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Ruch 1/22 – zpravodaj města Řevnic

2  Aktuálně

PoPlatek za obecní systém odPadového 
hosPodářství

PoPlatník:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města 
Řevnice

3. fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt 
cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Poplatník je povinen ohlásit měÚ řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatní-

kem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti 

v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k in-
dividuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby 
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné 
skutečnosti.

Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- kč za rok.

Platba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně měÚ 

řevnice:
 Po a st 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeno
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

PoPlatek ze Psů

PoPlatník:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na 
území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.

Poplatník je povinen oznámit do 30 dnů po dovršení 
3 měsíců stáří psa měÚ řevnice držbu psa.
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů měÚ řevnice 
jakoukoli změnu (skutečnost), která má vliv na výši po-
platku.

Pokud je držitelem psa osoba do 65 let včetně:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2022 činí 360,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2022 činí 600,- kč (držitel je stejná osoba)

Pokud je držitelem psa osoba starší 65 let nebo osoba 
do věku 65 let včetně, která však pobírá důchod, který 
je jejím jediným příjmem:
– poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2022 činí 200,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2022 činí 300,- kč (držitel je stejná osoba)

Platba:
1. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně měÚ 

řevnice:
 Po a st 7.30–12.00, 13.00–18.00
 Út a Čt 7.30–12.00 (v období 1. 7. – 31. 12. je poklad-

na uzavřena.)
 Pá zavřeno
2. bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo: 

0388051399/0800

důleŽIté InFoRmace k Platbě 
PoPlatků Převodem

Veškeré platby (odpad i pes) je nutné zasílat samostatně – 
každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní symbol. 
nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či drži-
telů psů.

variabilní symbol pro platbu za odpad začíná číslicemi 
10100..... a je desetimístný.

variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi 
10200..... a je desetimístný.

měÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

každý poplatník si musí splatnost místního 
poplatku za odpad a psa hlídat sám.

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo 

jeho nezaplacenou část může měÚ 
zvýšit až na trojnásobek a následně 

vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně 
mÚ – nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

místní PoPlatky v Roce 2022
sPlatné do 30. 4. 2022

od 1. 1. 2022 je na území města řevnice zavedena nová obecně závazná vyhláška č. 3/2021,  
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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Obě dvě organizační změny mají společného jmenovatele – 
spojování obcí za účelem efektivnějšího postupu při zajišťování 
funkčnosti důležitých obecních infrastruktur. Těší mě, že Řevnice 
jsou mnohdy iniciátorem a lídrem většiny spojení. Společně s dal-
šími obcemi již sdílíme takové služby, jako je sběrný dvůr, městská 
policie či pečovatelská služba. Neméně důležitá je i spolupráce 
na rozvoji školství. Chtěl bych ocenit, že městská rada i naprostá 
většina zastupitelů spatřuje ve spolupráci obcí budoucnost. Tato 
synergie, nejen že zvyšuje efektivitu a racionalizuje náklady, ale 
přináší i velmi důležité sdílení zkušeností. 

 S úctou Tomáš Smrčka

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám vše dobré do nového roku. Nám všem přejeme, aby 
letošní rok byl již méně nejistý jako ten minulý, aby se koronaviro-
vá situace stabilizovala a život v našem městě mohl probíhat jako 
dřív. Řevnicím přejeme v první řadě nový územní plán, který tolik 
potřebují. 

A jaké máme vytčené cíle pro zbytek volebního období? Chce-
me dokončit rekonstrukci smuteční síně, zejména vstupní část, 
a odvodnění dešťových vod. Budeme pokračovat v revitalizaci 
zeleně na hřbitově. Zasadíme se o realizaci nového parkoviště 
z boku hřbitova, které by bylo více bezpečné. Chceme pokračo-
vat v rekonstrukcích dalších ulic s důrazem na vsakování vody, 
zaměříme se na modernizaci veřejného osvětlení. To požadujeme 
úspornější a šetrnější k přírodě. Budeme se snažit získat dotaci 
na rekonstrukci náměstí a budeme podporovat podjezd pod tratí. 
Budeme pokračovat v projektování nové lávky za vodou, která je 
dožilá a kapacitně nepostačuje současnému provozu. Nastartuje-
me projektování nové školní jídelny a družiny.

Pomůžeme v obci s realizací workoutového hřiště, na jehož 
realizaci je v zastupitelstvu shoda. Tím se opět rozšíří portfólio 
sportovišť, které mohou občané využívat.

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám chtěl všem popřát mnoho úspěchů a především 
pevné zdraví do nového roku 2022. Věřme, že to bude rok radost-
nější a zároveň klidnější než ten, co právě skončil. 

Situace způsobená koronavirem, ve které se nejen Česká re-
publika, ale i celý svět nachází, stále není jednoduchá. Objevují se 
nové a nové mutace, naše životy ustavičně komplikují všemožná 
omezení a zákazy. Rád bych proto na tomto místě poprosil všechny 
ty, kteří stále ještě váhají s aplikací vakcíny, aby se nechali očkovat. 
Jedině tak zamezíme ohrožení zdraví či dokonce ztrátám na 
životech. 

V minulém prosincovém slovu jsem bilancoval, co se v roce 2021 
podařilo v našem městě realizovat. Proto bych se k uplynulému 
roku krátce vrátil a poděkoval všem, bez nichž by se všechny tyto 
posuny vpřed nepodařilo zrealizovat. Chtěl bych poděkovat za 
spolupráci zaměstnancům městského úřadu, všem lidem pracu-
jícím pro město, radě města, zastupitelstvu i jeho výborům a také 
vedení a zaměstnancům mateřské školy, základní školy a základní 
umělecké školy. Ještě jednou tedy děkuji a vyjadřuji obdiv za práci 
v nelehkém covidovém období. A nyní bych rád zmínil dvě důležité 
organizační změny pro rok 2022. 

Efektivní odpadové hospodářství
Důležitá organizační změna nastane v odpadovém hospodářství. 
Šestnáct obcí převážně z regionu Dolní Berounky založilo dobro-
volný svazek a iniciovalo vznik nové svozové firmy s obchodním 
názvem Pobero, s.r.o., která začne od 1. 7. 2022 svážet odpad 
z území členských obcí. Cílem této iniciativy je získat kontrolu nad 
svozem, množstvím a likvidací směsného i tříděného odpadu. Od-
padový zákon platný od 1. 1. 2021 totiž uložil obcím zásadní úkoly 
v posílení důslednějšího třídění odpadů a tím snižování množství 
směsného odpadu. Množství odpadů, i díky koronavirové krizi 
a s ní spojeným nakupováním online, navíc každý rok narůstá. Ty 
obce, které se nezačnou odpadovým hospodářstvím zabývat, čeká 
velmi výrazné zvyšování nákladů.

Ve vedení města jsme proto přesvědčeni o výhodnosti společné-
ho postupu obcí. Získáme tak kontrolu nad množstvím odpadu, 
volbou systému svozu a způsobu jeho likvidace. Chci vás upozor-
nit, že na systému svozu v roce 2022 se v našem městě nic nemění. 
Nově pořízené svozové vozy s vážením výsypu a evidence každé 
popelnice zvlášť nám však v budoucnu umožní diskuzi nad zave-
dením modernějšího systému svozu a s ním spojeným účtováním 
poplatků například za vyprodukované množství odpadu. 

