Svůj den začne přebíráním techniky, pak následují zpravidla různá školení, teoretická či praktická. Jezdí se na
výcviky do terénu, například zásahy na
řece či lezení na skalách. Po případném
výjezdu se čistí a doplňuje technika tak,
aby byla připravena k dalšímu výjezdu.
V odpoledních hodinách si hasiči zvyšují svou fyzickou kondici, ale mají na
starosti i hospodářské práce na stanici.
K večeru mají čas vyhrazený osobnímu
volnu.

Změnila se nějak náplň vaší práce
dnes v době koronavirové pandemie?
Tak v první řadě jsme museli na stanici přijmout přísná hygienická opatření.
Pravidelně celý prostor dezinfikujeme
a uklízíme, všichni nosíme respirátory,
jsou zakázány soukromé návštěvy. Snažíme se zkrátka minimalizovat riziko nákazy hasičů. Přibyly nám rovněž výjezdy
ke kovidovým pacientům, u kterých spolupracujeme se záchrannou službou při
jejich transportu do sanitního vozu. Na
tento typ výjezdů se hasiči oblékají do
ochranných jednorázových oděvů, respirátorů, a pokud je potřeba, tak i protichemických masek s filtrem. Všechna
tato omezení jsou pro nás sice nepříjemná, ale i díky našemu kvalitnímu výcviku
se s nimi dokážeme dobře popasovat. e
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Základní umělecká škola Řevnice v době
distančního vzdělávání
Text: Ivana Junková, ředitelka ZUŠ Řevnice
V jarních měsících minulého roku, kdy
proběhla první vlna uzavření škol, jsme
byli trochu zaskočeni a hledali jsme cesty,
jak se k celé situaci postavit. Nikde nebyly
žádné návody, co dělat. Sbírali jsme informace a snažili jsme se optimálně spolupracovat se žáky a hlavně rodiči, protože
na nich byla velká část zodpovědnosti za
komunikaci, aby mohla výuka pokračovat
dál. Hned od začátku jsme k distanční
výuce přistupovali s respektem a také jsme
počítali s možností, že se stejný scénář
může opakovat i na podzim.
Během letních prázdnin jsme připravovali plány pro případ, že bude nutné
se k distanční výuce vrátit, což se nám
vyplatilo. Na konci srpna proběhlo proškolení všech pedagogů na MS Teams,
který jsme zvolili jako jedinou platformu
pro virtuální komunikaci. Chtěli jsme tak
předejít zmatkům při používání rozdílných
aplikací. Naše heslo bylo „kdo je připraven,
nemůže být zaskočen“, což pramenilo
z jarních poznatků. Škola musela být dovybavena další ICT technikou, aby pokryla
svoje potřeby. Musíme konstatovat, že
jsme si na jaře nedovedli představit, že to
bude opravdu jediná cesta ke vzdělávání
po téměř celý příští školní rok. Technické
problémy nás v začátcích i průběhu dalších
měsíců potkávaly na denním pořádku,
takže jsme byli kolegům permanentní
technickou podporou. Také jsme chtěli
rodiče co nejméně zatěžovat emailovou
korespondencí. Směřovali jsme k tomu,
aby si žák sám osvojil dovednosti, jak se
připojovat k výuce, kde nalézt zadávanou
látku, kde případně vidět práce ostatních
spolužáků, která by mu sloužila k možné inspiraci. Na webových stránkách školy
jsme založili sekci Distanční vzdělávání,
kde je velká část probíraného učiva, hlavně
pro skupinovou výuku. Stále na systému
pracujeme a snažíme se ho profesionalizovat a zjednodušovat. Probíhají opakované
porady a supervize. Celá situace již trvá
dlouho a je čím dál tím těžší udržet nadšení a optimismus pro další týdny distančního vzdělávání, jak u žáků, tak u učitelů.
Online učíme ve všech oborech, dle
rozvrhu. Nejnáročnější je skupinová
výuka hudebních nástrojů a tance. To,
že nemohou být koncerty a přehrávky
prezenční, neznamená, že je nemáme.
Někteří z kolegů je realizují online, pro
žáky a rodiče. Je opravdu dojemné, že i při
snížené zvukové kvalitě vydrží všichni až
do konce virtuálního koncertu, nechybí

