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Lesní slalom má nového
pořadatele i trasu
Text: Pavla Nováčková
S novým pořadatelem a na nové trase se uskuteční letošní
ročník tradičního Lesního slalomu. V sobotu 13. listopadu jej nově uspořádá řevnický vodácký oddíl Neptun.
Po takřka půl století v této roli vystřídá Ski Klub Řevnice.
„Oproti předchozím ročníkům došlo ke změně místa,“
upozorňuje za pořadatele Pavel Kubásek.
Lesní slalom tradičně pořádal Ski klub Řevnice. Proč jste
se nyní organizace ujali vy?
K ukončení činnosti Ski klubu Řevnice přispěla rostoucí administrativní zátěž související s činností a důchodový věk většiny
funkcionářů Ski klubu. K rozhodování dopomohla i dohoda
s námi o pokračování v organizaci Lesního slalomu. Jako
oddíl jsme stejně již po mnoho ročníků byli stálými účastníky,
navíc s rodinnými vazbami. Dokonce jsme domluveni, že Petr
Holý jako závodník a organizátor téměř s inventárním číslem
na prsou i letos bude vrchní stavitel trati. Takže kontinuita
závodu je zajištěná.
Loňský 45. ročník se kvůli covidu nekonal v tradiční podobě, bude mít ten letošní pořadové číslo 45, nebo 46? Nebo
začnete od nuly?
Nechceme přerušovat tradici, a navíc loňský ročník pořádaný
individuální formou díky protiepidemickým opatřením měl
extrémní účast. Startovní listina existuje, ovšem díky rozdílným podmínkám nebyl vyhlášen vítěz. Takže letošní ročník
bude mít pořadové číslo 46.
Závod míval kolem 11 kategorií a účast více než pět desítek závodníků. Jaké jsou vaše cíle?
Rozhodli jsme se počet kategorií snížit, neboť si myslíme, že
i s tímto počtem kategorií jsou účastníci schopni změřit síly
a mrštnost svých těl mezi stromy a zároveň můžeme zajistit
hodnotnější ceny pro vítěze. Závod se skládá z dvoukolového
slalomového běhu mezi označenými stromy. Běžci budou
rozděleni do 7 kategorií tak, aby hlavně děti, na které je závod
primárně cílen, si našly vždy vhodnou skupinu souputníků.
Dospělí samozřejmě nepřijdou zkrátka a mohou své síly poměřit také. Startovné bude dobrovolné.
Chystáte se v organizaci na nějaké další změny? Nebo
bude vše zachováno, včetně trasy mezi vodárnou a Lesním
divadlem?
Hlavní novinkou je právě změna místa konání závodu. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a z toho důvodu nebezpečné situaci v místě běžného pořádání závodu jsme se nakonec rozhodli
změnit umístění a posunuli jsme se přímo nad Lesní divadlo.

Druhou novinku necháme zatím zahalenou tajemstvím –
účastníci ji odhalí při předávání cen.
A poslední nejdůležitější, kdy a kde se tedy akce koná?
Závod se koná 13. listopadu od 10 hodin s tím, že od 9:30 do
10:00 je prezentace závodníků a obhlídka trati. Závod se koná
nad Lesním divadlem, a proto se letos na rozcestí Řevnický
les nad házenou dejte po modré doprava, nikoli doleva jako
dříve! Těšíme se na všechny z nejbližšího okolí, kteří si chtějí
užít pěkné sportovní sobotní dopoledne. Podrobné informace
najdete na https://slalom.tulaci.cz/. e
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Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
úvodem bych se rád vrátil k volbám do poslanecké sněmovny
a chtěl poděkovat všem řevnickým voličům za vysokou volební
účast a vyjádřit víru, že na základě volebních výsledků budou
správně nastaveny potřebné změny. Bude třeba trpělivosti,
cesta to nebude jednoduchá, a ještě navíc komplikovaná
dopady celosvětové pandemie na ekonomickou a obchodní
rovnováhu.
Současně s volbami proběhlo referendum k otázce využití
areálu bývalé betonárny vedle nádraží a stanovení jeho regulativů v návrhu nového územního plánu. Vysoká volební účast
a velký počet hlasujících pro odpověď Ano zavazuje zastupitelstvo města schválit takový návrh územního plánu, který v tomto areálu neumožní výstavbu bytových domů a rodinných
domů a jako jediné přípustné využití stanoví stavby občanské
vybavenosti, školství a výchovy, zařízení kultury, zařízení
tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobnou
nerušící výrobu a služby a místní komunikace. Je dobře známé
z mých předchozích veřejných vyjádření, že s takto popsanými
regulativy nesouhlasím. Jelikož nový územní plán naše město
potřebuje, tak tento závazný pokyn referenda respektuji. Je
však důležité si uvědomit, že přestože územní plán bude tyto
regulativy na základě referenda obsahovat, nebude o konkrétní výstavbě rozhodovat město, ale výhradně vlastník. Považuji
za promarněnou příležitost proměnit toto průmyslové místo
v živoucí a atraktivní část města podle kompromisního návrhu
využití projednaného ve výboru pro územní plán na začátku
minulého roku, který vlastník akceptoval. Na tomto místě
znovu připomenu, že tento kompromis spočíval v umožnění přiměřené intenzity smíšené výstavby (pětinová bloková
zastavěnost území) s omezeným počtem šedesáti bytových
jednotek, součástí regulativu byla též podmíněná výstavba
protipovodňových opatření, parkoviště, lékařských ordinací a menší mateřské školy. Toto kompromisní řešení dobře
vyvažovalo stavby komerční a nekomerční, a proto byla šance
na jeho realizaci. Problém v regulaci ze závazného a platného
referenda spočívá v tom, že výrazně převažují přípustné funkce nekomerční, které k výstavbě soukromého vlastníka nijak
nezavazují ani nedonutí. Budoucnost tedy ukáže jaké, referendem určené, přípustné funkce budou pro plány vlastníka na
výstavbu ekonomicky smysluplné.
Informační kampaň před referendem byla výrazně vypjatá,
osobně mne nejvíce „znechutil“ sugestivní leták, popisující
virtuální budoucnost, kdy u dveří Řevničanů zazvoní noví
sousedé všech ras a národností na letáku vyobrazených. Toto
svezení se na protimigrační vlně parlamentních voleb považuji minimálně za krajně nevkusné. Pan Laciga mne ve svém
příspěvku vybízí k reflexi mé argumentace použité v říjnovém
Ruchu v článku před referendem. Ano, činím tak a omlouvám
se každému, koho jsem se svou argumentací v tomto článku
mohl dotknout. Ve střetu argumentů v informační kampani
je nutné zvýšit naléhavost sdělení, protože město si nemůže
dovolit podobné sugestivní letáky a vyvolávání obav, které
jsem popsal. Za svou argumentací v článku si stojím. To však
neznamená, že rozhodnutí občanů v referendu a nebo rozhodnutí soudů nerespektuji (byť s nimi na základě právních stanovisek dvou kanceláří nesouhlasím). Referendum a rozhodnutí
soudů respektuji.

Jak dále s přípravou a projednáním územního plánu
Obecně shrnu, že v jednotlivých fázích přípravy, zpracování
a projednání územního plánu vystupují pořizovatel, zpracovatel,
určený zastupitel a zastupitelstvo města, dotčené orgány veřejné
správy, veřejnost/dotčení vlastníci (nikoliv obecně město či rada
města). Důležité pro další postup je, že zastupitelé jsou referendem zavázáni ve svém dalším rozhodování a to jak v případě bývalé betonárny, tak zelených pásů na Vrážce z loňského referenda, které již byly zapracovány do upraveného návrhu územního
plánu (veřejně představeného v září t. r.). Jelikož zastupitelé
vlastní návrh nekreslí a ani neprojednávají (např. s dotčenými
orgány), neprodleně jsem o výsledku referenda (v úloze určeného zastupitele) informoval jak pořizovatele, tak zpracovatele (na
rozdíl od zastupitelů nejsou pořizovatel, zpracovatel ani dotčené
orgány veřejné správy referendem zavázáni). Bude na pořizovateli a zpracovateli, jak se se závaznými podmínkami, stanovenými referendem pro území bývalé betonárny, v dalším upraveném
návrhu vypořádají a jaká budou stanoviska dotčených orgánů,
které k úpravě návrhu podle referenda musí pořizovatel zajistit.
Pořizovatel a zpracovatel souběžně připraví návrh na vypořádání
či zapracování námitek a připomínek podaných k upravenému
návrhu uveřejněnému v září t. r. Následně bude buď uveřejněn
upravený návrh územního plánu (včetně veřejného projednání
a podání námitek a připomínek k upraveným částem návrhu),
nebo na základě výsledku jednání pořizovatele s dotčenými
orgány veřejné správy bude projednání územního plánu vráceno
ke společnému jednání a až poté bude upraven a uveřejněn
návrh územního plánu. Až po těchto krocích budou zastupitelé
rozhodovat o upraveném návrhu územního plánu a o návrhu
vypořádání námitek a připomínek a buď návrh předložený
pořizovatelem schválí (pokud bude splňovat závazné podmínky plynoucí z referenda), nebo vrátí k přepracování (pokud je
splňovat nebudou). Na posledním jednání zastupitelstva rovněž
ze strany zastupitelů zazněl požadavek na právní posouzení
toho, jakým způsobem byly zapracovány zelené pásy na Vrážce;
současně předpokládám, že stejný požadavek bude i v případě
bývalé betonárny.
S úctou Tomáš Smrčka

Tůně jsou hotovy, do finále
jde Dřevák, hřiště i lávka
Ve finále je projekt revitalizace tůní, který město zahájilo letos
na jaře. Koncem října firma předala hotové dílo, jehož součástí
bylo vyhloubení různě velkých tůní a úprava zeleně. Sediment
a vytěžená zemina byly použity na tělese skládky Na Bořích.
Projekt za 8,6 milionu korun byl z části hrazen formou dotace
Operačního programu životní prostředí.
Ve finále jsou i další projekty: rekonstrukce Dřeváku a vybudování multifunkčního hřiště v areálu řevnické základní školy.
V současnosti se na hřišti, které bude doplněno běžeckou drahou a sektory pro vrh koulí a skok do dálky, dokončují povrchy.
Ještě přibližně dva týdny potrvají práce na výstavbě nové
lávky v Havlíčkových sadech. „Samotná betonová lávka je
hotova, nyní budou následovat zámečnické práce a položení
povrchů na přilehlých komunikacích a vyznačení cyklostezky,“
potvrdil starosta Tomáš Smrčka s tím, že zatím není jasné, zda
město na tento projekt získá dotaci. Termín pro rozhodnutí
padne až po 15. listopadu. Jediný projekt, který bude pokračovat i po novém roce, je obnova technologie úpravy vody
u letovského mostu.
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Zprávy z radnice
Na odstranění kůrovcové
kalamity žádá město dotaci
Škody přesahující 1,5 milionu korun způsobila v řevnických
městských lesích kůrovcová kalamita. Radní proto souhlasili
se záměrem podat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v nestátních lesích za
rok 2020 z Krajského úřadu Středočeského kraje. Požadovaná
výše finančního příspěvku činí 1 673 595 korun. „Je ale jasné,
že plnou částku nedostaneme, mohla by se pohybovat řádově
ve statisících,“ doplnil starosta Tomáš Smrčka.

Za papír teď bude firma městu platit
Až do konce roku bude město Řevnice získávat 800 korun za
tunu vytříděného papíru. Vyplývá to z dodatku smlouvy, který
město uzavřelo se společností Separace Berounsko, zastoupené firmou Komwag. Tento dodatek bude platit od října do
konce roku 2021. Podle starosty Smrčky takto firma reagovala
na představení záměru obcí v dolním Poberouní vytvořit Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady, který již v současnosti funguje. Již v první polovině roku společnost Komwag
darovala městu 15 000 korun na podporu kulturních akcí.

Krátce
• Nové cyklostojany umístí město v areálu 2. stupně řevnické
základní školy. Stávající počet je nedostačující. Pět kusů
stojanových bloků obsahujících vždy 10 míst pro kola, bude
umístěno na severní straně mezi školou a jídelnou. Umístění
stojanů je navíc jednou z podmínek pro získání dotace na
cyklodopravu ve městě.
• Město se prostřednictvím agentury LKA s.r.o. potřetí pokusí
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci místních komunikací. Ve dvou předchozích žádostech,
například na opravu ulic Příkrá nebo Divadelní, neuspělo.
Město má připravené nové projekty, další možné lokality má
zmapovat a navrhnout agentura tak, aby se jim v hodnocení podařilo získat co nejvíce bodů. Maximálně může obec
získat až 10 milionů korun.
• Další žádost o dotaci podá město na projekt stavebních
úprav bývalého domku družináře v areálu 1. stupně ZŠ na
vybudování družiny a multimediální učebny.