Vodárenské družstvo
Podobná organizační změna nastane od 1. ledna též ve správě 
vodohospodářské infrastruktury města. Řevnice společně s obcemi 
Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň založily Dolnoberounské vodáren-
ské družstvo, jehož úkolem je zajišťování společné správy vodovo-
du a kanalizace včetně vodáren a čistírny pro členské obce. Cílem 
společného postup je racionalizace nákladů na činnost a zvýšení 
efektivnosti. Náběh činnosti bude postupný, od 1. 1. 2022 začne 
družstvo spravovat infrastrukturu Řevnic a činnost v dalších ob-
cích bude následovat. Pro vlastníky nemovitostí bude tato změna 
znamenat uzavření nových smluv. Vyčkejte však prosím na výzvu 
a organizační pokyny, kterou obdržíte od Dolnoberounského 
vodárenského družstva. 

Zlepší se také dostupnost kontaktního místa. Od února 2022 
otevře družstvo své kanceláře v budově za městským úřadem. 
(Dříve zde sídlil stavební úřad, který se na konci roku přestěhoval 
do druhého patra úřadu.)  

Zprávy z radnice
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Budeme podporovat zadávání studentských projektů s řevnic-
kou tematikou, které nám pomohou dívat se na problémy města 
nezaujatě mladýma očima.

V minulém roce jsme dokončili rekonstrukci městského úřadu, 
městských bytů i oprav v domě pro seniory. Ten získal nový výtah, 
zastínění zimní zahrady a opravenou střechu. Letos se zaměříme 
na rekonstrukci prostor pro Pečovatelskou službu. Po třiceti letech 
si to opravdu zaslouží.

Co se týče kultury, nadále podporujeme Filharmonii v lese, 
řevnické kino a zavedené festivaly. V březnu nás opět čeká festival 
dokumentárních filmů Jeden svět.

Alice Čermáková a Josef Tlustý, 
zastupitelé za TOP 09 a nezávislé Řevnice

Za vodné a stočné si Řevničtí připlatí, 
ale jen mírně
Ceny vodného a stočného se v roce 2022 v Řevnicích zvyšují 
o 4,2 % respektive o 3,2 %. Celkové navýšení je tak přibližně 
o 3,2 Kč včetně DPH na 1 m3 vodného a stočného. Podle starosty 
Smrčky ale i přes navýšení způsobené především nárůstem cen 
elektrické energie patří cena spíše k podprůměrným hodnotám 
v kraji. Od 1. 1. provozuje řevnický vodovod a splaškovou 
kanalizaci Dolnoberounské vodárenské družstvo, a to na základě 
smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury 
města Řevnic.

O dotaci na multimediální učebnu 
žádá město na dvou místech
Na novou multimediální učebnu se řevnická radnice pokusí získat 
dotaci. Žádá hned na dvou místech – prostřednictvím MAS Karl-
štejnsko a na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj.  Sta-
vební úpravy bývalého domku školníka v areálu prvního stupně 
řevnické ZŠ počítají s náklady ve výši 4,5 milionu korun. V případě 
ministerské dotace by město získalo zpět až 70 % způsobilých 
výdajů. V případě dotace přes místní akční skupinu by se ale spolu-
účast snížila až na pouhých 5 %.

Město podpořilo řevnické 
kino částkou 120 tisíc
Dotaci spolku Gong na provoz řevnického kina v roce 2022 
odsouhlasili řevničtí zastupitelé. Provozovatelé kina Bio Řevnice 
získají od města ročně 120 tisíc korun. „Jde o částku deset tisíc 
měsíčně. V případě neschválení dotace, by toto zařízení ukončilo 
svou činnost,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Částka má sloužit na 
pokrytí části nájemného kinosálu v roce 2022, které kvůli zvýšení 
cen energií výrazně vzrostlo. Od roku 2017 činilo nájemné ki-
nosálu 14 500 korun měsíčně, což stačilo na pokrytí části nákladů 
na energie, zbytek byl dofinancován Sokolem. Aktuálně se ale 
nájemné vyšplhalo na 30 000 měsíčně. Předpokládaný rozpočet 
na celoroční provoz kina v roce 2022 činí 1 170 000 korun. Spolek 
funguje již 14 let na bázi dobrovolnické činnosti členů a má omeze-
né finanční možnosti. 

Vznikl Výbor pro územní rozvoj
Výbor pro územní plán nyní nahradí nově ustanovený Výbor pro 
územní rozvoj. Jeho zřízení a ustanovení počtu členů odsouhlasilo 
zastupitelstvo na svém posledním zasedání v roce 2021. Současně 
zastupitelé zvolili předsedu a další čtyři členy. „Výbor pro územní 

plán svou práci odvedl, nový územní plán by měl být v roce 2022 
schválen a nově ustanovený Výbor pro územní rozvoj bude mít šir-
ší záběr, bude se zabývat přípravou plánovacích dokumentů, které 
z nového územního plánu vyplynou a mají omezenou dobu pro 
zpracování. Jde třeba o regulační plán či územní studie; dále bude 
agendou výboru řada dalších projektových dokumentů, které mají 
přesah přes jeho funkční období,“ komentoval vznik výboru staros-
ta Tomáš Smrčka s tím, že půjde například o chystanou revitalizaci 
náměstí, přestavbu školní jídelny nebo umístění fotovoltaické 
elektrárny na bývalé skládce. Společným cílem výboru jako 
diskusní platformy, v níž je zastoupena jak koalice, tak opozice, 
bude hledání shody na velkých projektech. Nový výbor pro územní 
rozvoj má pět členů, z nichž většina předtím fungovala ve Výboru 
pro územní plán: Tomáš Smrčka, Josef Tlustý, Jan Hlaváček, Libor 
Kvasnička a Pavel Černý.

Město žádá o dotace na opravu 
ulic v centru a na Vrážce
Necelých deset milionů korun žádá město na projekt rekonstrukce 
místních komunikací v Řevnicích. Žádost o dotaci poputuje na 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které vyhlásilo podprogram na 
podporu obcí s počtem obyvatel od 3 do 10 tisíc. Předpokládané 
výdaje na realizaci projektu, které zahrnují rekonstrukci ulic So-
chorovy, části ulice J. Veselého a Jiráskovy, činí 9,5 milionů korun, 
maximální částka poskytované dotace je ve výši 70 % způsobilých 
výdajů.

Dalším chystaným projektem, který má přispět ke zlepšení 
dopravní obslužnosti, je oprava ulic v oblasti na Vrážce. Radní 
koncem loňského roku schválili objednávky na aktualizaci pod-
kladů a rozpočtu rekonstrukce vrážských ulic pro podání žádosti 
o dotaci. Ta by měla být na Státní fond životního prostředí podána 
během ledna. „Jde o opravu všech ulic ležících nad Malým náměs-
tím směrem k Vrážce, kde se v minulém roce dělala kanalizace,“ 
doplnil starosta Tomáš Smrčka.

Řevnice podpořily včelaře i Havlíčka

Český svaz včelařů v Řevnicích získal od zdejší radnice stejně 
jako v minulých letech individuální dotaci ve výši 10 tisíc korun. 
Částka je určena na podporu činnosti spolku a podporu včelaření 
v Řevnicích a v blízkém okolí v roce 2022. Spolek, který v Řevni-
cích působí již od roku 1938 a v současné době má 20 aktivních 
členů, by ji využil mimo jiné i na nákup nových vydrátkovaných 
lipových rámků. Včely zabezpečují 95 % opylení kulturních 
plodin a volně rostoucí vegetace a pomáhají tak vytvářet pro spo-
lečnost miliardové hodnoty v přírodě a zemědělství. I přes tento 
nesporný význam má v dnešní době včelařství jen minimální 
podporu. Chovu včel se věnují jen opravdoví nadšenci a fandové. 