ani potlesk. Dle slov učitelů je to pro žáky
motivace a připravují se před koncertem
daleko více. Další z kolegů to řeší tak, že
jim žáci zasílají videonahrávky se zadanou
skladbou. Učitel je následně sestříhá a pak
si to všichni společně pustí. Záleží na kreativitě každého vyučujícího, jakou formu
společného setkávání zvolí. Ve všech oborech pracujeme na stejném principu, kdy
vycházíme z manuálu, který jsme společně
s učiteli vytvořili. V rámci motivace žáků
realizujeme interní soutěže např. ve hře na
klavír. V těchto pomyslných kláních není
cílem vyhrát, ale opravdu se zúčastnit.
V případě, že se situace bude vyvíjet
pozitivně, máme pro žáky připravená
víkendová setkání, při kterých budou moci
rychleji dohnat potřebné dovednosti, které
si nelze dostatečně dobře osvojit distanční
formou. Říkáme tomu pracovně víkendové
soustředění, plánujeme je ve všech oborech. V červenci by pak měl proběhnout
příměstský tábor zaměřený na výtvarný,
literárně dramatický obor, filmovou tvorbu

a hudbu. Konec prázdnin je vyhrazen
velkému táboru, letos se nám vzhledem
k okolnostem změnil termín a pojedeme až
poslední týden v srpnu.
Velkou radost nám udělaly úspěšné
talentové zkoušky našich studentů na
střední a vysoké umělecké školy. O těch
jsme vás informovali na facebookovém
profilu školy.
Začali jsme se živými přenosy, první
vlaštovkou je Cvičme v rytmu s Renatou. Je
to cvičení pro učitele, žáky a přátele školy.
Zaznamenaný stream pak slouží i k fyzické průpravě starších žáků v tanečním
oddělení. Dívat se můžete každou středu
od 17 hodin. Plánujeme i živé přenosy
hudby. První koncert v přímém přenosu
proběhne 4. 3. 2021 v 19 hodin. Odkaz na
stream bude na webových stránkách školy
v aktualitách.
Letošní již 13. ročník výtvarné regionální
soutěže na téma Džungle byl vyhlášen 1. 3.
Více se dozvíte na webových stránkách
školy zus-revnice.cz. e
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Vyhlídková místa nad Řevnicemi
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora
Řevnice leží v uzavřené kotlině vytvořené řekou Berounkou
a pásmem brdských Hřebenů, které dále směřují na jihozápad.
Na západě města z Hřebenů odbočuje zvýšený terén, někdy
zvaný Stříbrný kopec, který končí u Berounky mezi Řevnicemi
a Třebaní výběžky Vrážka a Chyba.
Po léta byly Řevnice jen zemědělskou oblastí. V důsledku
rozvoje dopravy koncem 19. století a díky blízkosti Prahy se
staly místem vhodným pro letní dovolené. Ve dvacátých letech
20. století vznikla dokonce iniciativa pro uznání Řevnic za
lázeňské místo. To, co nejvíce brzdilo tyto snahy, bylo dlouhodobé lámání křemence na svazích Hřebenů, odkud byl vytěžený
kámen dopravován hlavně mníšeckou silnicí na řevnické nádraží a odtud po dráze do Prahy, kde se využíval pro dláždění ulic.
Po jednáních na řevnické radnici vznikl v roce 1882 Okrašlovací spolek, který usiloval o zlepšení životních podmínek občanů i hostů na dovolené (vodovod, elektřina, telefon, policie).
Jedním z jeho plánovaných úkolů bylo zakládání sadů ve městě
a lepší zpřístupnění lesů kolem. Tak byly upraveny ulice a založeny turistické cesty z města do okolí, jejichž cílem byla lepší
dostupnost některých míst a vrcholů v lese. Jednou z nejoblíbenějších vycházek se stal výlet na Babku. Již v roce 1890 řevnický Okrašlovací spolek s podporou KČT dal vyznačit cestu na
její vrchol a na něm postavil altán. Tento přístřešek byl obnoven
v letech 1910 a 1925, dnes již dlouhou dobu neexistuje. V roce
1929 byla vybudována turistická stezka na Kamennou a kolem
vrcholu postaveno zábradlí. Turisté měli na vrcholu Kamenné
krásný výhled severozápadním směrem. Vznikl i nápad postavit
zde rozhlednu. Proto byl založen Fond JUDr. J. V. Bohuslava,
který byl sám hlavním iniciátorem a sponzorem akce. K realizaci stavby však nedošlo. Další výhledy na Řevnice poskytují také
Vrážka, vrch Šiberný, který je dnes již pohlcen městem, a také
pohled z Rovin za vodou na město je zajímavý. V řevnických
lesích se najde řada dalších míst, ze kterých je možno pozorovat
široké okolí. Za zvláštní zmínku stojí skalní ostroh Pišťák (zvaný
též Malá Babka), spojovaný s dávnou minulostí, pod kterým
vedou turistické cesty, nebo Strážný vrch, tyčící se nad mníšeckou silnicí. e