Výsledky parlamentních
voleb v Řevnicích
Rekordní více než tři čtvrtiny voličů, přesně 77,5 %, odevzdaly
v Řevnicích svůj hlas v říjnových parlamentních volbách. Jde
tak o třetí nejvyšší volební účast ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Více lidí v Řevnicích hlasovalo do
Parlamentu jen v letech 1996 (78,82 %) a 1998 (81,13 %).
Také v porovnání s okolními obcemi ležícími na dolním toku
Berounky si Řevnice nevedly špatně – víc lidí přišlo k urnám
jen v Černošicích, Hlásné Třebani a Karlíku.
Důvodem vysoké účasti může být mimo jiné i souběžně
probíhající referendum. Právě sčítání hlasů v referendu nejspíš

způsobilo i to, že Řevnice patřily k těm místům, která měla
sečteno později a do celorepublikových výsledků se údaje promítly až více než čtyři hodiny po uzavření volebních místností.
V Řevnicích zvítězila koalice SPOLU, která si oproti minulým
volbám polepšila takřka o čtvrtinu. V roce 2017 trojici stran
volilo v součtu v Řevnicích 627 lidí, letos dalo koalici hlas 775
voličů. Na rozdíl od sousedních Letů, Dobřichovic nebo Černošic ale SPOLU nepokořilo v Řevnicích hranici 40 %.
O necelých dvacet procent si oproti minulým parlamentním
volbám polepšila i druhá koalice Pirátů a Starostů, v roce 2017
v součtu získali 460 hlasů, nyní 546. Nejvíce preferenčních
hlasů získali právě kandidáti těchto dvou koalic: Vít Rakušan
(238), následován Věrou Kovářovou (122) a Martinem Kupkou (121).
Třetí ANO získalo méně než polovinu hlasů co koalice
SPOLU, jen 356. V minulých volbách jim hlas odevzdalo
413 voličů.
Víc stran a hnutí Řevničtí do parlamentu neposlali, neboť
žádná jiná kandidující strana se stejně jako minule nepřehoupla přes hranici 5 %. Z osmnácti kandidujících uskupení
jich 8 dostalo méně než 10 hlasů. Z toho žádný hlas v Řevnicích nedostalo Hnutí Prameny, po jednom voliči si připsala
strana Senioři 21 a Aliance pro budoucnost.
SPOLU 37,08
Piráti + STAN 26,12
ANO 17,03
SPD 4,73
Přísaha 3,82
Trikolora Svobodní Soukromníci 3,54
ČSSD 3,30
KSČM 1,29
Strana zelených 1,10
VOLNÝ blok 0,86
(Uvádíme strany, které v Řevnicích získaly víc než 10 hlasů.)
(vše pan)

U-rampa na novém místě
Technické služby přemístily na žádost občanů i skautů
U-rampu za vodou o několik set metrů dál od zástavby. Celou
dřevěnou část rampy kompletně vyměnili a zrepasovali. Padlo
tam skoro dva tisíce nerezových vrutů.
foto Alice Čermáková
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Jak dopadlo referendum?
Text: Marie Reslová | Foto: Míla Lněničková
Opakované referendum o možném budoucím rozvoji lokality
průmyslového areálu za nádražím se konalo souběžně s parlamentními volbami ve dnech 8. a 9. října. Hlasovalo v něm 1240
řevnických občanů z celkového počtu 2710 oprávněných voličů
o otázce, kterou původně navrhl přípravný výbor v tomto znění:
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v návrhových plochách
území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního
plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu
2018 se jedná o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli
bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné
přípustné využití tohoto území se stanoví pouze: stavby
občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy,
zařízení kultury, zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná
prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby, místní
komunikace?
Odevzdáno bylo 1221 platných hlasů, z toho ANO vhodilo do
urny 952 hlasujících, NE 222 voličů a 33 se hlasování zdrželo.
Stanovisko občanů vyjádřené v místním referendu je platné,
protože v něm svou vůli vyjádřilo více než 35 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech, konkrétně 46,61 %. Hlasování je
také závazné pro řevnické zastupitele, neboť splnilo podmínku,
že pro ANO odevzdala svůj hlas nadpoloviční většina těch, kteří
se místního referenda zúčastnili a zároveň více než 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných voličů.
Řevničtí zastupitelé nyní nemohou schválit územní plán
v takové podobě, která by odporovala výsledku referenda, což
nepochybně jeho přijetí oddálí a komplikuje, jak vysvětluje starosta Tomáš Smrčka a zároveň pověřený zastupitel pro územní
plán ve svém textu na s. 3 tohoto vydání Ruchu.

Jak může výsledek referenda ovlivnit
pořizování nového územního plánu?
Zeptali jsme se Heleny Ušiakové, vedoucí Odboru územního
plánování v Černošicích, který je pořizovatelem našeho nového
územního plánu.(Části odpovědi zvýraznila redakce.)
Pořizování nového územního plánu je ve fázi po opakovaném
veřejném projednání, které se konalo dne 7. 9. 2021. Při opakovaném veřejném projednání se návrh územního plánu projednává pouze v rozsahu provedených úprav, tj. námitky a připomínky je možné podávat pouze proti těm částem návrhu, které
byly od předchozího projednání změněny. Námitky i připomínky bylo možné podávat do 7 dní ode dne veřejného projednání.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
se podle ustanovení stavebního zákona nepřihlíží.
K návrhu pro opakované veřejné projednání přišlo 50 připomínek, 84 námitek a 8 stanovisek dotčených orgánů, 3 vyjádření oprávněných investorů a sousední obce. Na základě
vyhodnocení těchto námitek a připomínek, bude možné návrh
územního plánu po opakovaném veřejném projednání znovu
upravit.
V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do
samostatné působnosti města a rozhodnutí je pro zastupitelstvo
závazné. Místní referendum nelze mimo jiné konat, jestliže
by položená otázka byla v rozporu s právními předpisy nebo

jestliže by rozhodnutí mohlo být v rozporu s právními předpisy
a v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním
řízení (např. podle správního řádu).
Proces vzniku nového územního plánu začíná rozhodnutím
zastupitelstva v samostatné působnosti, pokračuje pořizováním
úřadem územního plánování v přenesené působnosti a je ukončen vydáním územního plánu zastupitelstvem opět v samostatné působnosti.
Z výše uvedených důvodů je výsledek referenda pro
zastupitelstvo závazný, ale pro úřad územního plánování
je jedním z podkladů, ke kterým přihlíží při vyhodnocování
výsledků projednání. Z pohledu stavebního zákona není možné výsledek platného a závazného referenda považovat za
připomínku nebo námitku proti návrhu územního plánu.
Pokud se námitky nebo připomínky podané při opakovaném
veřejném projednání týkaly obdobné problematiky, jako řešila
otázka v referendu, pak pořizovatel v rámci zpracování návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocování připomínek výsledek
referenda zohlední. Pokud k návrhu územního plánu nebyla
podána žádná námitka nebo připomínka, na základě které
by bylo možné výsledek referenda zohlednit, pak pořizovatel nemá zákonný důvod pro úpravu návrhu územního plánu
a předá ho zastupitelstvu k vydání.
Zastupitelstvo je však výsledkem referenda vázané. Pokud
by byl předaný návrh územního plánu v rozporu s rozhodnutím v místním referendu, zastupitelstvo vrátí předložený
návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání.
Vzhledem k množství podaných námitek a připomínek, není
nyní možné posoudit, zda a v jakém rozsahu se bude návrh
územního plánu upravovat a znovu projednávat. Zpracovat vyhodnocení všech došlých námitek a připomínek a řešení změn
stanovisek dotčených orgánů zabere cca dva měsíce. e

6 Referendum a územní plán

Ohlédnutí za referendem
Referendum rozhodlo
S velkým potěšením jsme přijali výsledek referenda o výstavbě
v Eurovii. Absolutní většina (81% – 952 hlasů pro) hlasujících se
vyjádřila pro budoucí rozvoj Eurovie bez bytové výstavby. Děkujeme všem, kteří přišli hlasovat i přes výzvy radnice, aby se k vývoji
Řevnic nevyjadřovali.
Přes jednoznačnou snahu radnice neřídit se názorem občanů, či
spíše jej náležitě upozadit, jsme dopěli do bodu, kdy bude možné
diskutovat o využití areálu ku prospěchu i současným obyvatelům
Řevnic tak, jak se to mělo stát již před minimálně 5 lety.
Bez zbytečného patosu a s velkým uspokojením kvitujeme fakt,
že radnice nemusí mít vždy navrch. Pokud lidé vidí, že se děje
něco nesprávného, tak se ozvou.
Je nám líto času, energie a peněz, které rada věnovala boji proti
referendu. Tyto zdroje měly být použity ve prospěch města a s patřičnou pokorou k těm, z jejichž daní je radnice financována.
Ale není všemu dění konec. V případě loňského hlasování o zeleném pásu na Vrážce, které bylo také platné a závazné, jsme již
získali špatnou zkušenost. Radnice nesplnila požadavek referenda
a do územního plánu není zaneseno území „Krajinná zeleň“, kde
měl být zelený pás umístěn. Zelený pás je pouze v textu uveden,
ale není nijak přesně ukotven a může být v budoucnu různě posouván. Budeme činit potřebné kroky, aby rozhodnutí referenda
bylo městem respektováno.
Stejně tak budeme sledovat, jak bude naplněn závazný výsledek
referenda v případě Eurovie. Budeme se zasazovat o přesné promítnutí hlasování do územního plánu tak, jak požaduje zákonná
povinnost zastupitelů.
Věříme, že události kolem referenda ukázaly, že je potřebné
se zajímat o dění ve městě. To, že žijeme v krásném prostředí, je
skvělé, ale nemáme to zaručeno navždy.
Za přípravný výbor referenda
Martin Sudek

Občanské referendum
Tak konečně se to stalo. Po dlouhé době, kdy radnice odmítala
vyhlásit občanské referendum a odvolávala se proti soudním rozhodnutím, tu máme výsledek. 81% občanů je pro rozvoj Eurovie
bez masové výstavby.
Jednotlivých dílčích zdržení při přípravě územního plánu bylo
více, ale jen toto jedno nás stálo více než rok.
Mimo zpoždění nás také kroky radnice stály spoustu peněz,
které radní utopili v právních službách. Na opravy chodníků
a silnic nejsou peníze. Na zbytečné právní posudky a zastoupení
ano. A to jen proto, že se radnice nechtěla řídit tím, co si přejí
obyvatelé Řevnic.
Kdyby se radní řídili tím, co občané chtějí, tak takhle tvrdohlavě neprosazují svoje zájmy a i protizákonně, jak řekl Krajský i Nejvyšší správní soud. A výsledek referenda ukázal to, co občané již
mnohokrát řekli – chceme zachovat současný charakter Řevnic.
Kdyby se radní řídili tím, co občané chtějí, tak již v roce 2015–
16 přijali stavební uzávěru např. V Luhu, aby se v zátopovém
území nestavěly domy, které tam být neměly. Radní jen přihlíželi
a nyní se vymlouvají, že za to může referendum. A to je lež.
Kdyby městská rada dělala to, co má, tak bychom mohli být
o dost dále. Můžeme být ale rádi za to, co bylo referendem
dosaženo. Konečně se můžeme soustředit na to, aby Eurovie byla
přínosem nejen pro investora, ale i pro naše Řevnice.
Jan Chroust
zastupitel