Dělnická beseda Havlíček, jejíž členové se v posledních letech 
starají mimo jiné i o údržbu Burešovy cesty, získá od města 
finanční podporu ve výši 15 tisíc korun. Havlíček už v minulosti 
obnovoval například nátěry palisád v ulici Na Stránce, poz-
ději nabídl pomoc s údržbou právě Burešovky. „Jde například 
o odklízení klestí či drobné úpravy povrchu. Po jarních přívalo-
vých deštích spolek čistil odtokové kanály, svody dešťové vody, 
osekával a prořezával profil stezky. Celkem při těchto činnostech 
odpracovali členové spolku na 100 hodin,“ vyjmenoval starosta 
Tomáš Smrčka. Doplnil, že tradiční spolky nemají možnost napří-
klad využít grantový program, který je určen pro práci s mládeží. 
„Proto jsme se se spolkem domluvili na této spolupráci,“ uvedl 
Smrčka s tím, že by to mohla být motivace i pro ostatní spolky.

(vše pan)
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Text: Marie Reslová

Jak byste charakterizoval rozpočet Řevnic na příští rok ve 
srovnání s minulými lety? Které jeho položky byste zdůraznil?
Jako rozpočet opatrný na straně příjmů, pokrývající větší investice 
do vodohospodářské infrastruktury. Jde o probíhající investici do 
vodního zdroje u Berounky, vodovodní propojení levobřežní části 
Řevnic, výměnu části výtlačného potrubí pod tratí a některé sítě 
v lokalitě V Luhu, výměnu vodovodů v komunikacích ulic Jirásko-
va a Sochorova, přípravu investice do rekonstrukce vodního zdroje 
Kejná a několik dalších menších investic. 

Rozpočet díky opatrné predikci příjmů na konci roku 2021 
vytváří při  jejich očekávaném naplnění v průběhu roku 2022 
rezervu na další připravované investice, zejména do komunikací. 
Obecně jsou investice spojené s dotačními žádostmi zařazovány 
do rozpočtu v případě schválení dotace. Tedy i v průběhu roku 
rozpočtovými opatřeními. Město podalo nebo připravuje žádosti 
o dvě dotace do komunikací. První na dokončení rekonstrukce 
Sochorovy ulice a na ulici Jiráskovu. Druhou, v mnohem větším 
objemu, na ulice v lokalitě Vrážka (U Prodejny, Malé náměstí, 
Škrétova, Na Vrážku, Dr. Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupo-
va), které řeší vedle nových povrchů také retenci a hospodaření 
s povrchovými vodami, jež tuto lokalitu trápí a jsou též tématem 
dotace.  V případě schválení dotace se zde město při realizaci 
pravděpodobně neobejde bez úvěrování. Je to vysoká investice, 
spoluúčast 15–20 % a mezi neuznatelnými náklady tohoto dotač-
ního titulu je také celkem nelogicky DPH.  

Dále město na konci roku podalo žádost o dotaci na rekonstruk-
ci objektu bývalého domovnického „domečku“ na I. stupni ZŠ 
v Revoluční ulici. Rozpočet také  počítá s příspěvkem na výstavbu 
Sportovní haly, jejíž realizace se na konci roku rozeběhla. Při-
pravují se nebo běží rovněž některé menší dotace jako například 
elektronická úřední deska nebo automobil pro pečovatelskou 
službu. Ze schválené dotace a z fondu oprav budovy pak bude třetí 
etapou završena rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice. Na místě 
dnešního nárožního plechového skladu bude postavena zděná část 
budovy (garáže a kanceláře) a vedle toho bude rekonstruováno 
oplocení a dvůr.   
Můžete zhodnotit, jak poznamenala daňové příjmy města 
koronavirová pandemie?
V souvislosti s kompenzacemi nejsou výpadky  daňových příjmů 
ve srovnání s předchozími obdobími nijak zásadní. Jinak by to 
vypadalo, kdybychom to srovnávali s očekávanými daňovými 
příjmy, pokud by nedošlo k pandemii. Což je ovšem pouze odhad, 
kterým se město neřídí. Rozpočet je již druhým rokem zastupiteli 
schvalován na straně příjmů jako konzervativní, a jak jsem již 
k první otázce uvedl, spíše jako opatrný.  
Jaké jsou investiční priority města na příští rok a proč?
Na rok 2022 jsou to jednoznačně investice do vodohospodářské 
infrastruktury a komunikací (viz první odpověď), pak investice do 
školské infrastruktury (rekonstrukce „domečku“ na I. stupni a pří-
spěvek na sportovní halu) a dokončení projekční přípravy dalších 
plánovaných větších investic (rekonstrukce chodníků podél krajské 
komunikace II/115 včetně rozšíření mostu přes Nezabudický po-
tok).  V průběhu roku budeme též rozhodovat o zadání některých 
dotačních podkladů do rozpočtu v souvislosti s nově vyhlašova-
nými dotačními tituly, jako je rekonstrukce náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad včetně Opletalovy ulice, zateplení penzionu ve Školní, 
přestavba tzv. staré školy na náměstí a rekonstrukce Zámečku. 
Neméně důležité bude též zadání projektové dokumentace pro 
některé do budoucna plánované investice, například nový most do 

lokality Za Vodou, technicky dosluhující most v ulici Příčné, rozší-
ření školní jídelny spojené s výstavbou nového pavilonu apod. 
V rozpočtu výrazně narostly oproti roku 2021 plánované výda-
je v položce Komunální služby (ze 7,59 na 10,395 mil.), zatímco 
ve stejné položce dramaticky poklesly příjmy (ze 7,127 mil. na 
630 tisíc). Na dvojnásobek (ze 1,591 na 3,197 mil.) se zvýšila 
i částka, kterou město v příštím roce vydá za sběr a svoz ostat-
ního odpadu. Můžete vysvětlit proč a co konkrétně  si pod 
těmi položkami představit? 
V rozpočtu na komunální služby jde o personální posílení a o na-
plánovanou opravu budov technických služeb za 1,2 mil. Kč. 
Jedná se konkrétně o opravu vrat a zejména výměnu dosloužilé 
eternitové střechy za jinou, ekologičtější krytinu. Personální posí-
lení souvisí s reorganizací.  V průběhu roku 2021 byla vyčleněna 
skupina pracovníků pro zednické práce, kteří se již běžné údržbě 
města nevěnují (tři pracovníci nastálo a cca půl pracovního úvazku 
na dopravu materiálu). Městu se díky této reorganizaci podařilo 
vlastními silami realizovat řadu menších nedotovaných investic: 
opravu smuteční síně, přestavbu vstupního prostoru na I. stupni 
v Revoluční, opravu řady chodníků,  úpravu ulice Pod Strání a také 
schodů a historické pěšiny k areálu hřbitova, opravu zdi márnice 
a jiné. I do budoucna plánujeme realizovat řadu menších staveb-
ních zakázek vlastními silami. Vytvoření této vlastní stavební kapa-
city bylo již v průběhu roku 2021 kompenzováno přijetím nových 
pracovníků na údržbu města.