výkonu jsem se opřel o dřevěné zábradlí ohraničující vrchol.
Jeho podpěrné kůly upevněné do země byly shnilé, což nebylo
na pohled vidět. Zábradlí se prolomilo a já spadl po hlavě dolů.
Skončilo to dobře – jen boule, modřiny a oděrky.

Pohled na Babku ze Strážného vrchu, pohlednice odeslaná
z Řevnic do Prahy v roce 1927

P.S.: Na Kamennou mám vzpomínky z dětství. Ve svých asi 5 letech jsem na výletě s rodiči vystupoval z Řevnic na Kamennou,
kde byl pěkný výhled do krajiny. Jako malý závodivý chlapec
jsem je předběhl a byl na vršku první. Plný radosti ze svého

Fotografie – Na Kamenné, v září 1918 (archiv Č. Ryšánka)

Partie na Strážníku v Řevnicích (Strážný, Strážný vrch),
pohlednice z roku 1930
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Očkuje berounská nemocnice, v půli
března i dobřichovické centrum

nachází ve vašem městě či obci, případně kterou jste viděli a líbí
se vám. Soutěží se v šesti kategoriích: od nejmenších dětí z mateřských škol po dospělé. Uzávěrka soutěže je 30. června 2021.
Více informací najdete na www.hzscr.cz.

Od poloviny března by se mohlo otevřít očkovací centrum
v Dobřichovicích. Informoval o tom jeden z iniciátorů Jiří Geissler. Očkuje se i v berounské nemocnici.
Dobřichovice pro výstavbu očkovacího centra zvolily rozlehlý areál haly Bios a přilehlých objektů. Je tu parkování až pro
150 aut a manévrovací plocha pro autobusy. K tomu další zázemí – penzion s jídelnou, učebna, malý sál. Ideální pro případné
ubytování, stravování, porady, call centrum, čekárnu při nepřízni
počasí. Návrh počítá s vytvořením plnohodnotného regionálního
očkovacího centra až pro 60 tisíc osob, počítá s kapacitou 500 až
700 osob za den.
Až dvě stě lidí denně mohou očkovat v berounské Rehabilitační
nemocnici, která slouží jako velkokapacitní očkovací centrum.
Vstup je označen informačními cedulemi, lidé do něj vcházejí
speciálním koridorem, aby nepřišli do styku s pacienty nemocnice. Provozní doba očkovacího centra je ve všední dny od 7:00 do
18:00, do budoucna se počítá s prodloužením o víkendech. Aktuálně fungují dva týmy, které zvládnou očkovat 200 lidí denně.
Nemocnice ale dál shání lékaře a sestry, aby mohla rozšířit stávající dva týmy o další. Ostatní péče není kvůli očkování v nemocnici omezena a všechna oddělení fungují v plném rozsahu.

3V – Vyhledej! Vyfoť! Vyhraj!
Spojení focení a návštěvy zajímavých míst Berounska nabízí on-line soutěž berounského MKC nazvaná 3V. Trvá do 30. dubna
a úkolem soutěžících je navštívit a vyfotit sebe nebo jeden a týž
předmět na místech, která mají najít dle zveřejněných indicií.
Ty najdete na www.mkcberoun.cz. Všech 7 fotografií je třeba
poslat na e-mail soutez@mkcberoun.cz. Slosování proběhne
v prvním květnovém týdnu. Hraje se o voucher do letního kina.