Dovolte mi vyjádřit svůj názor...
... na průběh sporu o budoucnost prostoru za nádražím, o němž
jsme hlasovali v místním referendu. Předesílám, že osobně bych
rád viděl tento prostor bez bytové výstavby, ale na druhou stranu
rozhodně nesdílím, do značné míry manipulativní, argumenty
odpůrců výstavby, nicméně je nezpochybnitelným faktem, že
petice za vyhlášení referenda byla naprosto legitimní a podpořila
ji významná část řevnických občanů. Co mě ale na situaci nejvíc
znepokojuje, je způsob, jakým zvolené zastupitelstvo a osobně
starosta pan Tomáš Smrčka s touto situací nakládá. Chápu, že
motivací je obhájit původní záměr, jednak proto, že jej považují
za optimální, a také proto, že nový územní plán potřebujeme
schválený a platný. Před rokem, kdy bylo referendum vyhlášené,
byla ale otázka změněna, dle oficiálně komunikovaného vyjádření
na základě právních posudků, tak, aby výsledek referenda nemohl
být právně závadný. Změna otázky měla dvě části, první řekněme
formálně právní, a druhou čistě obsahovou. Zatímco první část
byla zde v Ruchu jasně a srozumitelně vysvětlena i s odkazy na
konkrétní právní posudky, tak důvod, proč obsah otázky byl zcela
překroucen, nebyl vůbec prezentován, ani před rokem, ani kdykoli
do této chvíle. Není tak zřejmé, zda právní posudky doporučily i
změnu v té obsahové části a případně proč. Takový postup považuji
za nejméně stejně manipulativní, jako je argumentace odpůrců
bytů např. strašením nedostatkem pitné vody apod. Vše ostatní
je lavina, která byla tímto utržená. Zde totiž platí, že co si může
dovolit občanská iniciativa jako projev svobodného vyjádření
názoru, je nepřípustné pro zvolené zástupce občanů, kteří jednají
jménem samosprávy. Pokud přijmu stanovisko, že cílem samosprávy je prosadit takovou podobu územního plánu, kterou považuje
za optimální (to respektuji, i když ta podoba nemusí konvenovat
s mým pohledem), tak v dané situaci by bylo účinnější věcné a otevřené informování o důvodech, proč je to takto dobré, namísto od
počátku konfrontační strategie.
Posledním kapkou však pro mne bylo Slovo starosty v aktuálním říjnovém čísle Ruchu. Uznávám, že je zde snaha o vysvětlení
problematiky na základě řady věcných argumentů. Text ale
obsahuje opakované formulace typu „město bylo odsouzeno“
a „vynucené referendum“ a manipulativní věty (na hranici lži)
jako „Protože město na základě právního zdůvodnění nepřevzalo
přesné znění otázek od petičního výboru“, odkazující na převrácení navržené otázky naruby. Jak potom jako čtenář mám důvěřovat
ostatním informacím v tomto textu? A co považuji za nejzávažnější, tak tímto článkem pan starosta demonstruje:
1. absenci respektu k vůli významné části občanů, kteří podepsali
petici za vypsání referenda,
2. pohrdání zákony (petice byla právoplatná, a pokud měla
navržená otázka právní vady, měly být řešeny jen a pouze tyto
vady)
3. pohrdání rozhodnutím nezávislého soudu (i když s ním mohu
nesouhlasit).
Vážený pane starosto, dovoluji si Vás vyzvat k reflexi Vašeho přístupu k tomuto sporu a k zásadní omluvě za formulace v posledním Ruchu, nejlépe na stejném místě v následujícím čísle.
S úctou Petr Laciga
P.S.: Ačkoli, jak jsem zmínil v úvodu, se mi bytová výstavba za
nádražím nelíbí, tak po zvážení všech pro a proti jsem hlasoval
a označil odpověď „NE“.
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Rodí se komunální odpadová
společnost Pobero s.r.o.
Nový Dobrovolný svazek obcí (DSO) – Poberounské odpady vytvořilo na začátku října všech jedenáct členů
svazku obcí Region Dolní Berounka a společně s nimi dalších pět obcí. Byl to první krok k založení firmy Pobero, která bude pro zúčastněné obce zajišťovat svoz a likvidaci odpadu. Na přelomu října a listopadu bude podle
Filipa Kořínka, starosty Černošic a místopředsedy DSO Dolní Berounka, společnost Pobero s.r.o. zapsaná do
obchodního rejstříku.
Text: Marie Reslová, Matěj Barták
Řevničtí zastupitelé tento záměr schválili v červnu 2021. Do
budoucna má umožnit odpadové hospodářství nezávislé na
velkých komerčních svozových firmách a lepší kontrolu nad
množstvím odpadu a náklady na jeho likvidaci. „S tzv. koncovkami, tj. finálními zpracovateli odpadu, ať už se jedná o skládky,
spalovny nebo třídicí linky na separovaný odpad, jsme v kontaktu
a s některými již i předběžně domluveni, včetně cenových podmínek,“ potvrzuje Filip Kořínek, jako člen přípravného výboru nové
svozové firmy.
Sídlo firmy Pobero a překladiště, kam by se měly odpady z regionu
svážet a odkud budou dopravovány na skládku, do spalovny či k
dalšímu zpracování, vznikne v areálu bývalé řevnické skládky, kde
město v současnosti provozuje sběrný dvůr. Překladiště umožní
odpad dál vozit již slisovaný, a tedy menším počtem větších kontejnerů. Rozhodující pro umístění této činnosti byl podle černošického
starosty vhodný prostor a výhodnost z hlediska rozmístění obcí, které
se do svazku Poberounské odpady spojily – na jedné straně Třebotov
a Černošice, na druhé Tetín, Koněprusy a Liteň. Řevnice leží zhruba
uprostřed. „Předpokládá se, že celý svazek obcí obslouží jen asi 4 nákladní vozy a není důvod se obávat nějakého zvýšení dopravy v celé
oblasti proti současnému stavu,“ doplňuje černošický starosta.
Přípravný výbor aktuálně chystá kritéria pro nákup svozových vozidel, takzvaných kukavozů, vybavených dynamickými váhami, které
by měly být schopné zvážit každou vysypanou popelnici. Provedl už
předběžný průzkum trhu, aby si byl jistý jejich dostupností. Minulý
týden také bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele a jednatele nově
založené společnosti.
O finančním přínosu projektu je Filip Kořínek přesvědčen. Upozorňuje ale, že není realistické očekávat, že založení vlastní firmy
přinese snížení nákladů oproti současnosti, a tedy ani poplatků.
„Cílem je spíš minimalizovat nárůst nákladů do budoucnosti, ke kte-

Chceme mít odpady pod kontrolou
Rozhovor se starostou Tomášem Smrčkou o svozové firmě
Pobero, kterou zakládá 16 obcí v našem regionu.
Proč se Řevnice rozhodly společně s 15 okolními obcemi
založit vlastní firmu Pobero, která bude zajišťovat svoz
a likvidaci odpadů?
Náklady na tuto službu patří dnes k poměrně velkým položkám v rozpočtu města, protože poplatky vybrané od občanů je
nepokryjí. Opakovaně jsme se snažili v regionu spolupracovat
při výběru svozových firem, abychom dosáhli lepší ceny. Dnes
máme společnou smlouvu s obcemi Černošice, Dobřichovice,
Lety a Hlásná Třebaň, která končí k 30. 6. 2022. Ale už několik let
vyzýváme i ty obce, které se našeho výběrového řízení neúčastnily, abychom se všichni termínově sladili, měli volné ruce, až
vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, a mohli se společně

rému v nějaké míře nutně dojde kvůli konci skládkování, růstu cen
i poplatků, mzdových nákladů i veškeré režie,“ vysvětluje černošický
starosta. Předpokládá ale, že díky vlastní firmě to celé bude stát obce
méně, než kdyby po konci současného období uzavíraly nové smlouvy s komerčními společnostmi, protože dodavatelé v tomto oboru
jednají ve shodě a chybí přirozená konkurence.
Obce chtějí mít pod přímou kontrolou množství odpadů a také
kde a za jakých podmínek budou likvidovány. „Například o tříděný
papír je na trhu zájem a vykupuje se za zajímavé ceny, ale my jsme
paradoxně ještě donedávna museli za jeho zpracování platit,“ uvádí
Kořínek jako příklad. Svazek obcí bude moci pružněji reagovat na
situaci na trhu a také využít různých dotací.
Stejnou cestou jako region Dolního Poberouní se už dříve vydaly
některé svazky obcí, například Malá Haná či Dolnobřežansko, kde již
taková meziobecní spolupráce funguje a jsou pro vznikající odpadovou firmu zajímavým vzorem. Na nedalekém Mníšecku plánují
zahájení vlastního svozu od 1. ledna.
DSO Poberounské odpady v nejbližší době zvolí ze starostů či
zástupců zúčastněných obcí své předsednictvo, které bude zároveň
řídícím a kontrolním orgánem nové komunální společnosti Pobero.
Na obyvatele členských obcí by změna neměla mít bezprostřední dopad. Každá obec může nadále mít vlastní systém, co se týče frekvence
svozu, typu nádob a struktury poplatků, které platí její obyvatelé.

DSO Poberounské odpady
Zakládajících členů svazku je šestnáct – Černošice,
Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní
Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, a dále
Třebotov, Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov. Počet
obyvatel svazku obcí lehce překračuje 27 tisíc.

rozhodovat, jak budeme v této oblasti postupovat dál.
Zákon o odpadech začal platit 1. ledna tohoto roku a výrazně
zvýšil finanční tlak na obce. Stát na ně převedl velký díl odpovědnosti za snižování množství odpadu a zvyšování podílu
třídění, protože je k tomu nucený mezinárodními úmluvami
i strategií Evropské unie. Cílem je v roce 2025 vytřídit 50 %
komunálního odpadu, v roce 2030 už 60 % a o pět let později
dokonce 70 %.
Stát tlačí na obce, aby snížily množství směsného komunálního
odpadu (SKO) v černých popelnicích tím, že zavedl tzv. třídicí
slevu, i když hovořit v tomto případě o slevě je spíše protimluv,
pravý význam je ten, že obcím, které splní zákonem dané podmínky, se systém ještě více neprodraží – nikdy však již nebude
likvidace odpadu levnější než před platností zákona. Konkrétně
v letošním roce může město za snížený poplatek 500 Kč za tunu
uložit na skládku 200 kg SKO ročně za každého občana. A v příštích letech se to zlevněné množství bude snižovat.
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V Řevnicích v posledních letech vyprodukujeme na hlavu cca
310 kg odpadu a největší podíl z toho představuje právě SKO,
který svážíme prostřednictvím svozových firem. Pokud bychom
nedělali nic, bude při snižování třídicí slevy stoupat cena, kterou
za skládkování SKO zaplatíme. Spočítal jsem, že v roce 2029
bychom při konstantním množství odpadu a stoupající ceně
skládkovacího poplatku zaplatili za každého obyvatele o 256 Kč
víc, za město pak 916 tisíc korun, pokud bychom to zvýšení ceny
neúčtovali občanům.
Co na tom změní vlastní svozová firma?
Cíl je dvojí. Zaprvé mít pod kontrolou koncovou likvidaci
odpadu. Dnes za ni platíme svozové firmě vysoutěženou cenu
a nevíme, jak velká je její marže, kolik třeba ve skutečnosti stojí
likvidace tuny plastu. Například od 1. ledna na nás začaly svozovky tlačit, že podle nového odpadového zákona nemohou ukládat
na skládky zbytek po dotřiďování plastů na linkách a mají tak
vyšší náklady na likvidaci. Vlastně začaly obce vydírat.
Říkali jsme: Rozumíme, ale zvláštní je, že máte ten problém
jenom kolem Prahy a na Moravě ho nemají. Tak je tady buď kartel, nebo si s tím neumíte poradit. Nicméně museli jsme se s nimi
dohodnout, že na několik měsíců, než se situace uklidní, navýší
ceny. Pohled starostů je, že jsme v podstatě rukojmím. Musíme
odsouhlasit, co svozovky požadují, protože si nemůžeme dovolit
přestat svážet plast.
Zadruhé chceme dostat množství SKO v popelnicích pod
kontrolu a to vážením každé nádoby, právě kvůli zvyšujícím se
poplatkům za skládkování. Tu totiž v tuto chvíli nemáme.
Řevnice, respektive uzavřená skládka Na Bořích, kterou město vlastní, se má podle tohoto plánu stát sídlem společnosti
Pobero a místem, kam se většina odpadu z 16 obcí bude svážet, překládat na kamiony a odvážet k likvidaci. Říkal jste, že
jste viděl optimální začátek vzniku svozové firmy za tři roky.
Ale už v říjnu 2020 jste nechal vypracovat studii s názvem
Dostupné, bezpečné a atraktivní město Řevnice, která měla
posoudit vliv překladiště na zvýšení dopravy v Řevnicích.
Chtěl jsem vědět, co by se stalo, kdyby se do toho ta věc posunula. Využili jsme možnosti dotace a nechali si udělat dopravní
studii na osobní auta a nákladní dopravu. Situace je taková:
my tam tu překládačku v podstatě už dva roky máme. Komwag
provozuje na rampě ve sběrném dvoře mobilní překládací stanici,
kam se dnes vozí SKO převážně z obcí, které s námi vysoutěžily
svoz ve výběrovém řízení, tedy z Černošic, Dobřichovic, Letů
a Hlásné Třebaně. Komwag je jeden z členů sdružení, kteří se
daly dohromady, aby nepřišli o svá teritoria. V podstatě vytvořili
kartel – Komwag, AVE, Rumpold a Technické služby Hostivice,
které si pořídily třídící linku a svážejí separovaný odpad.
My jsme jim možnost zřízení překládačky nabídli?
Rada města odsouhlasila pronájem plochy, kde ji provozují. Mají
tam postavené kontejnery, do kterých odpad sypou a pak odvážejí dál. Chtěli jsme vědět, jakým způsobem to tam bude technicky
fungovat. Platí nám za to kolem deseti tisíc měsíčně za pronájem
plochy. Společnosti Pobero poskytneme totéž plus kancelářské
zázemí, prostor pro mobilní šatnu a možnost parkování kukavozů a jejich údržby, ale pravděpodobně za jinou úplatu.
Kolik to bude, už víte?
Na to budeme muset udělat znalecký posudek. Dneska pronajímáme kanceláře za deset tisíc, prostor externím svozovkám také
tak, přibudou prostory pro parkování atd.
Studie počítá s 19 obcemi, na projektu jich spolupracuje 16.
Existuje varianta, že se jejich počet rozšíří?
Dohodli jsme se, že je to možné, jen se vždy musí při rozšiřování
vytvořit nějaký logický celek, co se týče odpadu a obsluhy území.
Když přijde malá obec a nebude kapacita, bude muset počkat,
aby se pro ni nepořizoval navíc kukavůz, který nebude rentabilní.
Co říká o dopravním zatížení Řevnic v souvislosti se svozem
odpadů ta dopravní studie?