Ono dramatické snížení příjmů v komunálních službách souvisí 
spíše s rozpočtovou skladbou a jejím někdy nelogickým členěním, 
neboť do rozpočtu komunálních služeb byl pro rok 2021 napláno-
ván prodej městských pozemků za 6,5 mil. Kč v Náplavní ulici a byl 
i realizován. Pro rok 2022 zatím prodej pozemků město neplánuje. 
Co se týče položky 3723 (odpady město), změnila se rozpočtová 
skladba a byly sem přesunuty  některé položky ze skladby 3729. 
Ohledně svozu a likvidace odpadu, v souvislosti se změnou svozu 
od 1. 7. 2022 vlastní obecní svozovou firmou, není zatím uvažová-
na změna nastavení rozpočtu.
Oproti roku 2021 jsou výrazně nižší i plánované výdaje na 
městskou zeleň (z 1480 na 882 tisíc). Proč a neutrpí tím péče 
o veřejnou zeleň?
Nikoliv, na běžnou údržbu počítáme dokonce peníze o něco vyšší. 
Jde o to, že v roce 2021 bylo naplánováno a realizováno pořízení 
pasportu veřejné zeleně v rámci dotace za 275 tis. Kč a nákup 
svahové sekačky na skládky za 445 tis. Kč (zakoupeno společně 
s Černošicemi). V roce 2022 zatím nic takového plánováno není 
a všechny rozpočtované peníze jdou do údržby zeleně. 
Kolik peněz město aktuálně dluží a existuje nějaký záměr, 
který by měl být v tomto roce financován úvěrem?
Co se týče splácení úvěrů, tak na rok 2022 ve výdajích počítáme 
se  splácením půjčených prostředků celkem ve výši 14,206 mil. Kč. 
Z toho je 10,0 mil. Kč kontokorent, který si město otevřelo v roce 
2021 na předfinancování investic, než doběhnou dotace. Zatím 
jej nečerpá a zřejmě ani nebude. Takže faktické doplacení úvěru 
je  4,206 mil. Kč, což je úvěr na komunikace a bude splacen 30. 11. 
2022. Pokud si město do té doby nevezme jiný úvěr, bude k 1. pro-
sinci příštího roku bez úvěrových závazků.

Jak jsem již naznačil, pokud dopadne dobře žádost o dotaci 
na komunikace na Vrážce, bude zřejmě nutné buď nový úvěr 
otevřít nebo zvažovat prodej zbylých dvou pozemků v Náplavní či 
kombinaci obojího. Jedná se o velkou investici a v současné době 
se přepracovává rozpočet na aktuální ceny stavebních prací a na 
uznatelné a neuznatelné náklady, například DPH je v této dotační 
výzvě neuznatelným nákladem. e

Rozpočet města bude opatrný
Starosty Tomáše Smrčky jsme se zeptali na řevnický rozpočet pro rok 2022.
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Neradi se nudíme

Text: Marie Reslová | Foto: Facebook Margaret M. Glutenfree

Na Štědrý den to byl právě rok, co vznikl spolek Pomoc od 
Srdce jako základna pro vaše dobročinné aktivity. Co bylo 
podnětem k jeho založení?
Začnu oklikou. Oba jsme odjakživa pomáhali, jak jsme uměli, 
ale každý zvlášť a různě. Známe se sice od svých 14 či 15 let, ale 
náš společný příběh začal před šesti roky, kdy jsme spolu začali 
chodit. V té době Grétce našli alergii na lepek a laktózu, a protože 
je šikovná kuchařka, vymýšlela a dávala na internet vlastní 
recepty. Na četné prosby pak vznikly webové stránky a foodblog 
Bezlepková Margottka, Fit bez lepku a cukru a další, vydali jsme 
i kuchařku Srdcem v kuchyni s jejími recepty a mými fotkami. Na 
foodblogu spolupracujeme s velkými firmami, Grétka jim vymýšlí 
recepty a projekty na míru. Často nám přebývaly produkty, 
které jsme testovali, a fanoušci si občas povzdychli, že by to rádi 
uvařili, či vyzkoušeli, ale nemají na drahé suroviny. Tak jsme jim 
je posílali. 

Také jsme byli v kontaktu s Bárou Hájkovou, která pomáhá má-
mám s rakovinou. S tou máme oba zkušenost skrze naše rodiče, 
a tak jsme pomáhali i jim. S příchodem covidu vše akcelerovalo. 
Oslovili jsme „naše“ firmy, ty nám poslaly suroviny a my je krom 
šití roušek rozesílali poštou jednotlivým maminkám s onkolo-
gickou diagnózou. V té době jsme se také vrhli na maloobchod, 
protože nám zrušili vyprodané kurzy vaření, na které jsme měli 
na celé prázdniny zarezervovaný areál na Slovensku. Rozhodli 
jsme se, že přineseme zajímavé suroviny bez lepku či laktózy do 
obchůdku Srdcem v kuchyni v Černošicích. Pak začaly spontán-
ně vznikat sbírky pro sousedy z Dolního Poberouní a krámek 
s velkým skladem se stal centrem potravinové a jiné pomoci. 
Počet klientů rostl a s prvními hodnými lidmi, kteří nám přinesli 
i drobnější finanční dary, jsme se rozhodli, že je čas dát naší 
pomoci nějakou právní formu. A protože jsme Srdcem v kuchyni, 
vznikla Pomoc od Srdce. Ambice byla zvládnout nárůst klientů, 
pomáhat samoživitelům efektivně, získat peníze na provoz a na 
nákup kvalitních potravin a dalšího dle jejich potřeb. 
Pomoc od Srdce má poměrně široké spektrum aktivit – 
poskytujete potraviny, provozujete re-use centrum nebo 
pořádáte rodinné akce. Je to docela široký záběr, jak se vám 
daří ve dvou vedle provozu obchodu všechno zvládat? 
A to máme každý ještě své hlavní zaměstnání! To je taky důvod, 
proč bývá obchůdek občas na chvilku zavřený, když se musí 
někam něco odvézt nebo vyzvednout, protože nemáme proda-
vačku. Aktivit je mnoho, ale my jsme takoví činorodí, neradi se 
nudíme a baví nás to. Ty činnosti jsou i vzájemně provázané. 
Nejde dělat jen část nebo něco napůl. Oproti začátkům je nyní 
skvělé, že na to nejsme sami, máme úžasné pomocnice a dobro-
volnice, třeba Báru, Sanju, ale zejména naše kamarádky Lucku 
a Janu. Každá umí něco jiného, každá je něčím unikátní a spo-
lečně jsme, myslím, skvěle fungující organismus. Pomáhá nám 
i několik dalších kamarádek, známých či sousedů. Každá pomoc 
a ruka se počítá.
Během roku jste opravili a zařídili ve spolupráci s městem 
Černošice startovací byt pro rodiny v nouzi. Můžete ten 
projekt popsat? Kdo byt provozuje a jaký je zájem o jeho 
využití? Chcete ve spolupráci s radnicemi obcí pokračovat?
Ten projekt je koncipovaný tak, aby rodina v nouzi od nás 

obdržela nejen potravinou pomoc, ale aby měla také kam složit 
hlavu, než si vyřeší problémy, tedy na 6 měsíců, pokud nemá ně-
jakou lepší možnost. V bytě mohou být dvě rodiny, přičemž sdílí 
kuchyni, koupelnu a toaletu. Ještě je třeba ho vylepšit, odhlučnit 
směrem k sousednímu bytu a zapracovat na topení, což ukázaly 
první mrazíky. Sháníme na to financování.