Vše o očkování na ockovani.kr-stredocesky.cz
Středočeský kraj spustil speciální informační web k očkování
ockovani.kr-stredocesky.cz. Stránka obsahuje informace
o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní otázky,
seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů. Kraj dále zveřejnil
na svém YouTube kanálu první z videí z nového seriálu bojujícího
proti dezinformacím v oblasti očkování. Díky partnerství se
společností Chytrá péče si mohou občané kraje nechat na
lince 800 124 111 poradit s registrací na očkování.

O tom, kdy nepůjde proud,
vás informují sms a emaily

Foťte nebo kreslete a vyhrajte
zajímavé ceny
V minulém čísle Ruchu jsme přinesli tipy na zajímavé on-line
prohlídky, přednášky a akce. V tomto čísle jsme vybrali několik
zajímavých soutěží, kterých se v okolí můžete zúčastnit.
Dobřichovice vaším objektivem
Fotografickou soutěž vyhlásily pracovnice kulturního střediska
v sousedních Dobřichovicích a vybízejí k hledání málo známých
míst nebo k zachycování detailů nevšedních lokalit či objektů.
Svá díla můžete zasílat do uzávěrky 15. května 2021. Téma je
Dobřichovice vaším objektivem. Podmínky najdete na www.
kcdobrichovice.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
během června v dobřichovickém zámku. Hlavní výherci obdrží
hodnotné poukazy (např. výroba fotografie v rámu na kapu či
jiný materiál dle přání).
Dávají za nás ruku do ohně
Jde o 13. ročník výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Generální
ředitelství HZS. Letošní téma je Hasičská stanice. Fantazii se
meze nekladou. Můžete namalovat, jak by dle vašich představ
měla vypadat hasičská stanice, nebo namalovat stanici, která se

Čímtačára
Novou soutěžní i nesoutěžní výtvarnou on-line galerii iniciovala
ZUŠ V. Talicha v Berouně. Má sloužit pro žáky, studenty a učitele
výtvarných oborů. Cílem projektu je vytvořit pomocí přehlídek
obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů výtvarných oborů. Do 1. ročníku můžete nahrávat své práce do 30.
dubna. Tématem je Bludiště. Tvořit můžete libovolnou plošnou
výtvarnou technikou (kresba, malba, akvarel, koláž, grafika atd.)
na libovolný formát. Vyfocené či naskenované plošné výtvarné
práce se nahrávají pouze do on-line galerie. Vyhlášení vítězů je
plánované na červen 2021. Více na www.cimtacara.cz.

O tom, kde nepůjde proud, se už nedozvíte z letáčků vylepených
v ulicích. Léta s letáky končí, hlásá nová kampaň společnosti
ČEZ Distribuce, která změnila způsob, jakým bude oznamovat
přerušení dodávky proudu. Kdy nepůjde proud se teď nově
můžete dozvědět ze SMS nebo e-mailu. Je však potřeba se do této
bezplatné služby ČEZ zaregistrovat. Budou vám chodit oznámení
o odstávkách proudu u vaší nemovitosti, ale budete informováni
i v případě, že odstávka bude zrušena.
Jak postupovat, pokud chcete tuto službu využít?
• Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba
• Pro ověření zákazníka budete potřebovat: EAN kód, datum
narození (IČO), e-mail.
• Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo.
Informace o plánovaných odstávkách najdete i na webu
města Řevnice a na www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Velikonoční stezku si můžete
projít až do 5. dubna
Kvůli vládním omezením jsou opět zavřené nejen všechny stupně
škol, ale i školky. Navíc není možný ani pohyb mimo okres, pokud
se na účel vaší cesty nevztahuje některá z výjimek, a při volnočasové aktivitě dokonce nesmíme opustit ani katastr obce. To bude
platit až do 28. března. Nicméně Velikonoční stezku v Černošicích si lze s dětmi projít i po tomto termínu, až do 5. dubna,
a tak vás na ni zveme. Po úspěšné vánoční stezce, která proběhla
v prosinci 2020, připravila Marina Augustínová jarní stezku. Na
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ní čekají nejmenší děti úkoly, ale i spousta informací o Velikonocích a jaru. Trasa bude vyznačena fáborky, úkoly budou umístěné
na stromech. Všechny podrobnosti včetně mapy budou v první
jarní den zveřejněny na facebookové stránce nazvané Černošické stezky. Stejně jako minule budou na ty nejhravější účastníky
čekat dárečky v černošické knihovně Františky Plamínkové.