Popisuje množství a veškeré druhy produkovaného odpadu v oblasti a množství jízd, které jsou spojeny s případným převážením
odpadu do Řevnic. Je tam vyznačeno šest tras, z nichž jedna
ze směru od Svinař vede mimo město. Některé zatím nejsou
aktuální, zadal jsem tam obcí víc, protože jsem nevěděl, které
do toho ve finále půjdou. Autoři spočítali, že pro svoz a likvidaci odpadu je potřeba 44 jízd týdně, studie ovšem počítá se
všemi druhy odpadu. Ve skutečnosti jich nebude tolik a nebo se
výrazně nenavýší, protože část směsného odpadu se tam vozí už
teď a řada jiných druhů odpadu ve studii spočítaných (bio, kovy,
oleje, velkoobjem, pneumatiky, nebezpečný odpad atd.) se svážet
do Řevnic nebude nebo bude nastaven přímý svoz do koncovky
podobně jako dnes. Dnes míří na překladiště Na Bořích mezi 2 až
4 vozy denně (ta různost je dána četností svozu v té které obci,
její velikostí a náročností terénu) a v budoucnu se bude jednat
v případě směsného odpadu o navýšení v řádu jednotek vozů za
den.
Kromě SKO se ovšem budou na EKOS vozit také plasty
a papír a ta jedna jízda jsou de facto dva průjezdy Řevnicemi – tam a zpátky.
Ano, ale systém je nastaven tak, že je to jedna jízda z místa produkce odpadu do místa výsypu odpadu.
To auto tam přece z depa musí dojet. Otázka také je, jak
to počítali. Ve studii je uvedeno celkové množství odpadu
v tunách za jednotlivé obce. Přepočet na objemovou kapacitu kukavozů tam popsaný není, navíc ten vůz asi nebude
vždycky plný.
Popíšu vizi, jak to bude fungovat. V rámci regionu jsme se dohodli, že budou dvě složky ceny, kterou bude svozovka účtovat
obcím. Doba, kterou posádka stráví v obci, bude zohledňovat
terén, ale i to, že každá obec má a může mít jinak nastavený systém svozu. Někdo bude chtít 1x týdně, někdo za 14 dní. Někdo
bude mít systém door to door, kdy bude stačit vysypat černou
popelnici jednou měsíčně. Druhá složka platby bude odpovídat
množství odpadu a ceně za likvidaci té které komodity, směsného
odpadu, tříděného... Obce budou mít svobodu nastavit si to, jak
chtějí. Podle mě s novým odpadovým zákonem nezbytně směřujeme k systému door to door, to znamená, že občané budou mít
nádoby na třídění přímo u svého domu. Není efektivní v obci naší
terénní morfologie a převažujících rodinných domů dál budovat
sběrná hnízda. Je třeba pořídit za dotace barevné popelnice na
papír, plast a bioodpad a dát každému možnost, aby si je převzal.
Odpad se bude svážet od domu a jednotlivě vážit. To je systém,
který podle mě má budoucnost. S běžnými komerčními svozovými firmami je to velmi drahý systém. Ale v rámci toho, jak to
chceme nastavit, to půjde. Je to systém, který bude motivovat
občany líp třídit. Jsem přesvědčený, že pak to množství odpadu
v černé popelnici, jehož likvidace je nejdražší, bude klesat.
Vrátím se ještě k těm průjezdům městem. Ve studii se zřejmě
počítá s tím, že ty kukavozy budou vždycky plné, ale tak to
být nemusí...
Budou plné. Bude se svážet celé to území. To je velký rozdíl mezi
tím, co funguje dneska, tři různé svozovky, které svezou odpad
v jedné obci a jedou ho někam vysypat. Když bude vážena každá
popelnice, je možné naplánovat, jak bude území rozděleno.
Nebude se řešit, jestli jsou v Černošicích, Dobřichovicích nebo
Letech. Jakmile kukavůz osádka naplní, zajedou ho vysypat.
A jedou zpátky a pokračují. Akorát budou možná jiné svozové
dny než dnes, což může být nepříjemné, ale snad to dokážeme
lidem vysvětlit.
Bioodpad v Řevnicích budou dál svážet technické služby
nebo nová svozovka?
Byl bych rád, aby ho svážela svozová firma, bude mít lepší ekonomické podmínky. Technické mají menší auto, tráví tím čas dva
lidi 4 dny v týdnu. Když letos letěla tráva nahoru, pracovali i v
sobotu. Hnědé kontejnery, bohužel, bývají přeplněné a zlikvido-
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vat se to musí. Na uložení bioodpadu máme ale Na Bořích omezenou kapacitu, zbytek se bude nejspíš vozit do Letů či dalších
kompostáren. V budoucnu bych chtěl kompostárnu na EKOSu
rozšířit, aby pokryla potřeby Řevnic, platit za ukládání bioodpadu jinde je pro nás drahé.
Co všechno se bude v areálu skládky překládat?
SKO, plasty a papír. Speciální druhy odpadů, jako je sklo, kovy
a další, pojedou asi rovnou na koncová zařízení, v budoucnu
přichází v úvahu i Mníšek. Tamní starostka chce vybudovat totéž,
co budujeme my, ale větší. Nemáme na sběrném dvoře například
střepiště a asi ho tam ani budovat nebudeme.
Ví se už, kam se bude dál odpad z areálu skládky odvážet?
Manažer Pobera bude vždy uzavírat smlouvy s těmi koncovkami,
kde to bude v tu chvíli dopravně a ekonomicky nejvýhodnější.
Nějaké předběžné dohody jsme už udělali. Směsný odpad, papír
a plast by měl končit na Příbramsku, na Bytízi. Je tam velká
skládka, kam směřuje i Mníšecko. Jsou tam dobré ceny, majitel
nechce spolupracovat s komerčními svozovkami, ale s obcemi,
a má kapacitu na skládkování ještě na mnoho let. Varianta je také
spalovna Malešice, ale to bude všechno rozhodovat manažer.
Sehnat správnou osobu do vedení eseróčka je nejnáročnější úkol.
Už je vypsáno výběrové řízení, hledáme jednatele a ředitele. Měl
by to být někdo se zkušenostmi v oboru.
Jakou výhodu získají občané, když se Řevnice stanou srdcem té svozové firmy? Budou mít nižší poplatky?
Ekonomický přínos bude nahoře na překladišti. Z toho budou
peníze. V důsledku nového odpadového zákona, přenesení úkolů
na obce a budoucího zákazu skládkování se již poplatky nesníží
nikdy. Nyní poplatek zůstane, jak je, i na rok 2022. A otázka
bude, co dál. Po zavedení nového systému svozu naší svozovou
firmou se pak budou moci zastupitelé rozhodnout, zda jít do systému door to door. V úvahu přichází také nastavení plateb podle
množství vyprodukovaného odpadu. Tam by se to pak měnilo.
Myslím, že motivace k produkci menšího množství směsného
odpadu a ke třídění je nutná, protože jinak to bude obce i občany
stát víc peněz.
Zatím nebyla zveřejněna ekonomická rozvaha nové svozovky. V prezentaci, na základě které záměr schválili zastupitelé,
je pouze uvedeno, že by s.r.o. neměla po obcích požadovat
„žádné velké vstupní investice“.
Samozřejmě je to spočítané. Dohodli jsme se, že to do prezentace dávat nebudeme. Obce budou platit do DSO Poberounské
odpady členský poplatek 15 Kč za jednoho obyvatele. Do firmy
Pobero žádné peníze dávat nebudou, svozová technika se pořídí

na leasing. Pokud by tam měl být nějaký vklad, mohl by to být
předplatek za služby, které svozovka obcím poskytne na období
několika měsíců, ale to by se během roku mělo srovnat. Nepočítá
se s tím, že by obec vzala z rozpočtu několik milionů a vložila je
tam. U obecní svozové firmy přichází v úvahu také využití dotací,
to například svozové firmy nemohou.
Kolik bude mít Pobero zaměstnanců?
Manažera, jednu administrativní sílu a osádky vozů – řidič a dva
závozníci. Víc není třeba. Je možnost vypomoci si s Mníšeckem,
kdyby nějaká posádka vypadla nebo se porouchalo auto.
Řevnice čeká významná rekonstrukce průjezdní komunikace
a výstavba podjezdu. Obě ty akce se mohou termínově překrývat a významně ovlivní možnost průjezdu Řevnicemi po
ulici Pražská a pak Čs. armády, která vede na EKOS. Nebude
to provoz kukavozů komplikovat?
Určitě budou stanoveny objízdné trasy. Bude to dlouhé, to je
pravda, ale kukavozy musí být schopné i v té době území obsluhovat. Neznamená to, že budou využívat dvaceti- nebo třicetikilometrové objízdné trasy pro nákladní auta. Stejně jako hasiči
nebo záchranka musí projet, kam potřebují. Část komunikace
od hřbitova již prošla rekonstrukcí a vjezd do areálu byl až na
několik dnů možný.
V úzkých řevnických ulicích, kam bude svedena i místní
doprava?
Nebude to jednoduchá situace. Připravovaný úsek od řevnického hřbitova ke křižovatce V Luhu je dlouhý zhruba 3 kilometry,
nemůžou to rozkopat najednou. To by město v tu chvíli umřelo.
Musí být místní objízdné trasy. Ale bavíme se o době za 3 až
4 roky. Zatím je projekt ve stavebním řízení a na kraji jednají
o dotacích.
A podjezd pod železnicí?
V současné době běží vypořádání dopadů na životní prostředí,
dělají sondy, průzkumy, pracuje se na dokumentaci. Jsou to dvě
obrovské stavební akce, které se připravují několik let. Zvládnout
se to musí a průjezd kukavozů to nemůže zhoršit. Podívejte se na
četnosti průjezdu, které ve studii jsou. Autoři doporučují, aby se
jezdilo v oknech mezi 9 hodinou a 14.15 odpoledne a od 18 hodin až do půl 7 ráno, a toho se budeme držet. Kukačky v devět
vyjedou a předpokládám, že to do dvou na EKOS otočí dvakrát.
Záleží z jaké vzdálenosti a z jakých obcí se bude ten den svážet.
Kdo bude kontrolovat hospodaření nové svozové firmy?
Starostové. Vedení DSO Poberounské odpady je budoucím
řídícím i kontrolním orgánem Pobero s.r.o. a v něm se budou
střídat. e

Co si myslí zastupitelé

datum zahájení činnosti 1. 7. 2022, není možné čísla zatím
zveřejňovat. Probíhají důležitá jednání a obce začínají být pod
velkým tlakem svozových firem. O výhodnosti celého svazku
hovoří i enormní zájem dalších obcí být součástí takového
spolku. A hlavně jsou tady jednoznačně kladné zkušenosti
z několika obdobných svazků, které již fungují třeba na Moravě. V minulých dnech byl založen podobný svazek v Úštěku.
Co se týče techniky, probíhají výběrová jednání na čtyři vozy
s nejlepšími firmami v oboru. A dále probíhají jednání s bankami ohledně leasingů.
2. Jedná se cca o 5,5 tisíce tun odpadu za rok. Vzhledem
k objemu kukavozů se jedná cca o 15 kukavozů za týden.
Nyní běžně jezdí na skládku 4 kukavozy denně různých
nadnárodních společností, které nejsou plně vytíženy. Takže
provoz bude srovnatelný. Nevím, zda občané zaznamenali
v posledních dvou měsících 1200 tater, které odvážely bahno
z bagrovaných tůní na skládku. To je 600 tater měsíčně, 150
za týden. Poptala jsem několik spoluobčanů a nikdo si zvýšené
dopravy nevšiml.