Město Černošice nám byt pronajalo za zvýhodněný nájem, 
o ten se dělí rodiny, které tam jsou. Aby si na něj mohly vydělat, 
chceme dokončit projekt v Řevnicích. Máme signály, že by o po-
dobný byt a jeho provozování měly zájem i další obce u Berounky.
Během roku otevřela Pomoc od Srdce také prostor v Řevni-
cích v Masarykově ulici. Jak funguje? Jak daleko jsou vaše 
plány otevřít zde nízkoprahové centrum?
Centrum v Řevnicích funguje nyní jako dočasný swap a re-use 
centrum pro oblečení a další potřeby. Dále zde máme sklad 
potravinové banky. Do budoucna by tu mělo ale být skutečné 
nízkoprahové centrum, s dostupnými kurzy a pohybovými akti-
vitami pro děti našich klientů, ale nejen pro ně. V plánu je také 
kuchyňské studio na kurzy vaření a malé filmové a foto studio. 
Přijdete se naučit něco uvařit buď s námi nebo jiným kuchařem, 
můžete si pak svůj produkt nafotit, natáčet videa s vařením a po-
dobně. Chceme tam mít také akce, jako bylo mikulášské Peklo 
s příběhem, to slavilo velký úspěch. Aktivit a plánů s centrem je 
mnoho, oslovujeme firmy, sháníme dotace a finance na jeho roz-
voj. Snad se to v roce 2022 podaří rozběhnout naplno. V nejbližší 
době chceme zapracovat na venkovním označení centra, aby bylo 
jasné, že tam je.
Před Vánocemi jste vyhlásili vánoční sbírku pro seniory. Ko-
lik peněz se nakonec vybralo a kolika seniorům jste udělali 
radost?
Vánoční sbírka pro seniory vznikla spontánně z potřeby jedné 
mikrovlnné trouby. Nakonec se díky hodným sousedům podařilo 
vybrat kolem 40 tisíc Kč. Nakoupilo se cukroví, tak aby každý 
z cca 70 potřebných seniorů v okolí dostal svou porci, podařilo 
se zajistit jejich zásobování teplým jídlem z řevnického pivovaru. 
Akce stále běží a vybrané prostředky budou i nadále putovat 
různou formou jako podpora pro seniory v dolním Poberouní.
Zhruba v době, kdy jste otvírali startovací byt v Černošicích 
vyhořel váš vlastní dům, přišli jste z hodiny na hodinu o do-
mácnost a i vy jste potřebovali pomoc. Přišla? Neměli jste 
chuť se na všechno vykašlat a soustředit se jen na obnovu 
vlastního domova?

Spolek Pomoc od Srdce stojí za mnoha dobročinnými aktivitami v údolí Berounky. Poskytuje potravinovou 
pomoc samoživitelům v nouzi nebo seniorům, provozuje v Řevnicích re-use centrum nebo pořádá rodinné akce, 
jako bylo letošní mikulášské Peklo s příběhem. Stojí za ním Markéta Margareta Kabi a její manžel Josef Linhart, 
který za oba odpovídal na otázky Ruchu.

Manželé Margareta a Josef (vlevo) se spolupracovnicemi



Arnošt Kopřiva se v Řevnicích věno-
val hudbě a zpěvu. Stal se sbormistrem 
mužského pěveckého sboru při Čs. svazu 
požární ochrany. V Řevnicích žil až do 
své smrti v roce 1967, kdy po vážném 
onemocnění zemřel ve vojenské nemoc-
nici v Praze. Je pochován na řevnickém 
hřbitově v rodinném hrobě. Rozloučení 
s vojenskými poctami bylo režimem 
zakázáno. e
Děkuji paní Renertové za doplňující 
informace.

Rozhovor / Historie  7

Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Tento významný vysoký důstojník byl 
otcem naší spoluobčanky paní Dagmar 
Renertové – Kopřivové. 

Krátce po vzniku Protektorátu Čechy 
a Morava v roce 1939 byl jako důstojník 
československé armády nacisty zatčen 
a odsouzen na doživotí. Během války pro-
šel mnoha věznicemi, naposled v Creusse-
nu u Bayreuthu, kde pracoval v muniční 
továrně. Tam se vězňům podařilo část 
vyrobených pušek i s municí ukrýt jejich 
zazděním v areálu tábora. Když se v roce 
1945 blížila ze západu americká armáda, 
patřil Kopřiva k iniciátorům vězeňské 
vzpoury, které se podařilo bez vlastních 
ztrát pomocí ukrytých zbraní tábor ovlád-
nout. Vězňové mohli v bráně tábora sami 
přivítat postupující americké jednotky. 
Bývalý důstojník a vězeň Arnošt Kopřiva 
byl americkým generálem Pattonem přijat 
v hodnosti majora do americké armá-
dy, se kterou se podílel na osvobození 
Chebska. Došlo zde k tuhým bojům, neboť 
Němci tu měli své armádní rezervy. Za 
mimořádné zásluhy v boji dostal Kopři-

Plukovník Arnošt Kopřiva

Kdo jsou nejčastěji klienti spolku Pomoc 
od Srdce a jak vás najdou? Jak mohou lidé 
naopak podpořit vaše aktivity?
Nejčastější klienti jsou běžní, normálně fungu-
jící lidé, ne dlouhodobé sociální případy. Jsou 
to zejména maminky, ale i tatínkové, samoživi-
telé v obtížné životní situaci. Souhra mysli-
telných i nemyslitelných okolností je dočasně 
srazila do problémů a jsou z nich najednou 
outsideři. Systém je nemá kam zařadit, jak si 
s nimi poradit. Jedná se například o nemoc, 
rozpad vztahu, odchod partnera, covidové ná-
sledky v podnikání, neumístění dětí ve školce, 

příliš pomalá pomoc ze strany úřadů, výpověď z nájmu a mnoho 
dalších faktorů. Jejich souběhem se stane, že se maminka s dětmi 
ocitne v situaci, kdy nemá kam jít, úřady si ji přehazují, nedají jí 
pomoc jako samoživitelce, není přece ještě rozvedená, part-
ner nepřispívá, děti nemá kam dát, tím pádem nemá možnost 
přivydělat si na životní potřeby. To trvá cca 6 měsíců. Nebo 
onkologická léčba... Pokud bydlí v Tetíně, Srbsku, Hlásné a Zadní 
Třebani, Řevnicích, Letech, Dobřichovicích, Všenorech, Černoši-
cích, Mořině, Mořince, Karlíku, Roblíně, Kale, Vonoklasech nebo 
Solopyscích a prokáže nám, že je na tom zle, můžeme jí pomoci. 
A to nejen potravinami, ale i krátkodobým bydlením, v budouc-
nu přivýdělkem s možností dětského koutku, ale i psychologem 
a koučem. Ale hlavně nadějí. Nadějí na zlepšení. Nadějí, že na 
to není sama. Nadějí na to, že zase bude lépe a ona i děti budou 
šťastní. 

Děkujeme všem našim sousedům a podporovatelům za to, že 
nám pomáháte pomáhat. e

Událost s požárem byla v našich životech 
dost zásadní, protože pomoc v různých 
formách přišla a my se znovu utvrdili, jak 
skvělá je komunita kolem Berounky. Od 
oblečení, přes nabídku jídla v restauraci, 
dokonce nám kamarádka na pár dní půjčila 
vlastní dům. Ta obrovská důvěra a samo-
zřejmost pomoci mě pokaždé fascinuje. Vy-
braly se pro nás i nějaké peníze, které nám 
v začátku skutečně velmi pomohly, protože 
s pojišťovnou to bylo na dlouho. Také jsme 
zjistili, jak těžké je pomoc vlastně i přijmout 
a vytřídit co potřebujete nyní a co až pak. 
Psychicky to bylo nejnáročnější období v našich životech, ale 
možná právě to, že jsme se soustředili na naše klienty a projekty, 
které nešly zastavit, nám pomohlo ho překlenout. Ne, neměli 
jsme chuť se na to vykašlat a až budeme zase doma a ohlédneme 
se, věřím že budeme po této zkušenosti silnější.
Jak důležitá jsou pro vás ocenění, která jste v tomto roce 
získali? Vaše podnikatelské aktivity byly oceněny v rámci 
akce Živnostník roku v rámci Středočeského kraje 2. místem 
a druzí jste byli v hlasování přítomných i na Síťovce – setkání 
inspirativních osobností z regionu, které pořádá Meandr.
Obou ocenění si nesmírně vážíme. Máme z nich radost pokaž-
dé, když se k nim v myšlenkách vracíme. Je to pro nás obrovská 
energie a motivace a bereme je jako poděkování a závazek 
k dalšímu rozvoji a zlepšování se v tom, co a jak děláme. Také 
nám to pomáhá v propagaci projektů. Pro firmy které se nám 
hlásí a chtějí spolupracovat, je to určitě dobrý signál. Jako, že 
jsme normální. 