Silnice na Svinaře bude uzavřena,
omezení čekají řidiče i v Radotíně
S nadcházejícím jarem začnou v regionu rekonstrukce některých silnic. Řidiči musejí počítat s uzavírkami nebo dopravním omezením například při cestě do Svinař či přes Radotín.
Od poloviny března bude kvůli další etapě rekonstrukce uzavřena silnice II/115, takzvaná Podbrdská magistrála, a to mezi
Řevnicemi a Svinařemi. Úplná uzavírka potrvá od 15. března
do 10. května. Zavřena bude silnice za řevnickým hřbitovem až
k loni dokončenému úseku. Podle řevnického starosty ale budou
moci auta jezdit do sběrného dvora, s výjimkou dnů, kdy se bude
pokládat nový povrch. Objízdná trasa bude vedena přes Liteň
a Skuhrov.
Další dlouhodobá uzavírka platí na silnici mezi Zadní Třebaní
a Svinařemi, která je neprůjezdná kvůli havarijnímu stavu mostu
přes Svinařský potok. Kvůli tomu jezdí od 22. ledna linka PID
637 Zadní Třebaň – Beroun – Nový Jáchymov – Kublov v objízdné
trase od řevnického nádraží. Toto omezení má trvat až do 11.
prosince.
Na další dlouhodobé omezení narazí řidiči v pražském Radotíně, a to u světelné křižovatky pod Korunou. Po rekonstrukci
zdejšího železničního podjezdu, je na řadě nejvytíženější radotínská křižovatka. Ta dostane více jízdních pruhů, čímž se zvýší její
kapacita, přibude i nový most přes potok. Řidiči budou během
stavby projíždět po vozovce přímo před Korunou, a to ulicí Na
Výšince, kde zmizí velké betonové květníky. Přípravné práce mají
začít v březnu, omezení bude trvat do poloviny příštího roku.
Největší novinkou bude čtvrtá větev křižovatky do plánovaného
Centra Radotín. Stavbaři ji vybudují naproti příjezdu od Černošic, potok stavbaři v tomto úseku zatrubní v délce 30 metrů. Co
podstatného se změní po znovuotevření křižovatky pro řidiče
směřující z Řevnic? Všechny čtyři části nové křižovatky budou
mít tři jízdní pruhy. Novinkou bude oddělený průjezd pro auta
směřující z Černošic na Výpadovou a dále do centra Prahy. Má
zajistit plynulou jízdu aut v tomto nejvytíženějším směru.
Pouze jeden den má být uzavřena letovská silnice K Lesíku,
tedy ta, kterou využívají auta směřující přes řevnickou lávku
kolem kempu na „výpadovku“ z Letů. Z důvodu realizace stavby
vodovodní a kanalizační přípojky bude ulice K Lesíku dne 16. 3.
2021 neprůjezdná. Objízdná trasa bude vedena po silnicích
II/115 a II/116 v Letech a v Řevnicích.