Vznik společnosti Pobero dostal v červnu jednomyslnou
podporu tehdy přítomných členů zastupitelstva. Položili jsme
tedy všem řevnickým zastupitelům k tématu nové svozové
firmy dvě otázky.
1. Znáte finanční plán nové firmy (náklady na pořízení techniky a jejich financování, pravidelné příjmy a výdaje), budoucí provoz a organizační strukturu? A pokud ano, považujete
tento plán za výhodný pro město?
2. Svozová firma Pobero s.r.o. má mít sídlo a překládací
stanici (včetně depa kukavozů) v areálu bývalé řevnické
skládky. Souhlasíte s tím, aby byl odpad z 16 obcí svážen
z okolních obcí do tohoto areálu a odtud kamióny převážen
k další likvidaci?
Alice Čermáková (TOP 09 a Nezávislí)
1. Ano, plán považuji za výhodný pro město, jinak bych pro
něj nehlasovala. Vzhledem k tomu, že veškerá činnost cílí na
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Pavel Černý (Pro Řevnice)
1. Společné řešení odpadového hospodářství svazkem obcí považuji v principu za správné. Situace, kdy svoz odpadů zajišťovaly
soukromé firmy, bohužel dospěla do stadia, kdy obce téměř ztratily kontrolu nad tím, co se s odpady děje a kolik jejich likvidace
vlastně stojí. Je tedy logické, že se obce snaží tuto oblast zase
uchopit do svých rukou. Tento krok dává ještě větší smysl, když si
uvědomíme, že v brzké budoucnosti dojde k výraznému navýšení
cen za nakládání s odpady.
Finanční plán nové firmy neznám, zastupitelům dosud nebyl
předložen. Obecně budou fungování firmy, její ekonomické výsledky, a tedy i cena, kterou obce a jejich občané za nakládání s odpady
zaplatí, velmi závislé na kvalitě a motivaci lidí, kteří tuto firmu povedou, a také těch, kteří budou jejich práci kontrolovat a hodnotit.
Zatím jsem o personálním obsazení společnosti Pobero nedostal
žádné informace, ale věřím v to, že kontrolní mechanismy budou
nastavené tak, aby členové rad a zastupitelstev obcí mohli výkony
firmy průběžně sledovat a v případě pochybností získat potřebné
informace a zjednat nápravu. Já o takovou kontrolu určitě budu
usilovat.
2. Otázkou dopravy na překládací stanici odpadů v areálu bývalé
řevnické skládky se zabývala dopravní studie zpracovaná na zadání rady města v loňském roce. Jako předseda kontrolního výboru
jsem radu a pana starostu upozorňoval, aby tato (a další) studie
byla představena občanům na veřejném projednání. Bohužel se
tak nestalo a studie je zveřejněna pouze na webu města (www.
revnice.cz/cs/samosprava/projekty-dotace/koncepcni-projekty/dopravni-studie.html), kde ji asi mnoho lidí nečetlo.
Jak už jsem uvedl v odpovědi na první otázku, přebírání svozu
odpadů obcemi považuji za správný krok. A když obce budou odpady svážet, musí je také někam vozit, někde s nimi manipulovat,
třídit je apod. Pro areál bývalé skládky je to docela vhodné využití.
Samozřejmě to zvýší počet aut projíždějících přes město, ale
nepředstavujme si nějaké obří návěsy z nichž budou na všechny
strany vyletovat igelitové sáčky, papíry a kdovíjaké další svinstvo
a linout se příšerný zápach. Většinou to budou uzavřené kukavozy,
které budou navíc projíždět ve všední dny v pracovní době, kdy
jsou lidé zpravidla v zaměstnání.
Ano, bude to znamenat větší zátěž pro naše silnice a občany
žijící a chodící kolem nich, ale na druhé straně by nám to mohlo
(a mělo) přinést nějaké výhody. Třeba levnější cenu za svoz odpadů, které od nás nebudou kukavozy vozit bůhví kam. Snad město
vytěží i něco z pronájmu prostor skládky pro manipulaci s odpady.
Vše bude záležet na tom, jak budou nastavena pravidla fungování
společnosti a finanční spoluúčast jednotlivých obcí. O tom bohužel
nemám detailní informace. Ale dokud lidé budou odpady produkovat, bude se s nimi někde muset manipulovat.
Rozhodně bych varoval před protestními akcemi typu: „Překladiště tady nechceme!“ Mohlo by to dopadnout tak, jak to vidíme
dnes na ceně energií. Sveřepé trvání Německa na odstavení
jaderných a uhelných elektráren a neméně sveřepé prosazování
„uhlíkově neutrálních“ technologií na úkor zdravého rozumu nás
přivedlo ke skokovému nárůstu cen energií. A to se s Green dealem
ještě ani pořádně nezačalo. Abychom tedy jednou v „čistých“ Řevnicích bez skládky a bez překladiště neplatili za odpady to samé,
co za energie.
Petr Hartmann (Perspektiva pro město)
1. Informace, které vedly ke vzniku DSO, považuji za dostatečné.
Společný postup obcí v regionu považuji za výhodný i z hlediska
omezení vzájemných dohod současných svozových společností.
Tyto dohody vedou jen k tomu, že obce a jejich občané platí za
likvidaci odpadů více, než je nutné. Společný postup obcí není
v současnosti ojedinělý a je vidět, že to je účinný způsob, jak čelit
nevýhodným dohodám a podmínkám svozu odpadu pro obce a jejich občany. Bývalý areál skládky je zatížen vysokými náklady na
její rekultivaci a údržbu. I z tohoto pohledu je pro město výhodné,

když bude areál generovat prostředky, které se zpětně investují
na pokrytí zmíněných nákladů. Nehledě na to, že tyto náklady by
město muselo stejně vynaložit.
2. Ano, souhlasím. V současné době je areál bývalé skládky již
takto využíván třemi svozovými společnostmi. Předjímaná obava
z případného navýšení dopravní zátěže, která je patrná v položené
otázce, není na místě.
Petr Kozák (Naše Řevnice)
1. Ano, znám plán a považuji jej za výhodný. Známe i detaily, které
nebyly z konkurenčních důvodu zveřejněny.
2. Často slyšíme v rozhovorech s redaktory odpověď: „Ano, to
je velmi správná otázka.“ Bohužel, musím v tomto případě říci:
„Pane redaktore, to je velmi špatně položená otázka.“ Odpovím
proto příměrem, to je jako kdyby jste se zastupitele Prahy 5 zeptal:
„Souhlasíte s tím, aby byl odpad ze všech částí Prahy svážen
z okolních obvodů do areálu skládky?“ Řevnice jsou úzce propojené s okolními obcemi, v jedné části ani někteří nevědí, že se zde
prolínají zároveň Lety a Rovina. Otázka trochu zavání názorem
některých spoluobčanů, že bychom měli autům, které nepatří
řevnickým, zakázat v Řevnicích parkování. Tedy moje odpověď
zní: Změnou provozovatele odpadů se nezmění počet obyvatel
a ani množství odpadů. Pokud však bude provozovatel spřízněný s vedením města, bude naopak možné pozitivně ovlivňovat
způsob měření odváženého odpadu, každý občan bude vědět, že
platí jenom za odpad, který vyprodukoval. Zároveň budeme moci
ovlivňovat optimalizaci našich nákladů. A co je významné, obce
mohou na rozdíl od korporátních firem žádat o dotace, na které
podnikatelské subjekty často nedosáhnou. Proto je toto řešení pro
nás výhodné ekonomicky, ekologicky a dopravně.
Kateřina Šupáčková (Pro Řevnice)
1. Plán spoluzaložit Dobrovolný svazek obcí věnující se nakládání
s odpady v lokalitě Poberouní považuji za správný a pro naši obec
za výhodný. Přesný a podrobný finanční plán vznikající svozové
firmy nám zatím nebyl předložen. Předpokládám, že v této době
nelze ještě přesně vyčíslit náklady a s nimi spojené financování
vzhledem k velkému množství vstupujících proměnných (možnosti získání vhodných dotací, rychle se měnící ceny vstupů apod.)
Participace jednotlivých obcí na společném záměru by již z principu měla vést k větší efektivitě a hospodárnosti.
2. Takto položená otázka je tendenční a manipulativní. Nakládání
s odpady je dlouhodobý problém, který se týká nás všech a nelze
se mu vyhnout. Tento projekt má za cíl zefektivnit a zhospodárnit
svoz a nakládání s odpady a překládací stanice je nutnou součástí
celého projektu.
Souhlasím s tím, aby sídlo a případná překládací stanice byla na
takovém místě, které je z hlediska technického zázemí a logistiky
nejvýhodnější. Lokalita bývalé skládky v Řevnicích se jeví jako
vhodné umístění, které může pro občany Řevnic znamenat naopak
konkurenční výhodu, spočívající například v nižších cenách za
svoz odpadu.
Nesouhlasím s přístupem přehazování „nepříjemného“ na sousedy, což je nejen sobecké, nekonstruktivní, ale hlavně ekonomicky
nevýhodné. Možný částečný diskomfort občanů bude jistě vyvážen
dalšími výhodami, které tento projekt bude mít (nižší ceny, kvalitnější a přístupnější svoz tříděného odpadu atd.).
Josef Tlustý (TOP 09 a Nezávislí)
1. Plán DSO Poberounské odpady považuji pro Řevnice rozhodně
za výhodný. Zvláště pak s ohledem na možnost zajistit do budoucnosti pro město kontrolu nad množstvím odpadu a náklady za jeho
vyvážení.
2. Oproti současnému stavu u nás rozhodně nemá dojít k navýšení
dopravy s odpady. Svědčí pro to zejména vypracovaná dopravní
studie a také městu dostupné informace z počtu svozů a překládek
v Řevnicích v současnosti. e
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Trampská osada na potoce Kejná
Text: Jindřich König | Foto: archiv Strong Boys
České trampské hnutí se v našem kraji zrodilo po 1. světové válce v návaznosti na již zde
existující skauting. Skauti sdružovali mládež
do věku 18 let, ale po překročení této věkové
hranice neměli mladí žádnou organizaci. Velká
část odrostlých skautů se snažila pokračovat
ve své dřívější skautské činnosti, a tak vlastně
vznikl tramping. Zpočátku se trampům říkalo
divocí skauti, pojmenování trampové se ujalo
kolem roku 1925. Název tramp byl převzat z díla
amerického spisovatele Jacka Londona. Podle něj
byli trampy muži, kteří kolem roku 1900 cestovali po
americkém kontinentu ve snaze najít práci.
Také v Brdech se šířil tramping v lesích, údolích
a opuštěných lomech. Známý turista, tramp, spisovatel
a malíř Jan Čáka cituje autora Dějin trampingu Boba
Hurikána (vlastním jménem J. Peterka), který zmiňuje
první brdskou trampskou osadu „Westend“. Tou byl
nazván opuštěný dřevěný domek nad Řevnicemi v lese,
který v roce 1921 lesní správa propůjčila skupině trampů. Ve stejném roce vznikla v těchto lesích mnišková
kalamita, takže řevničtí ubytovali v chatě lesní dělníky
a tím osada skončila.
Možná v návaznosti na tyto události byla v roce
1924 – jako jedna z prvních – založena trampská osada
„Strong Boys“ na potoce Kejná. Potok tvoří přibližně
hranici katastrů Řevnic a Letů. Osada existuje dlouhodobě a „žije“ dodnes díky obyvatelům chat a domů Letů
pod lesem. Strong Boys mají své webové stránky na
webu obce Lety mezi sportovními a zájmovými spolky.
V současnosti představují svou činnost obrázkovými
blogy. Každoroční společenskou akcí je „Potlach osady“,
který se letos konal 28. srpna, stejně jako Dětský den
2021. Zatím poslední akcí byl 18. září turnaj šipek
u klubovny v osadě. Mezi sporty jsou zmíněny volejbal,
nohejbal, badminton, stolní tenis, pétanque, provozuje
se také turistika.
Aktivity osady Strong Boys udržují trampskou tradici
i v dnešní době. e

Dokladem zápalu trampů pro sport je i tato fotografie ze
startu lesního běhu, memoriálu O. Vacka.

Profesor MUDr. et RNDr. Jan Opplt
(Vzpomínka na řevnického rodáka)
Letos je to 100 let, kdy se 25. listopadu 1921 v Řevnicích v tehdy
Sokolské, dnes Opletalově ulici čp. 56 narodil Jan Opplt. Otec
pocházel z Neumětel a maminka Anna, rozená Vochočová, ze
Zahořan. Po několika letech se rodina z Řevnic přestěhovala
do Prahy, ale do Řevnic jezdila stále. Ještě před válkou postavil
otec v Řevnicích vilku čp. 595 na rohu ulic Mündla a Veselého.
Jan maturoval na gymnáziu v Praze. Po vzniku Protektorátu
Čechy a Morava v roce 1939 zavřeli nacisté české vysoké školy,
takže čeští studenti nemohli dále studovat. Jan tehdy pracoval
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Zúčastnil se protinacistického odboje ve skupině ÚVOD. O Vánocích 1944 byl
zatčen Gestapem a opakovaně vyšetřován.
Ihned po válce se Jan vrhnul do studia medicíny na lékařské
fakultě KU v Praze. Po promoci odešel na interní kliniku v Plzni,
od roku 1952 pracoval v Praze na různých odděleních lékařské

biochemie, později i ve funkci primáře. V té době získal na přírodovědecké fakultě již druhý doktorát – z biochemie. V prosinci 1960 se dr. Opplt oženil s dcerou řevnického praktického
lékaře MUDr. Tomáše Koudelky Mimou (Marií), která byla také
lékařkou. V roce 1969 dostal za práci o lipoproteinech cenu
WHO (Světové zdravotnické organizace), na jejímž základě mu
byla nabídnuta profesura na univerzitě v Clevelandu v USA.
Nabídku přijal, stal se profesorem a ve svém oboru uznávanou
autoritou. Vzhledem ke svým zkušenostem doma s opakovanými výslechy StB (22 x) se rozhodl zůstat v Americe, ale československého občanství se nikdy nevzdal.
Po více než 20 letech pobytu v Americe se ve svých 70 letech
rozhodl vrátit do Prahy, kde na vlastní náklady vybudoval
Ústav časné diagnostiky atherosklerózy, v němž rozvíjel svou
diagnostickou metodu, nazvanou Atherotest. Pan profesor byl
i ve vyšším věku pracovně velmi aktivní. 3. září 2000 zemřel na
srdeční infarkt v letadle během letu přes Atlantik, když se vracel
z Ameriky do Čech. e
Podle V. Houšky Jindřich König
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Originální Síťovka inspiruje
a spojuje
Zběsilé tempo, originální nápady, vstřícná sousedská atmosféra. To je Síťovka neboli představení deseti zajímavých sousedů z dolního Poberouní, kteří se rozhodli uskutečnit svůj sen, představit jej ostatním a třeba je tím
inspirovat ke změně. V pořadí druhá Síťovka se konala předposlední říjnový čtvrtek v zaplněném Meandru.
Text: Pavla Nováčková | Foto: Petr Hoffelner
Třebaže do začátku první prezentace zbývala ještě čtvrthodina,
v přízemí Meandru už to pěkně bublalo. Příchozí se od stolu
s uvítacím drinkem přesouvají ke druhému, kde si alespoň na
následující tři hodiny mohou zvolit vysněné povolání, klidně
i neexistující. Profesi pak napsali na připravené samolepky.
Rázem jsem se tak ocitla ve společnosti vinařky, zpěvačky,
rekvizitáře, cestovatele či kosmonauta.
„Ze všeho nejtěžší je vybrat pro prezentaci jen to nejdůležitější a ne se moc rozkecávat,“ vysvětluje první z účinkujících Pavel
„Hary“ Hartmann. Stejně jako ostatní prezentující na to má
k dispozici 8 slidů po 30 vteřinách, tedy 4 minuty čistého času.
„To není moc,“ přiznává autorka projektu a moderátorka večera
Bashka.
Ještě před tím, než se Hary ujal rychlého slova, chopil se
mikrofonu hudebník Honza Ponocný a jeho Circus Ponorka.
Následoval ne pramínek, ale přímo vodopád skvělé muziky.
S jednou kytarou, dvěma mikrofony a malými japonskými
krabičkami dokázal jediný muzikant vykouzlit dokonalou iluzi
plnohodnotného bandu.
Bashka představila na úvod všechny účinkující a navodila
skvělou atmosféru díky zkoušce vřelých potlesků a aplaudování. Publikum je nažhaveno.
Hary si u projektoru vedl skvěle, nerozhodilo ho ani Bashčino
neúmyslné vykopnutí síťového kabelu. „Nejsem ani princ Harry,
ani Hary Šoumen, ani Harry Potter, jsem Pavel Hartmann
z Řevnic,“ zopakoval. Do časového limitu se vešel. Stejně jako
po něm vystupující dámská dvojice Tereza Vohryzková a Dana
Měchurová, které přišly představit svůj projekt spočívající
v navrácení vody do naší krajiny nazvaný Živá krajina v Dolním
Poberouní.