(12. 1. 1892 – 13. 9. 1967)
va od Američanů vysoké vyznamenání 
Medal of Freedom. To mu později po 
„vítězném únoru“ uškodilo, neboť byl 
i s rodinou šikanován jako „zápaďák“. 
Krátce po válce byl jmenován členem 
generálního štábu československé armá-
dy. S návrhem na povýšení do hodnosti 
brigádního generála měl v roce 1948 na-
stoupit jako vojenský atašé v Moskvě. Po 
„vítězném únoru“ 1948 byl s okamžitou 
platností v armádě penzionován a nuceně 
s rodinou vystěhován z Prahy, kam mu byl 
zakázán vstup.

Jeho manželka Eliška pracovala za 
války v odboji, v roce 1942 byla nacisty 
zatčena a strávila tři roky v koncentrač-
ních táborech Terezín a Ravensbrück. 
Jejich děti byly v té době u příbuzných 
na Moravě. Eliška Kopřivová měla na 
konci války štěstí, že přežila pochod smrti 
i přes onemocnění tyfem, během kterého 
se o ni obětavě starala spoluvězenky-
ně Alba Bedřichová z Řevnic. Ta jejich 
rodině poskytla další podporu i po válce. 
Když byla rodina Kopřivových vykázána 
z Prahy, nabídla jim bydlení ve své vile 
v Řevnicích.
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„BaaVi mělo vzniknout na třech, čtyřech 
produktech, které jsme si chtěli vymaz-
lit, ale už jich máme asi čtyřicet,“ směje 
se Ondra. Začátky byly spontánní. „Ty jsi 
říkal, že jestli máš udělat jednu houpač-
ku pro Barborku, nebo jich máš udělat 
9, už je jedno,“ připomíná manželovi 
Eliška. Udělal jich deset a rozebrali si 
je kamarádi. Pak dvacet. Pak začaly 
přicházet dotazy na takový a takový 
prvek... 

BaaVi dnes nabízí například tři typy 
učících věží, které dětem umožňují 
bezpečně asistovat rodičům při práci 
u kuchyňské linky. Jejich design je inspi-
rován pejskem, prasátkem a kuřátkem. 
Dají se použít i jako stojan na tabuli pro 
malování a tabule naopak slouží dětem 
jako zádová opěrka. Vyrábějí houpač-
ky všeho druhu. Pro nejmenší děti ty, 
kde klasické šprušle nahradila látka 
v nejrůznějších vzorech. Víceúčelová 
houpačka Monte nahradí batolatům 
klasické houpací koně, ale dá se použít 
i obrácená jako šplhací překážka. V na-
bídce nechybí ani jednoduché houpací 
prkno za pár stovek nebo balanční sety 
pro teenagery.

Učící věž BaaVi získala ocenění na 
letošním letňanském veletrhu For Toys. 

tají prozkoumat podmínky vývozu do 
jiných evropských států.“ Na veletrhu už 
dostali poptávku z Německa, z Francie 
a ze Slovenska, což považují za zajíma-
vou výzvu. 

Do budoucna také zvažují vytvoření 
showroomu, kam by se mohli rodiče při-
jít podívat i s dítětem a rovnou si hračky 
vyzkoušet. Na veletrhu For Toys takový 
prostor zařízený jako hernu měli a pře-
svědčili se, že to funguje. Lidé přicházeli 
s dětmi opakovaně, povídali si. „Spousta 
inspirací je od zákazníků, od kamarádů, 
kteří přijdou s tím, že by něco z různých 
důvodů chtěli jinak – barevně, aby se 
to hodilo lépe do jejich interiéru, nebo 
technicky. Tyto požadavky nás posouvají 
dál a ukazují směr kterým jít, abychom 
byli krok před konkurencí. Snažíme se 
jim vyhovět. “ Plánují také načerpat nové 
inspirace na nějakém světovém veletr-
hu a znovu se chtějí účastnit i výstav 
v Čechách.

Oba úspěch značky těší, i když je prý 
pořád víc baví, než živí. Zvětšit výrobu 
hraček na úkor truhlářské výroby by se 
nebránili, ale nechtějí to udělat za cenu 
pásové výroby: „Chceme růst, ale poma-
lu, neztratit osobní kontakt se zákazní-
ky. Čísla to možná nepřinese, ale přináší 
to radost.“ e

P.S. V Řevnicích je možné vyzkoušet si 
některé dřevěné hrací prvky BaaVi v her-
ně Městečko v areálu Corsa pod lipami, 
kam je firma věnovala jako sponzorský 
dar.

BaaVi – rodinný projekt,  
který všechny baví
Když před rokem přemýšleli truhlář Ondřej a právnička Eliška o dárku pro svou dceru Barborku, zalíbily se jim 
dřevěné montessori hračky. Ondra se rozhodl, že je vyrobí sám. A nakonec z toho u lahve vína vznikl nápad na 
rodinný projekt – výrobu hracích prvků pro děti pod značkou BaaVi. V únoru testovali první prototypy a v dub-
nu spustili e-shop. Letos před  Vánocemi už vyřizovali 270 objednávek. „Jsme na pětinásobku toho, co jsem oče-
kával,“ bilancuje Ondřej nečekaný úspěch rodinné firmy, jejíž výrobky vznikají hned za řevnickými šraňkami, ve 
stejných prostorech, kde provozuje zakázkovou truhlářskou výrobu Sasa.    

Text: Marie Reslová | Foto: BaaVi

„Nehrajeme si na to, že bychom vymys-
leli něco nového, protože ty produkty 
na trhu většinou jsou. Ale stojíme si za 
jejich kvalitou a vyrábíme je tak, jaké je 
chceme mít pro naše děti – materiálově, 
barevně, uspořádáním a různými prvky 
a detaily,“ vysvětluje Ondřej. Například 
učící věž má zespodu na nohách teflo-
nové kluzáky, na které se nenabaluje 
prach, usnadňují pohyb a nepoškrábou 
podlahu. „Věž je relativně těžká, protože 
musí být stabilní, ale s těmi kluzáky si ji 
lehce po dlažbě posune i naše dvouletá 
Barborka. Stojíme si za tvary i materi-
álem, které jsme navrhli, víme proč, co 
a jak. A hlavně si to všechno vždycky 
vyzkoušíme přímo u nás doma.“ 

Značku BaaVi tvoří počáteční písme-
na jmén obou dcer, dvouleté Barborky 
a šestiměsíční Viktorky. Eliška, která 
je na rodičovské dovolené, se stará 
o e-shop, marketink a komunikaci se 
zákazníky a její maminka Renata šije 
látkové součásti výrobků. Jako rehabili-
tační sestra a fyzioterapeutka konzultuje 
i vhodnost použití prvků pro věkové 
kategorie. Design, včetně grafiky značky 
navrhovali sami. „Vymyslíme tvar, já to 
v dílně vyfrézuju, přinesu domů a Bar-
borka to vyzkouší. A my vidíme, jestli se 
to té dvouleté holčičce například hezky 
drží,“ popisuje Ondřej.