Pošta zůstane o sobotách
otevřená, ale jen 2 hodiny
Natrvalo ukončit sobotní provoz se rozhodla Česká pošta na své
pobočce v Řevnicích. Rada města návrh razantně odmítla. Díky
tomu pošta zůstane otevřená i v sobotu, ale jen na 2 hodiny.
Dopis o trvalé změně hodin pro veřejnost provozovny pošty

Řevnice obdržela radnice v polovině února. Vedoucí oblastní
pošty Ivan Sutnar v něm informuje o tom, že od dubna bude
řevnická pobočka v sobotu uzavřena. „S tím rada nesouhlasila.
Argument pošty bohužel zněl, že jim rapidně poklesly tržby na
pobočkách a sobotní zájem byl minimální,“ komentoval krok
pošty starosta Smrčka. Radní se podivovali zejména tomu, že
pro srovnání pošta zvolila měsíc leden, kdy po vánočním shonu
poklesnou tržby takřka všude. V sobotu tedy pošta zůstane otevřena, a to od 8 do 10 hodin.
Otevírací doba řevnické pošty od 1. 4. 2021
Pondělí 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Středa 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Sobota 08:00 – 10:00
(vše pan)

Řevnice na architektonické
mapě Evropy
Řevnické Corso Pod Lipami bylo oceněno v mezinárodním
kontextu: dostalo se mezi 11 letošních českých nominací na Cenu
Miese van den Rohe. Prestižní ocenění v oblasti architektury se
uděluje jednou za dva roky, poprvé to bylo v roce 1987. Cena je
pojmenovaná podle architekta, který je mimo jiné autorem slavné brněnské vily Tugendhat. Letos se jí zúčastnilo 449 děl z 41
zemí. Nominace je výběrem mezinárodní poroty z širšího okruhu
děl dané země. Je tedy čest dostat se mezi „top eleven“, kde letos
figurují tak výjimečné stavby jako například sídlo Lasvit v Novém
Boru (ov-a architekti), kobky na pražské Náplavce (Brainwork)
nebo mateřská škola v Nové Rudě (Stolín, Mičeková). Cena hodnotí nejen architektonickou kvalitu samotných staveb, ale také
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to, jak slouží komunitě, jak se zapojují do svého okolí a co mu přinášejí. Řevnická „zkratka“ z náměstí na nádraží je tedy takovým
hodnotným místem i z evropského pohledu. Výsledky soutěže,
která má za cíl vyzdvihnout jak práci architektů, tak osvícených
investorů, budou známy na jaře 2022.
Daria Balejová
foto Marie Reslová

Členka Ekotýmu Klára Melicharová z 5. C

Staň se strážcem pralesa s Ekotýmem
ZŠ Řevnice!
Naše škola se v minulém školním roce zapojila do kampaně ZOO
Praha Staň se strážcem pralesa. V rámci kampaně jsme sbírali
vysloužilé mobilní telefony a tablety, aby byly dále recyklovány.
ZOO Praha získá za každý zaslaný mobilní telefon 10 Kč. Získané peníze pak využije k podpoře svých projektů na záchranu
divokých zvířat v Africe, zejména na podporu strážců Biosférické
rezervace Dja v Kamerunu, která je domovem gorily nížinné.
Recyklací telefonů je navíc možné získat materiály, které je dále
možné využít k výrobě nových elektrotechnických zařízení.Těžba
drahých kovů, používaných také při výrobě mobilních telefonů,
je jednou z hlavních příčin ničení divoké africké přírody.
Ekotým ZŠ Řevnice připravil v naší škole sběrná místa u
hlavního vchodu do budovy ve Školní ulici a při vstupu do školní
jídelny. Na podporu také uspořádal výtvarnou soutěž Namaluj
gorilu. Podařilo se nám vybrat 41 mobilních telefonů a tabletů,
které jsme v prosinci 2020 poslali do ZOO Praha. Není to moc
vysoké číslo, ale to nemusí být nutně špatně! Může to znamenat,
že lidé mobilní telefony používají dlouhodobě a neplýtvají s nimi,
což je ten nejlepší způsob, jak přírodě pomoci! Ve sběru mobilních telefonů budeme pokračovat i v příštím roce.
Mgr. Tereza Matoušková