Třetí v pořadí prezentovala svůj jedinečný záměr obnovy
řevnického Dřeváku architekta Šárka Sodomková. Publikum si
získala už prvním černobílým rodinným snímkem stařičkého
trabantu, nenuceným humorem i nadšením zachránit jedinečnou stavbu. Nabitý program šlapal jak hodinky. Další v pořadí
byla Margaret Glutenfree neboli „nenažraný celiak“, jak sama
sebe s nadsázkou označila autorka charitativního projektu
Srdcem v kuchyni. První polovinu zakončil vítěz premiérové Síťovky Martin Lánský se Standou Kostihou. Oba „Na jedné vlně“
pomáhají spolu s dalšími dobrovolníky v našem regionu sázet
stromy, uklízet řeku, zachraňovat všenorské nádraží i park…
a vše se jim to daří.
Rychle a zběsile začala i druhá část Síťovky s Lelou Hnidákovou a jejími lahodnými cupcakes, s nimiž je svět sladší. Všechny
odrovnala hned na úvod, když prohlásila: „Nejsem cukrářka!“
A podobně na tom byl i další síťovkář Jan Dezort, který se před
lety vrhl na práci se dřevem, byť není truhlář. Teď svět dobývá
speciálními dekoračními lampami ze dřeva a pryskyřice. O tom,
že porod je krásný, přesvědčily publikum Kateřina Plzáková
a Petra Zavadilová. Lukáš Winter představil virtuální asistenty
s umělou inteligencí, které vytváří společnost Addai. Finále
patřilo Ondřeji Balatkovi ze Zadní Třebaně a jeho originálním
makovým, konopným, hořčičným či ostropestřcovým olejům
značky V presu.
Publikum nemělo vůbec lehký úkol vybrat nejlepšího síťovkáře. Hlasování nakonec rozhodlo, že vítězem druhé řady setkání
inspirativních sousedů od Berounky se stala architektka Šárka
Sodomková. Na druhém místě byla Margaret M. Glutenfree,
bronz patřil prezentaci necukrářky Lely Hnidákové. „Už teď
uvítáme tipy na další zajímavé sousedy z dolního Poberouní
a jejich počiny,“ loučila se Bashka s tím, že Síťovka vol. 3 se
uskuteční 24. února v 19:00. Laťka je nasazena velmi vysoko. e
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Školy, školky, školičky

Okénko ZUŠ
Ve škole, k naší radosti, zatím probíhá vše tak, jak známe z dřívějška, a tedy se po roční přestávce konal náš Zahajovací koncert, kdy
se pedagogové ZUŠky představují i jako umělci. V pondělí 11. října
se tak sál řevnického Zámečku zaplnil, i přes protiepidemická opatření, posluchači. Na koncertu zazněla díla W. A. Mozarta, J. Ježka,
C. Saint-Saënse, a dokonce i od našeho učitele Filipa Slavíka, který
svou skladbu zahrál na akordeon. Dále se představili Veronika
Coganová a Leo Dvořák (klarinet), Václav Fürbach (fagot), Zdeňka
Hančová (klavír), Adam Hejna (trubka), Martin Linhart (marimba), Rie Lacinová Michimura (klavír), Dušan Navařík (příčná flétna), Kristina Němečková (hoboj), Marcela Škabroudová (klavír),
Adéla Turek (lesní roh) a David Vostrý (kytara, zpěv).
Těší nás, že výuka i přes velká omezení v předchozím školním
roce probíhá tak, jak má, a žáci se s učiteli připravují na soutěže,
vystoupení a výstavy a připravují se i nové projekty. Třeba klavírní
oddělení zavedlo novinku – každý měsíc se koná seminář pro zájemce z řad našich klavíristů z Řevnic i Mníšku pod Brdy, na kterém
se mohou setkat a navzájem se vyslechnout. Za vystoupení je také
čeká malá odměna.
Časový plán školy se pomalu plní třídními koncerty, vystoupeními a dalšími akcemi. Čeká nás například tradiční Adventní matiné,
vánoční koncert, oblíbená dílna malby kobaltem na porcelán nebo
cesta za uměním, která tentokrát povede na Mezinárodní dětskou
výtvarnou výstavu do Lidic.
V uplynulých dvou letech škola díky dotačnímu programu
Šablony II uskutečnila řadu nových aktivit, které obohatily nejen
výuku. Například se konala tzv. komunitní setkání, kdy jsme mohli
přizvat i veřejnost například na workshop kyanotypie, dále jsme
pozvali do hodin odborníky z praxe, kteří našim žákům a učitelům
přinesli nové poznatky z různých oborů, například z knižní vazby
či loutkářství. Protože tyto vstupy byly velmi přínosné, a to nejen
pro žáky, bude škola v těchto aktivitách pokračovat i po skončení
tohoto dotačního programu.
Snad již nedojde k větším omezením, aby se vše mohlo uskutečnit tak, jak je naplánováno, a aby bylo možné přizvat na některé
akce i vás jako účastníky nebo diváky. Sledujte tedy, prosím, náš
web a sociální sítě, kde bude vždy včas vše anoncováno.
S. Hrubá

Pěšky do školy na ZŠ Řevnice
Ve středu 22. 9. 2021 se naše škola připojila ke Dni bez aut
a uspořádala akci Pěšky do školy, kterou vyhlašuje organizace
Pěšky městem. Cílem akce bylo vytvořit ráno před školou bez-

pečnější a zdravější prostředí a ukázat, že cesta do školy je skvělá
příležitost popovídat si s rodiči či kamarády, protáhnout si před
vyučováním tělo a třeba i něco zajímavého zažít. Abychom mohli
posoudit, zda se akce vydařila, uspořádali jsme dvě měření počtu
aut projíždějících před oběma školními budovami. První měření
proběhlo ve středu 15. 9. a mělo za cíl zjistit, kolik aut projede
kolem školy běžně. Napočítali jsme 92 aut ve Školní ulici a 62 aut
v Revoluční ulici. Ve středu 22. 9. pak projelo Školní ulicí 56 aut
a Revoluční ulicí 28 aut a 1 motorka. To považujeme za skvělý výsledek a všem zúčastněným děkujeme! Doufáme, že si děti cestu
do školy užily, a opakujeme náš vzkaz: Choďte pěšky do školy, je
to prima!
Tereza Matoušková
ZŠ Řevnice

Město převezme Univerzitu 3. věku,
nabídne i tvůrčí kurzy pro seniory
Populární Univerzita 3. věku bude v Řevnicích od nového roku
nově fungovat zejména kvůli financování pod městem. Doposud ji zaštiťoval řevnický Sokol. Pro účastníky univerzity se ale
nic nezmění. Agendu bude nadále zajišťovat Monika Vaňková,
která současně pracuje jako sociální pracovnice v místní Pečovatelské službě.
V rámci dalšího tvůrčího vzdělávání pro seniory navíc město
nabídne ve spolupráci se ZUŠ Řevnice i výtvarný a dramatický
kurz pro seniory. Náklady zahrnující jak práci lektora, tak i užívání učebny a sociálního zařízení, bude hradit město. Účastníci
si sami zaplatí jen materiál, pomůcky, výtvarné potřeby aj.
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Krátce a jasně
Těšte se: Svatomartinský
lampionový průvod bude
Oslavy u příležitosti svátku svatého Martina se budou konat
v dolním Poberouní hned na několika místech. V Řevnicích se
dětem vrátí oblíbený lampionový průvod.
Po několikaleté pauze zve na oblíbený Svatomartinský
lampionový průvod spolek Řevnický kalamář. Zájem o něj si
ověřili pořadatelé na Facebooku. Maminky iniciativu uvítaly
s nadšením.
Průvod, který vždy zpestřil i svatý Martin na koni, se uskuteční ve středu 10. 11. kolem 17. hodiny. „Vzhledem k nejasnosti, zda bude tou dobou již otevřený park, místo setkání
a trasu ještě dodatečně upřesníme,“ potvrdila pořadatelka
Katka Šupáčková.
Vyrábět lampiony a následně se s nimi vydat do průvodu
mohou děti i v rámci akce pořádané 11. 11. lesní mateřskou
školou Na dvorečku v Letech pod lesem. Vyrábění lampionů je
plánované od 15.30, průvod začne v 16.30.
Největší akcí bude již tradiční Svatomartinské posvícení
s jarmarkem na letovské návsi, které se uskuteční v sobotu
13. 11. od 13 hodin. Hned v první hodině programu je plánován příjezd svatého Martina na koni, vystoupení místních
dětí i soutěž v pojídání koláčů. Ve 14.30 budou děti moci vidět
pohádku Jak to bylo na svatého Martina, která je spojená
s dílnou draní peří a výrobou husy. Čekají na ně rozmanité
tvořivé dílny, malování na obličej, dřevěný kolotoč a střelnice
i soutěže.
Před 15.00 se žezla ujmou hudebníci, jako první ve 14.50
řevnický Kompaktor a po nich v 16.30 Los Fotros. Ještě před
lampionovým průvodem v 18.00 je přichystaná ohňová show.
Nebudou chybět ukázky hasičů, výborné zabijačkové pochoutky, svatomartinské víno, oblíbené letovské pivo MMX a další
dobroty.
Svatý Martin byl římský voják, světec a biskup v Tours, který
žil v letech 316 až 397. Nejznámější legenda z jeho života vypráví, jak se jako voják setkal u městské brány města Amiens
s promrzlým spoře oděným žebrákem. Vzal svůj vojenský
plášť, rozřízl jej mečem napůl a rozdělil se s mrznoucím mužem. Následující noc měl vidění Ježíše Krista obklopeného anděly a oděného polovinou pláště. Po této zkušenosti se nechal
pokřtít, opustil armádu a věnoval se v ústraní modlitbám.

Děti se vydají za Mikulášem!
Virtuálním, nebo skutečným?
Mikulášský pochod v Řevnicích bude, oznamuje Mladý
hlas Řevnic. Zda děti pozdraví svatá trojice a pohádkové postavy osobně, nebo jen virtuálně jako loni, ukáže až
aktuální epidemiologická situace na počátku prosince.
Podle jedné z pořadatelek Zlatky Benešové se Mladý hlas
chystá na obě varianty.
Loni byl Mikulášský pochod kvůli covidu výjimečný. Nabídl například videopozdravy. Zvažujete využití nějakých
prvků i letos?
Po loňském netradičním pochodu jsme byli všichni optimisti a plánovali jsme letošní ročník uspořádat v tradiční podobě
tak, jak ho znali účastníci před dobou covidu. Tradiční sta-

noviště se strašidly, peklo a samozřejmě setkání s Mikulášem
a anděly. Jeho přípravy jsou právě v plném proudu. Nicméně
pokud nám to zhoršující se situace nedovolí, uděláme opět
pochod individuální pomocí kartiček s QR kódy a samozřejmě
pro děti natočíme videa. Na konci pochodu by opět byla truhla. Loňský pilotní projekt s obrovskou účastí nás velmi překvapil a hodně potěšil. Nicméně byl zorganizovaný narychlo,
a tak bychom chtěli některé věci vylepšit.
Bude se měnit trasa, pokud se nestihne dokončit lávka
v parku?
Hodně jsme přemýšleli nad úplnou změnou trasy, nakonec
nám ale vyšla varianta z Palackého náměstí přes park do Lesního divadla jako ideální co do délky, schůdnosti a zázemí. Pokud by lávka nebyla hotová, trasa by jen dříve odbočila z parku do ulice Lesní, poté do Masarykovy, Moklinské a Divadelní,
a to v případě tradiční i netradiční formy pochodu.
Kolik lidí se do akce zapojí?
Na tradiční formě pochodu se podílí přibližně 25 osob. Aby
mohl být pochod dobře zorganizovaný, nejsou totiž potřeba jen pohádkové postavy, které děti na trase potkávají. Pro
netradiční organizaci pochodu je nás trochu méně, nicméně
troufnu si říct, že je celá příprava náročnější.
Kde se bude startovat – máte nějaké opatření, aby se netvořila fronta?
Start bude v každém případě na Palackého náměstí. Pokud
nám situace dovolí potkat se s dětmi osobně, startovat se bude
v sobotu 4. prosince od 15:30 až do 18 hodin. Tím bychom
chtěli zamezit tvoření front, aby lidé mohli na start přicházet kdykoli během těchto dvou a půl hodin. Měli jsme i návrhy, aby se mohlo startovat pouze po předchozí registraci
na přesný čas anebo abychom zavedli vyšší startovné, aby se
zmenšil zájem o pochod. Anebo bychom museli připravit dvě
trasy s dvěma Mikuláši, na to ale nemáme kapacitu. Přejeme
si pochod uspořádat pro všechny děti, které se chtějí zúčastnit, a nedělat překážky v podobě registrace či startovného,
a tak prosíme rodiče o shovívavost, pokud budou muset někde
čekat. A přijde nám naprosto zcestné, aby někteří rodiče vymýšleli, kudy nějaké stanoviště obejít, jen aby byli dříve u Mikuláše, jako se stávalo v minulých letech.
A pesimistická varianta?
Pokud budeme nuceni připravit pochod stejný jako vloni, tedy
bez společného setkání, trasa bude stejná, aby se nikdo neztratil nebo nevynechal nějakou kartičku s úkolem. Pochod by byl
v tomto případě připravený od soboty odpoledne 27. listopadu
až do neděle 5. prosince. Sledujte prosím facebookové stránky Mladého hlasu Řevnic a Ruchu, kde budou včas napsané
všechny informace.