Výhodou malé firmy je možnost vyjít 
vstříc zákazníkům. Učící věž začalo 
BaaVi na přání maminky dvojčat vyrábět 
i ve verzi pro dvě děti. Využijí ji také 
sourozenci, kteří se narodí brzy po sobě. 
Základem výroby BaaVi je sice povrch 
v přírodním dřevě, ale letos na Vánoce 
připravili také limitované edice bílé a čer-
né, protože se po nich zákazníci ptali. 

Během naší návštěvy Ondřej vytáhne 
odněkud jako překvapení místo černého 
prasečího čumáčku na učící věž růžový 
a ptá se Elišky, jak se jí líbí. „Pořád nás 
baví něco vymýšlet a vylepšovat,“ shod-
nou se oba rodiče. Aktuálně připravují 
funkční nebo designové úpravy dalších 
šesti výrobků. „Zároveň se letos chys-
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Okénko ZUŠ

A je tu rok 2022. Snad bude lepší než dva roky předchozí. Aspoň 
konec roku vypadal v ZUŠce nadějně. Po roční přestávce jsme totiž 
mohli pozvat diváky nejen na naše tradiční adventní matiné, ale 
i na vánoční koncerty. Loni jsme totiž museli koncerty předtočit po 
částech a diváky pozvat jen virtuálně (vše ke zhlédnutí na youtube 
kanálu školy).

Paní Matoušková připravila pro své nejstarší tanečníky v mníšec-
ké pobočce na předvánoční čas workshopy streetdance. Podobné 
zpestření výuky čeká i řevnické žáky, určitě budou stejně nadšení.

Malý vánoční dárek dostali žáci literárně dramatického oboru, 
které pozvala jejich paní učitelka Renata Rychlá do studia Ypsilon 
na představení Sen noci svatojánské. V něm hraje jednu z hlavních 
rolí. Děti se měly možnost podívat do prostor a zákulisí divadla, 
kam diváci obyčejně nesmí, a setkaly se i některými dalšími herci.

Vánoční koncerty jsme zahájili tím v kostele svatého Václava. 
Děkujeme panu faráři, že jsme se opět mohli sejít v tomto krásném 
prostoru. Hudba, zvláště ta vánoční, v něm zní opravdu mimořád-
ně a ocenil to i diváky zcela zaplněný svatostánek. 

Plno jsme měli i na posledním loňském vystoupení v sále Zámeč-
ku. Diváky jsme pozvali na koncert s podtitulem Český Betlém. 
Koncertem provázeli, podobně jako při vystoupení v Mníšku pod 
Brdy, žáci literárně dramatického oboru. O krásnou výzdobu 
sálu se postaraly děti z výtvarného oddělení. Studenti digitální 
fotografie pak pro všechny připravili krásná „péefka“. Ty si spolu 
s fotoalby a sestřihy koncertů můžete prohlédnout na webu a další 
příspěvky ze života školy najdete i na jejích sociálních sítích.

S. Hrubá

Tříkrálová sbírka 2022: pokladničky, 
virtuální kasička a QR kód
Tři králové nevynechají ani letošní zimu a začátkem ledna budou 
putovat údolím Berounky, podbrdskými vesnicemi a obcemi 
Českého krasu. V celém regionu řevnické farnosti uspořádá Farní 
charita Řevnice Tříkrálovou sbírku 2022. Koledníci ustrojení do 
podoby tří králů budou prosit o příspěvky pro lidi, s nimiž si osud 
nějakým způsobem zahrál. Do nouze se dostali třeba kvůli nemoci, 
rozpadu rodiny, dluhům nebo závislosti některého z členů rodiny. 
Část vykoledovaných peněz použije celostátní Charita ČR na po-
moc potřebným v různých koutech České republiky a v zahraničí. 

Letošní tříkrálové sbírka proběhne od 1. do 17. ledna. Nejčastěji 
se s třemi králi setkáte kolem 6. ledna, svátku Zjevení Páně neboli 
Tří Králů. Připomíná putování tří mudrců z Arábie, které vedla 
zářící hvězda k místu narození prorokovaného vykupitele. 

Koledníci budou pilně obcházet, přesto se se svými pokladnička-
mi nedostanou do všech ulic a domů. Vzhledem k pandemii bude 
koledování skromnější než jindy. O koledu ale jistě nepřijdou ti, 
kdo se pohybují ve virtuálním internetovém prostředí. Stačí si ote-
vřít koledovací stránku www.trikralovasbirka.cz. Tam zazní ko-

leda i požehnání. Na této stránce bude 
zřízena „virtuální kasička“, do které 
bude možné převést z bankovního účtu 
peníze po pomoc lidem v nouzi. Dárci 
mohu svůj dar nasměrovat na Farní 
charitu Řevnice zadáním směrovacího 
čísla 252 30. 

Další možností je použít pro platbu 
příspěvku zde uvedený QR kód. Po ote-

vření aplikace své banky a zadání pokynu ke QR platbě jej můžete 
sejmout a zadat částku, kterou chcete poslat do Tříkrálové sbírky. 
Tento kód platí pro příspěvky do tříkrálové sbírky pro řevnickou 
charitu.

(ev)

Rekonstrukce železnice 
životní prostředí neohrozí
Rekonstrukce železniční tratě v úseku odbočka Berounka–Karl-
štejn, který zahrnuje i Řevnice, překročila letos v létě další milník. 
Stavba s odhadovanou celkovou investicí přes sedm miliard úspěš-
ně prošla posouzením vlivu na okolí (EIA) a získala souhlas minis-
terstva životního prostředí. Zahájení stavebních prací předpokládá 
Správa železnic v roce 2023, ukončení pak o tři roky později.

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí, které v červnu vydalo MŽP, obsahuje i vypořádá-
ní vyjádření obcí a spolků k dokumentaci plánované rekonstrukce. 
Město Řevnice, na rozdíl od Černošic, Letů, Dobřichovic či Všenor, 
možnost vyjádřit se k projektu nevyužilo. Do projednání se zapojil 
zapsaný spolek Kvalitní životní prostředí města Řevnice výhradami 
k výstavbě železničního mostu, který má stávající úrovňový želez-
niční přejezd nahradit podjezdem. Vyjádřil obavu z hluku, vibrací, 
ohrožení vodních zdrojů, poškození či zřícení okolních budov, a to 
během stavby i po jejím dokončení. Dále namítal nutnost kácení 
dřevin, nevyřešenou protipovodňovou ochranu, zhoršený přístup 
k nemovitostem a zvýšení automobilové dopravy. Ministerstvo 
životního prostředí ve svém stanovisku konstatuje, „že výstav-
ba zmíněného podjezdu nebude mít významný vliv na životní 
prostředí ve zmíněné lokalitě“. Provoz podjezdu hlukovou situaci 
nezhorší, naopak byla navržena opatření, která by ji měla „optima-
lizovat“, a obava z navýšení automobilové dopravy je spekulativní 
a nevychází z doložitelných podkladů.

mare

„Rybofka“ nebyla, lidé se sešli 
v parku a v Berounce
Již druhým rokem se museli obyvatelé Řevnic obejít na Štědrý den 
bez oblíbené České mše vánoční Jakuba Jana Ryby před Modrým 
domečkem. „V Náruči jsme se dohodli, že Rybofku odpískáme. 
Situace byla nejistá a odpovědnost za případné následky veliká. 
Tak snad do třetice příští rok,“ uvedla za pořadatelský spolek 
Náruč Zuzana Dudáková. Někteří to vzali jako výzvu a uspořádali 
alespoň komorní setkání. V Havlíčkových sadech uskutečnila sou-
sedské setkání zakladatelka skupiny Sousedé od Berounky Baska 
a nazvala ji Hajdom Hajdom Tydlidom. „Na happening do parku si 
přišlo společně popřát a zazpívat koledy skoro sto lidí, dospělých 
i malinkatých. Byla tam překrásná a veselá atmosféra. Děkuju za 
sousedství, ve kterém žiju,“ napsala později na svém facebooko-
vém profilu.