Občanské referendum o areálu Eurovie
a proč je nutné jej opakovat
Hrozí, že nešťastné téma územního plánu a s ním spojeného
referenda o výstavbě v areálu Eurovie čtenáře Ruchu už brzy
omrzí. Nekonečné dohady a nedorozumění, či dokonce osobní
útoky působí otravně. Myslím, že by bylo dobré si uvědomit, že
tento průmyslový areál tady stojí v nevyužité podobě již více než

dvacet let a pokud tomu tak bude dalších pět nebo deset let, život
v naší obci se kvůli tomu nezastaví. Ostatně mně osobně nejde ani
tolik o to, co se bude nebo nebude stavět za kolejemi. Za daleko
důležitější považuji komentovat výroky o referendu jako takovém,
které zazněly v minulém čísle Ruchu. Považuji je za nesprávné
a zavádějící.
Z článků v minulém čísle vzniká dojem, že vyvolání referenda
až na samém konci zdlouhavého procesu tvorby územního plánu
je jaksi nefér. Prý se jedná o neúctu k účastníkům řízení. Zde je
potřeba si položit otázku, kdy by tedy měl být ten vhodný okamžik
k referendu. Snad uprostřed procesu? O čem mají voliči hlasovat,
když není finální návrh na stole? A kdo by si dal tu práci shánět
tak velký počet podpisů, když ani není jisté, jak celé dohadování
dopadne? Tuto výtku považuji za mylnou. Referendum je demokratický nástroj, který se používá právě tehdy, když jsou všechny
možnosti vyjednávání vyčerpané. A to je holt zpravidla až na
konci jednání.
Dále je uvedeno, že kvůli referendu jsme ztratili vzájemnou
důvěru. Nedokážu si tento názor vyložit jinak, než že je referendum vnímáno jako „podraz“ či jako dýka vražená do zad. Ptám
se tedy, v jakém okamžiku je dovoleno referendum použít, aby se
nikdo necítil dotčený. Je to možné pouze při tématech, u kterých
je předem jasné, že všichni mají stejný názor a budou nadšeni?
Vždyť referendum jako nástroj přímé demokracie máme snad
právě proto, abychom vyřešili otázky sporné a kontroverzní. A je
jasné, že někomu to nebude „vonět“.
Hlavně je však potřeba si uvědomit, že referendum není možné
zneužít. Představa, že náš politický soupeř na nás vytáhne v poslední chvíli falešné „eso z rukávu“ v podobě referenda, je z mého
pohledu zcela zcestná. Zaprvé je k tomu potřeba spousta času
a úsilí. Je nutné dostat informace mezi spoluobčany, získat je na
svou stranu, sbírat velké množství podpisů. To není nic snadného a já osobně jsem rád, že jsem tento proces nemusel nikdy
podstoupit. Ale především platí, že když to všechno dotáhnete do
zdárného konce a potřebné množství podpisů skutečně získáte,
je tomu tak jen proto, že váš návrh dokázal občany zaujmout –
v tomto případě jde o 800 podpisů oprávněných voličů. Schválně
si zkuste vyvolat referendum třeba o tom, jestli by nebylo vhodné
postavit na našem náměstí motodrom. Myslím, že těžko uspějete. Základ demokracie tvoří občan-volič. Jeho nástrojem je hlas
vhozený do volební urny a zrovna tak jeho podpis pod referendem. Degradovat podpisy svobodných občanů na to, že hlasující
někomu „nalítli“ nebo byli zneužiti v rámci politického boje, by
znamenalo jimi naprosto pohrdat. A tím pádem i demokracií.
Na druhou stranu se mi líbí popis a hájení zdlouhavého procesu
veřejné debaty, výměna názorů a respekt k odlišným stanoviskům. Nemám důvod pochybovat o tom, že se takto opravdu stalo,
a vážím si lidí, kteří tomu jakožto zastupitelé věnují svůj čas.
Nicméně třicet let po ukončení totality by měl být takový postup
samozřejmostí. Dále souzním s vyjádřením, které popisuje změnu
otázky v referendu jako taktický manévr. Byl to ze strany vedení
města vskutku velmi nešťastný krok, který si z nepochopitelných
důvodů nenechalo vymluvit ani na veřejném zasedání zastupitelstva. Jednak přetočením otázky znevážilo demokratické právo
všech, kteří se pod referendum podepsali, jednak tím celé rozhodování o územním plánu poslalo na dlouho „k ledu“, protože bylo
jasné, že se petenti musí obrátit na soud. A ten jim dal za pravdu.
Jak tedy z tohoto maléru ven? Za mě není pro vedení města jiné
poctivé cesty, nežli se vrátit k původnímu smyslu otázky referenda
(bytové domy v areálu Eurovia – ano, nebo ne?). Předložit tuto
otázku občanům našeho města, přesvědčit je věcnou argumentací
o správnosti svých záměrů a hlavně nebát se jejich rozhodnutí.
Ondřej Masner