Mikulášský pochod
Sobota 4. 12., start od 15:30 do 18:00
Více na FB Mladý hlas Řevnic a Ruch

Advent zahájí trhy, pohádky
i rozsvícení stromu
Již v neděli 28. listopadu letos začíná období adventu. Chystá
se na něj většina obcí dolního Poberouní, Řevnice nevyjímaje.
Jde o jeden z nejdříve možných začátků adventu. Délka tohoto období očekávání a příprav je totiž vymezena čtyřmi ad-
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Řevnice
V sobotu 4. prosince se na Palackého náměstí uskuteční Řevnický adventní trh, který opět pořádá společnost Rockovrat.
Organizátoři se snaží oslovovat originální a především lokální
výrobce a výtvarníky. Tentokrát bude trh zaměřený na možnost nákupu vánočních dárků ze dřeva, keramiky, porcelánu, papíru i textilu, vánoční dekorace, lahůdkářské speciality
a sladké i slané pekařské výrobky. Pokud epidemická situace
dovolí, bude k dispozici pestré občerstvení a možnost posezení.
První adventní neděli 28. 11. se děti mohou vydat na zábavnou a poučnou pohádku O tureckém rybáři do řevnického Meandru. Od 15.30 ji tam sehraje divadlo Basta Fidli.
Hlavní protagonista Pepíno von Dráček přiblíží osud rybáře a jeho ženy, která chce víc a víc, až pro svou chamtivost
nemá nic. Vstupné na představení je 150 korun a lze zakoupit v předprodeji. Po skončení pohádky se můžete jít podívat
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad.
Dobřichovice
U sousedů v areálu dobřichovického zámku se tradiční Adventní trhy uskuteční v sobotu 27. listopadu. Začnou v 10 hodin. Kromě stánků s vánočními dárky a dekoracemi bude k vidění i prodejní výstava betlémů. Od 13:30 zahraje jazzové trio
Petry Ernyei. O hodinu později bude k vidění pohádka divadla
Buchty a loutky Benjamin a vlk. Herce vystřídají malí zpěváci
ze sboru Tutte Le Note. V 15.30 se představí kouzelník. Trhy
vyvrcholí v 17 hodin ohňostrojem, který každoročně připomíná dostavbu a otevření dobřichovického mostu. Na trzích se
představí i děti z hereckého kroužku Kukadýlko, kteří společně s dospělými ochotníky připravují Vánoční hru aneb O tom
slavném narození od Tomáše Vůjtka. Laškovný vánoční příběh
v doprovodu instantní kapely Archandělband pod taktovkou
Dušana Navaříka sehrají na nádvoří zámku v odpoledních
hodinách. Kromě promyšlených trikových scén, kdy například Marie v podání Evži Koblížkové otěhotní, se můžete těšit
na rapujícího Lucipera Jiřího Šafránka, úlisného Satana v podání Jana Seidla, impozantního archanděla Gabriela Jiřího
Geisslera, sbor andělů i hříšných duší, zbloudilé tři krále, stádo cvičených ovcí a další.

Odběrové místo v Řevnicích
testuje nově i metodou RT-PCR
Nejen antigenní testy, ale nově i PCR testy provádí odběrové
místo v Řevnicích a v areálu pivního dvora. PCR testy zde provádí formou odběru ze slin či výtěrem z nosohltanu, a to denně s garantovaným výsledkem do 24 hodin. „Samozřejmostí
je i možnost vystavení mezinárodního EU COVID certifikátu
zdarma,“ potvrzuje vedoucí místa Hana Bolinová.
Zavedení PCR testů souvisí s poptávkou? Respektive proč
jste se nyní rozhodli pro jejich zavedení?
Zvažovali jsme to už delší dobu, ale připadalo nám, že nebyla
taková poptávka. V posledních týdnech se však stále více lidí
dotazovalo na možnost PCR testování u nás. Proto, s ohledem na

vývoj epidemie covid-19, jsme se rozhodli nabídnout i tuto službu.
Aby lidé už nemuseli na PCR jezdit daleko a měli výsledek do
24 hodin, což není úplně běžné.
Jsou rovněž bez objednání? A kolik budou stát?
Na všechny testy k nám lze přijít bez objednání. Do konce října
bylo možné mít antigenní test zdarma, hrazený pojišťovnou,
a 2x měsíčně PCR test. Od listopadu dochází ke změně (viz rámeček). Pro ty, kteří nemají na úhradu od pojišťovny nárok, mohou
test uhradit na místě v hotovosti. Poplatek je 200 Kč za antigenní
test a 814 Kč za PCR test. V případě žádanky od lékaře je PCR test
rovněž hrazený pojišťovnou.
Jak se změnila poptávka po antigenních testech v říjnu, kdy
přibylo respiračních onemocnění i nakažených covidem?
Přibývá například testů s pozitivními výsledky?
Množství provedených testů bylo v první polovině října vyšší než
v září, ale nižší než v létě. V druhé polovině října se však zájem
o testování zvýšil, a to jak o antigenní, tak o PCR testy. Tento trend
lze, dle mého názoru, přičítat jednak sílící epidemii covid-19, ale
také dalším respiračním onemocněním. A v uplynulém týdnu přibylo i pozitivních výsledků.
V případě pozitivního antigenního testu hned na místě děláte
PCR?
Ano, přesně tak.

Změny od 1. listopadu
•• Platnost PCR testů se snižuje ze 7 dní na 72 hodin,
u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. V restauracích, klubech, diskotékách a podobných provozech
bude zavedena kontrola dodržování ONT (očkování
– prodělaná nemoc – test) s tím, že provozovatel nesmí
umožnit vstup zákazníkovi, který mu ONT neprokáže.
(Neplatí pro prodej jídla s sebou.)

OČKOVÁNÍ

ventními nedělemi před 25. prosincem, na který připadá Boží
hod vánoční. První adventní neděle tedy může nejdříve připadnout na 27. listopadu, což se stane v příštím roce.

•• Dochází k omezení úhrady preventivního testování obyvatel z veřejného zdravotního pojištění. Nadále bude
v dosavadní frekvenci testování – 1x týdně antigenní
a 2x měsíčně PCR test – hrazeno pouze osobám do
18 let, rozočkovaným osobám po první dávce vakcíny
proti covid-19 a dále těm, kteří se nemohou očkovat
z důvodu kontraindikací.
•• Provozní doba: po–pá 8–11 a 14–19 hod.; so 9–12;
ne 16–19
Více na www.testovanirevnice.cz

Bude-li zájem o očkování, v Dobřichovicích provozní dobu rozšíří
Zájem o očkování kvůli narůstajícímu počtu nakažených
a možnosti aplikací třetích dávek se opět zvedá. Od 18. října se totiž zkrátila doba, po jejímž uplynutí lze podstoupit
očkování posilovací dávkou. Využít této možnosti je nově
možné už 6 měsíců od dokončeného očkování. V Dobřichovicích se zatím očkuje vždy v pátek od 8 do 10 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin v blízkosti původního místa, a to
v klubovně u volejbalových kurtů za budovou sokolovny.
„Přednost mají registrovaní, ostatní zájemce naočkujeme, ale
mohou déle čekat. Naše nové prostory jsou velmi omezené.
Pokud vzrůstající trend zájmu bude i nadále pokračovat,
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lze provozní hodiny postupně rozšiřovat,“ uvedl iniciátor
Jiří Geissler s tím, že aktuální informace se dají dohledat na
www.ockovani-dobrichovice.cz nebo facebookovém profilu
www.facebook.com/Ockovaci-centrum-Dobrichovice. Kromě toho získali dobřichovičtí i statut mobilního očkovacího
týmu, který vyjíždí do okolí po dohodě se starosty dopravně méně dostupných obcí či s vedoucími domů sociálních
služeb. V provozu je zde i informační linka, a to v pracovních
dnech od 8 do 17 hodin. Telefon 703 144 325.

V Meandru se budou slavit
indické „dožínky“
Jeden z nejznámějších indických svátků, svátek světel, můžete letos oslavit i v řevnickém Meandru. Indický večer s oslavou svátku
Diwali, připomínajího naše dožínky, se tam uskuteční v sobotu
13. 11. od 18:00 hodin. N
 edílnou součástí slavnosti je zapalování
malých hliněných lampiček naplněných olejem, které symbolizují
vítězství dobra nad zlem. Přijďte prožít podvečer při svíčkách,
s vůní čaje masala, s přednáškou o ájurvédském životním stylu,
kterou přednese rodilý Ind dr. Sandhu, odborník na akupresurní
a marmové body. Žije trvale v Praze, mluví plynně česky a ukazuje
lidem cestu, jak žít zdravě bez lékaře a bez léků. K tomu všemu
zatančí členové Taneční školy a skupiny Om Dance Academy,
která se věnuje bollywoodskému tanci, tedy indickému filmovému tanci. V ceně vstupného 220 korun je ochutnávka indických
chuťovek a voňavý čaj masala.

Plesy se chystají v pivovaru
i sportovní hale
Po loňské vynucené pauze se v listopadu opět rozběhne plesová
sezona. Ples chystají v tomto měsíci v Letech, Dobřichovicích
i Černošicích.
Ke 100. výročí založení Sokola Lety chystají jeho členové Sokolský ples v sobotu 13. listopadu. A právě móda 20. let minulého
století je i žádaným dress codem na tuto akci. Konat se bude od
19:30 hodin, a to v místním pivovaru MMX. K tanci a poslechu
bude hrát kapela The Blue Moon. Vstupenky za 300 korun lze
zakoupit na letovském úřadě, u hasičů nebo sokolů.
O dva týdny později v sobotu 27. listopadu se bude plesat
v sousedních Dobřichovicích. Tradiční Mostový ples v pořadí 25.
začne ve 20 hodin ve sportovní hale Bios. Na plese vystoupí septet
Dalibora Kaprase, který tvoří členové orchestru Karla Vlacha.
O další hudební produkci se postará Jazz Elements. Předprodej
vstupenek za 350 korun je na dobřichovickém městském úřadě.
Ve stejný večer se bude tančit také v Černošicích, i zde se
bude plesat ve sportovní Hale Věry Čáslavské. Černošický ples
ve znamení nejen klasických valčíků, polky, blues, ale i Latinské
Ameriky, smyslného tanga či moderny bude zahájen 27. 11. od
19 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Caroline Band. Kromě skvělé muziky se můžete těšit i na další doprovodný program
včetně oblíbeného kvízu a soutěží o ceny. Rezervace vstupenek za
250 korun je možná na emailu jan.fara@seznam.cz nebo tel. čísle
602 221 014. Výtěžek z večera bude použit pro dobročinné účely
v Černošicích.

Jeden svět 2022 / Promítej i ty
Poněvadž se Řevnice příští rok opět zapojí do mezinárodního
festivalu filmů o lidských právech, jako ochutnávku chystáme na
podzimní a zimní nedělní večery filmy ze sekce Promítej i ty. Uvidíte je v sále Zámečku. Na první projekci v neděli 14. 11. od 19 h jsme
vybrali německý film z r. 2020 Čhadar, cesta po řece.
Na naší planetě stále existují místa, která jsou téměř úplně odříznutá od civilizace. A s příchodem globálních změn klimatu je pro
jejich obyvatele stále těžší žít zde normální život.
Čhadar je stezka po zamrzlé řece v himálajském Ladaku. Nebezpečnou cestu po zamrzlé řece musí několikrát ročně absolvovat
mladá dívka, aby se dostala do vzdálené školy. Navíc je vzdělání
spojeno s dlouhodobým odloučením od rodiny a častými pocity osamění. Co se stane, až jednoho dne řeka přestane zamrzat a cesta za
rodinou i do školy bude nemožná?
Podařilo se nám pozvat zajímavého hosta, asistentku režie Ingrid
Behenskou, která bude vyprávět o pomoci škole v Malém Tibetu
a o svých zážitcích z této oblasti.
Podrobnosti sledujte na plakátech, webových stránkách města
a fb stránce Jeden svět Řevnice.
Alice Čermáková,
hlavní koordinátorka

O krajské kulturní granty bude
možné žádat už od prosince
Středočeský kraj chce letos rozdělovat kulturní granty dříve. Peníze pro pořadatele by měly být k dispozici již začátkem roku 2022.
Žádosti bude možné podávat už od 9. prosince do 3. ledna 2022.
O příspěvek z Fondu kultury a obnovy památek bude možné žádat
ve třech programech.
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Na podporu základních knihoven jsou vyčleněny 2 miliony
Kč. Jsou určeny na technické vybavení, databázové knihovnické
systémy, vybavení knihovny mobiliářem aj.
V programu podpory kultury, v rámci kterého bude k dispozici
11 milionů, dostanou zelenou projekty v oblastech amatérské
kultury – divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec,
film, foto, výtvarné umění a literatura, soutěže, publikační činnost a další. V rámci podpory publikační činnosti dostanou šanci
též audiovizuální projekty a projekty zaměřené na nová média.
Zároveň budou podpořeny akce připomínající významná výročí
a organizace aktivní v oblasti kultury.
Částka 35 milionů je určena na stavební a restaurátorské práce
a dále na projekty, kde je deklarováno další využití objektu pro
spolkový a společenský život regionu nebo projekty, kdy je objekt
dostupný nejširší veřejnosti.