Krátce a jasně / Inzerce 19

Náruč pomáhá panu Jirkovi –
a vy můžete také
Příběh pana Jirky, který je klientem Centra sociální rehabilitace Náruč v Dobřichovicích, se stal během posledních několika
týdnů veřejně známý, odvysílala ho druhou únorovou neděli
i Česká televize v pořadu 168 hodin. Narodil se předčasně matce
alkoholičce, s diagnózou dětská mozková obrna, ochrnutou
pravou polovinou těla a svalovou atrofií. Kvůli naprosté absenci
potřebné péče trpí mnoha zdravotními problémy. Od dětství je
plně invalidní bez výhledu na zlepšení zdravotního stavu, bolesti
ho několikrát do měsíce úplně paralyzují. Až do smrti rodičů byl
navíc soustavně fyzicky i psychicky týraný, což mělo negativní
vliv na vývoj jeho osobnosti. Vlivem posttraumatické stresové
poruchy je úzkostný, trpí pocity viny a vlastní neschopnosti. Má
tendence izolovat se od lidí, je zcela pasivní, má za sebou několik
sebevražedných pokusů. Jeho otec ho několikrát donutil vzít si
půjčky u různých nebankovních společností, které nikdo nesplácel. Po smrti otce (matka zemřela dříve) pan Jirka kvůli nevědomosti a strachu, aby nepřišel o bydlení, převzal po otci dědictví,
jehož součásti byly další vysoké dluhy. O bydlení v exekuci tedy
stejně přišel a stal se bezdomovcem, kterému nezůstalo nic než
dluhy. Jiří se tím velmi trápí a snaží se stále narůstající exekuce
ze svého nízkého invalidního důchodu splácet. Žije provizorně
na ubytovně. Aby mohl začít žít plnohodnotný život, rozhodl se
za podpory sociální služby v Náruči vstoupit do oddlužení. Po
dobu tří let by měl Jiří splácet insolvenčnímu správci přibližně
3000 korun měsíčně, což je pro něho částka tak vysoká, že mu již
nezbývají prostředky na nájem na ubytovně. Proto jsme založili
veřejnou sbírku na www.znesnaze21.cz/sbirka/dejme-sanci-jirkovi-aby-nemusel-znovu-prezivat-na-ulici, která stále běží.

Ačkoli se podařilo díky skvělému přístupu ochotných lidí potřebnou částku již získat, nemáme zdaleka vyhráno. Jirka potřebuje
v blízkém okolí najít vhodné bydlení, kde by mohl žít a časem si
najít jednoduchou práci. Touží něco dělat, aby byl užitečný. Jirka
je vyučený zahradník, doufáme, že se podaří ho v budoucnu
zaměstnat alespoň na pár hodin v oboru, aby se už nemusel považovat za méněcenného člověka. Tento příběh je stále rozepsaný, jeho konec je otevřený. Pokud víte o jakékoli možnosti bydlení
v Řevnicích či okolí, kontaktujte nás prosím na adrese: simona@
spoleknaruc.cz nebo volejte na tel. 732 757 881, velmi nám
pomůžete a možná můžeme společně Jirkův příběh dopsat.
Simona Petrejová, vedoucí Centra
sociální rehabilitace Náruč,
www.spoleknaruc.cz.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od srpna 2021

UČITELKU/UČITELE

s aprobací český jazyk 2. st., matematika
a přírodovědné předměty,
úvazek dle dohody (lze i částečný)
• Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání,
možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem,
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
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Přenechám
hrobku

v Řevnicích u Prahy
Přenechám hrobku a hrobové místo
v Řevnicích u Prahy. Rozměry hrobky
jsou délka 2,85 m x šíře 2,08 m.
Cena dohodou.
Pavel Rybář Mobil: 603 826 388
e-mail: vendoli@email.cz

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

Komwag, podnik čistoty
a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924
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