Komediální inscenace odkryje
intriky Bosse Babiše
Jen několik dní před 17. listopadem, kdy si připomeneme Den
boje za svobodu a demokracii, uvede Divadlo RePublika v řevnickém kině jedinečnou hru Boss Babiš.
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih známého investigativního novináře Jaroslava Kmenty je na programu
v sobotu 13. 11. od 19 hodin. Rozhodně si nenechte tuto kabaretní komedii ujít. Inscenaci plnou improvizací napsal podle
stejnojmenného bestselleru Jan Nosek Novák. Reportážní kniha
popisuje intriky miliardáře a politika a agenta StB Andreje Babiše.
Shrnuje, v čem je oligarcha Babiš nebezpečný, jak zbohatl, s kým
se zapletl a co všechno ještě tají. Popisuje nejen jeho skutečný
podnikatelský zrod a nemilosrdné praktiky v byznysu, ale přibližuje i jeho roli ve polosvětě kolem kmotrů Františka Mrázka.
Hrají: Aneta Julínková, Jana Mudráková, Jan Nosek Novák, Jan
Julínek, Ondřej Lechnýř, Radek Jiříček, Jaroslav Durďák. Vstupenky jsou k dostání v síti goout.cz za 150 až 250 korun.

Koncert nabídne argentinskou
chacareru i venezuelské joropo
Latinskoamerické písně v podání Latin Tria v čele se zpěvačkou
Martou Töpferovou nabídne koncert, který pořádá Kulturní centrum Dobřichovice. Uskuteční se 19. 11. od 19:30 v pivnici U Věže
dobřichovického zámku. Kromě Töpferové uslyšíte i Alejandra
Soto Lacostu z Chile a Gabo Naase z Argentiny. Chybět nebudou
originální hudební nástroje, jako je venezuelské cuatro či ruční
perkuse. Latin trio se věnuje bohaté tradici latinskoamerických
písní. Jejich repertoár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca,
argentinská chacarera, venezuelské joropo i výběru autorských
písní všech tří hudebníků. Předprodej vstupenek je v Infocentru
a vstupenky se prodávají v ceně Kč 250/200 Kč.

Lucky Jam vykouzlí
pohodovou atmosféru plnou
skvělého jazzu i swingu
Zpěvačka, režisérka, multiinstrumentalistka, řevnická rodačka
a především patriotka z dolního Poberouní Lucie Kukulová se
představí s kapelou Lucky Jam. Jako vždy pohodovou atmosféru

plnou skvělého jazzu, swingu i šansonu nabídne jejich koncert
ve čtvrtek 11. listopadu od 19.30. Konat se bude v pivnici U Věže
na zámku Dobřichovice. Kapela hraje ve složení Lucie Kukulová
(zpěv), Zdeněk Fišer – legenda české jazzrockové kytary, Pepa Kolín (saxofon, klarinet), Luděk Havel (klávesy) a František Otakar
Kukula (bicí). Předprodej vstupenek v dobřichovickém Infocentru
za 150 a 200 Kč.

Přemožitel Claptona
zahraje v Černošicích
Za skvělým jazzem a blues se můžete v polovině listopadu vydat
do černošického Club Kina. Nejprve tam 17. 11. od 20:00 vystoupí
zpěvák a skladatel Tod Sharpville, který dokonce v roce 1995 získal cenu nejlepší britský kytarista, když ve finále porazil například
Erica Claptona a Garyho Moorea. V pátek 19. 11. od 19.00 se na
stejné scéně uskuteční mezinárodního bluesový festival. Během
večera se představí Paul Batto jr. ze Slovinska se svým soulově
bluesovým projektem. Následovat bude britsko-české duo Steve
„Big Man“ Clayton a Tomáš Bobek Bobrovniczký. Večer završí kapela WBand bluesovou hudbou s prvky funku, soulu a rocku, hrající ve složení Palo Hrnčirík – kytara, zpěv, Walter Bartoš mladší –
kytara, Miroslav Mikeska – bicí, Walter Bartoš – basa, doprovodný
zpěv. Vstupné v předprodeji na www.smsticket.cz.

Dámská jízda v Club Kině
Dámská jízda se chystá v černošickém Club Kině. Nejprve se v neděli 21. 11. od 20.00 uskuteční koncert slovenské zpěvačky Eniesy, která se v roce 2017 objevila na sólovém albu Franty Černého
z kapely Čechomor. O další dámský hudební bonbónek se postará
25. listopadu od 20 hodin jazzová zpěvačka Melanie Scholtz z Jihoafrické republiky. Do dolního Poberouní zavítá po vystoupení
ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku,
USA a Rakousku.

(vše pan)

Lidová muzika Notičky po roce
zahraje u sv. Šimona a Judy
Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic se po roční pauze
způsobené pandemií koronaviru opět představí s vánočním
programem v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Tradiční
koncert zvaný Vánotičky se koná v pondělí 6. prosince od
18:00 hodin.
Po vystoupeních s cimbálovými muzikami Hradišťan a Harafica nebo gospelovým sborem Gospel Limited se Notičky již
poněkolikáté v odsvěceném kostele představí samy. „Celý koncert bude v režii Notiček, zahrají opět samy. Hodně prostoru
tentokrát dostanou malé Notičky, které budou nejen tancovat,
ale zahrají i dvě koledy,“ říká vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Velké Notičky představí několik novinek a chybět nebudou
ani vánoční písně z celého světa, které soubor nahrál na zatím
poslední vánoční CD. O průvodní slovo se postará trumpetista,
zpěvák a tanečník Notiček Miloslav Frýdl mladší, který pravidelně moderuje pořad Wifina na ČT :D.
Jan Flemr
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Nejdřív gólové hody,
pak napínavé bitvy
Mladší přípravka řevnického Slavoje má za sebou dramatickou
podzimní část sezony. Nejprve naprosto ovládla svoji skupinu
okresního přeboru, po suverénním postupu ale poznala i hořkost
porážek.
Malí fotbalisté ze Řevnic nový ročník zahájili skvěle. Ve čtyřech
zářijových turnajích vyhráli nad Dobřichovicemi (A i B) a Všenory
dohromady 12 zápasů a nastříleli 93 branek.
Po postupu do další fáze soutěže se ale gólostroj Slavoje zasekl.
S urostlými chlapci z Rudné i dobře organizovanými Nučicemi
sice hráli Řevničtí velmi vyrovnaně a připsali si i jednu výhru, ale
bohužel současně prohráli oba své duely se Všenory, které předtím
čtyřikrát dokázali porazit. Na prvních dvou turnajích, které hostily
Všenory a Nučice, tak obsadil Slavoj třetí a čtvrté místo
Vyrovnaná skóre všech utkání každopádně slibují pro jarní část
sezony napínavé bitvy, které může rozhodnout každý gól.
Jádro řevnického týmu tvoří dvacítka šikovných kluků a jedno
neméně šikovné děvče, spolu hraje už třetím rokem a celou dobu je
trénuje Jan Sýkora. „Jsme spolu už od mini přípravky a myslím, že
je to na hřišti vidět. V tomhle věku je ale nejdůležitější, že se kluci,
holky i jejich rodiče fotbalem dobře baví,” říká Sýkora, kterého
v průběhu minulé sezony na lavičce doplnil Jakub Šafránek.
Že společně vychovávají skvělou partu, dokazuje i fakt, že po
covidové přestávce se tým opět sešel v plné síle a trénoval i o prázdninách, takže do sezony vstoupil dobře připraven. Většina týmu se také
zúčastnila nedávného duelu Sparty s Glasgow Rangers v Evropské
lize, kde svými hlasivkami notně podpořili domácí vítězství 1:0.
Jakub Šafránek,
foto Čeněk Třeček

Hledáme
paní uklízečku

do lékařských ambulancí na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
na 2–3 hodiny denně, po–pá.
Nástup od 11/2021, solidní odměna.
Tel.: 602 275 113 (vedoucí pracoviště).
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Kino Řevnice / 20:00

Kino
3/11 Miluj svého robota
Kino Řevnice / 20:00

5/11 Karel

Kino Řevnice / 17:30

5/11 Není čas zemřít
Kino Řevnice / 20:00

6/11 Yakari – Velké
dobrodružství (dabing)
Kino Řevnice / 13:30

6/11 Myši patří do nebe
Kino Řevnice / 15:15

6/11 Eternals (dabing)
Kino Řevnice / 17:00

6/11 Kurz manželské touhy
Kino Řevnice / 20:00

7/11 Bolšoj balet: Spartacus
(přímý přenos)
Kino Řevnice / 16:00

24/11 Quo vadis, Aida?
Kino Řevnice / 20:00

Řevnice, upřesnění času a místa najdete
na plakátech

26/11 Eternals (dabing)

11/11 Svatomartinský průvod

Kino Řevnice / 17:00

MŠ Na Dvorečku, Lety pod lesem / 15:30

26/11 Chlast

13/11 Svatomartinské
posvícení

Kino Řevnice / 20:00

27/11 Encanto

Náves Lety / 13:00

27/11 Dračí země

Nad Lesním divadlem / 10:00

27/11 Vánoční příběh

Meandr Řevnice / 18:00

Kino Řevnice / 13:30
Kino Řevnice / 15:30
Kino Řevnice / 17:30

27/11 Francouzská depeše
Liberty, Kansas Evening Sun
Kino Řevnice / 20:00

Plesy
13/11 Sokolský ples
Pivovar MMX /19:30

10/11 Zátopek

27/11 Mostový ples

12/11 Přání Ježíškovi

27/11 Černošický ples

Kino Řevnice / 20:00
Kino Řevnice / 17:30

12/11 Duna

10/11 Svatomartinský průvod

Hala Bios Dobřichovice / 20:00
Hala Věry Čáslavské Černošice / 19:00

13/11 Lesní slalom

13/11 Indický večer
20/11 Benefiční zábavné
odpoledne školy Všenory
MŠ a ZŠ Všenory / 14:00

27/11 Adventní trhy
Dobřichovice

Zámek Dobřichovice / 10:00–18:00

27/11 Ohňostroj

Zámek Dobřichovice / 17:00

28/11 Rozsvícení vánočního
stromu
Náměstí Řevnice / 17:00

4/12 Adventní trhy Řevnice
Palackého náměstí / 9:00

4/12 Mikulášské trhy

Kino Řevnice / 20:00

Divadlo

17/11 Fany a pes

13/11 Boss Babiš

4/12 Pochod za Mikulášem

Kino Řevnice, 19:00

Řevnice / 15:30–18:00

17/11 Karel

27/11 Pohádka O tureckém
rybáři

Hudba

Kino Řevnice / 15:30
Kino Řevnice / 17:30

17/11 Paralelní matky

Meandr Řevnice / 15:30

Kino Řevnice / 20:00

Centrum Vráž Černošice / 10:00–18:00

11/11 Koncert Lucky Jam

U Věže, zámek Dobřichovice / 19:30

19/11 Kurz manželské touhy

Výstavy

19/11 Poslední noc v Soho

6/11 Výstava 100 let
letovského Sokola

Club Kino Černošice / 20:00

9–30/11 Krajinou Českého
krasu v obrazech Zdeňka
Pátka

U Věže, zámek Dobřichovice / 19:30

Kino Řevnice / 18:00

Kino Řevnice / 20:00

20/11 Myši patří do nebe
Kino Řevnice / 13:30

20/11 Vlk a lev: Nečekané
přátelství
Kino Řevnice / 15:30

Sokolovna Lety / 14:00

Zámek Dobřichovice / každý den 10-20

19/11 Marta Töpferová
a Latinskoamerické Trio
19/11 Blues festival

Club Kino Černošice / 19:00

21/11 Eniesa (koncert)
Club Kino Černošice / 20:00

20/11 Krotitelé duchů: Odkaz
(dabing)

Ostatní akce

20/11 Není čas zemřít

Řevnice

Kino Řevnice / 17:30

17/11 Tod Sharpville

10/11 Svatomartinský průvod

25/ 11 Melanie Scholtz (JAR)
Club Kino Černošice / 20:00

28/11 Koncert Poutníků
Zámek Dobřichovice / 19:30

20 Inzerce

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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