Další parta se setkala u Berounky. „Nekonala se „Rybofka“ na 
náměstí, tak jsme se s pár rodinami sešli u Berounky a někteří z nás 
se hecli a plavali v Berounce. Vybrali jsme několik tisíc, které pošle-
me na konto Náruče,“ napsal jeden z účastníků Mirek Svoboda.

Poprvé se také konalo na Štěpána vánoční hraní v Domě s pečo-
vatelskou službou, kam přišel několika málo obyvatelům zahrát 
koledy poberounský Třehusk. Z místního pivovaru dostali obyvate-
lé výslužku v podobě bramborového salátu a řízku.
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Po malířství budou senioři 
studovat čínskou medicínu
Po evropském barokním malířství se studenti řevnické Univerzity 
třetího věku zaměří v dalším semestru na téma Čínská medicína v naší 
zahrádce. Zájemci se do letního semestru mohou přihlásit 18. ledna.

S koncem roku 2021 skončil i zimní semestr na téma Mistři ev-
ropského barokního malířství 17. století. V tomto tematickém kurzu 
se studenti postupně seznámili s šesti nejvýraznějšími osobnostmi 
evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se 
nesmazatelně vrylo do světových dějin umění. Byli jimi Caravaggio, 
Annibale Carracci, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Nicolas Pous-
sin, Rembrandt van Rijn.

Již 18. 1. 2022 v 10 hodin v kině Bio Řevnice je možné se přihlásit 
na letní semestr, který je na téma Čínská medicína v naší zahrádce. 
Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť někte-
ré léčivé rostliny můžeme pěstovat i v našich podmínkách. „Po úvodu 
do tradiční čínské medicíny se budeme podrobněji zabývat léčivými 
čínskými rostlinami a domácím využitím tradiční čínské medicíny. 
Přednášky probíhají od 1. 2. 2022 každé druhé úterý v 10 hodin v Kině 
Řevnice,“ uvedla manažerka univerzity Monika Vaňková s tím, že více 
informací zájemci najdou na www.e-senior.czu.cz.

Těšíme se na svátek dokumentu 24.–26. 3. 
v Řevnicích a všem našim příznivcům přeje-

me klidný rok plný filmových zážitků.

Radůza se vrátí 20. ledna 
do řevnického kina
Zpěvačka Radůza se v lednu znovu vrátí do řevnického kina. Její 
koncert pořádá Porta Aurea Intermedia v Bio Řevnice ve čtvrtek 
20. ledna od 19.30 hodin.

Umělecká dráha Radůzy připomíná některé „pohádkové“ 
životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři 
dny na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. 
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako předskokanka slavné 
americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla stejnou 
čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi 

úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekor-
dy v prodejnosti. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Infocent-
ru Dobřichovice nebo v řevnické knihovně. K dostání budou i před 
koncertem.

Koncert orchestru zpestří přehlídka 
krojů řevnických baráčníků
V neděli 16. ledna se v řevnickém kině uskuteční od 18 hodin novo-
roční koncert Komorního orchestru MLP Praha se sólisty Markétou 
Stivínovou, Miroslavem Vilímcem a Milanem Cvancigerem. Tak 
jako v roce 2019 se na organizaci koncertu spolu s řevnickým 
kulturním centrem podílí řevničtí baráčníci, kteří nabídnou 
komentovanou přehlídku krojů. Již v roce 2003 vznikl smyčcový 
komorní soubor Pellant Collegium (později Musica Lucis Praga). 
Od začátku roku 2019 se tento soubor představuje jako MLP 
komorní orchestr. Hlavní myšlenkou souboru je, aby hudba těšila 
jak muzikanty, tak posluchače. Členové MLP komorního orchestru 
jsou rovněž členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Čes-
ké filharmonie a dalších předních uměleckých těles. MLP komorní 
orchestr má ve svém repertoáru převážně barokní skladby, ale 
i kompozice napsané přímo pro tento soubor.

Jaký je váš názor na Rockový 
Slunovrat, ptají se pořadatelé
Je Rockový Slunovrat pro město přínosem, nebo festival do 
Řevnic v žádném případě nepatří? Přináší jen hluk, anebo je pro 
město kulturním obohacením, turistickým lákadlem a obchodní 
příležitostí? Organizátoři vyhlášeného festivalu, jehož další ročník 
je naplánován na 3. a 4. června, prosí veřejnost o vyplnění on-line 
dotazníku. Možnost máte až do konce ledna. „Festival Rockový 
Slunovrat se za dobu své existence setkává s různými nástrahami 
a překážkami, které často velmi ztěžují pořádání této kulturní udá-
losti. Asi jako každá větší hudební akce má festival své přívržence 
i odpůrce. Rádi bychom proto věděli, jaké je názorové spektrum. 
Podělte se, prosím, s námi o svůj názor na hudební festival,“ 
vyzývá pořadatel Adam Langer. Odkaz na formulář najdete na 
facebookovém profilu Rockového Slunovratu.

Na výstavě se ocitnete v kuchyni 
prababiček i na venkovské zabijačce
Nepovedla se vám letos o Vánocích vánočka a chcete si ji vyzkoušet 
znovu? Nebo se chcete naučit poznávat koření dle vůně či hmatu? 
Pak se vydejte do berounského Muzea Českého krasu, kde je až 
do 10. února k vidění zajímavá interaktivní výstava nazvaná Jídlo 
deseti staletí aneb Vánoce na talíři. Moderně, poutavě a hravě 
přibližuje vývoj a zajímavosti z oblasti stravování našich předků za 
posledních tisíc let. Nenarazíte na žádné textové panely, ale třeba 
na skutečný interiér kuchyně či jídelny z doby našich prababiček, 
ocitnete se na venkovské zabijačce nebo si sestavíte známý obraz 
císaře Rudolfa II. z ovoce a zeleniny. Výstava přibližuje stravovací 
zvyklosti našich předků, jejich proměny a zajímavosti od raného 
středověku do současnosti. Na výstavě zjistíte, jakou zvěř mohl 
lovit kníže Václav, nebo kdy u nás vznikla první vegetariánská 
restaurace.

(vše pan)
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Rodina s jedním 
dítětem koupí dům 

nebo pozemek 
v Řevnicích. 

kontakt alena tel. 605 358 860 
nebo aovhfr@gmail.com

ČištěníOdpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

KONTEJNERY:
• od 3–30 m3

• všechny druhy 
odpadu

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový 
materiál

zahradnické 
práce

sekání trávy

údržba 
mobiliáře

ostatní 
komunální 
služby

Zeleň

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

Komwag_inz-2021_90x120mm_TISK_bw.indd   1 18.01.2021   12:52:30

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory 
přijme od února 2022

UČITELKU/UČITELE
NĚMECKÉHO JAZYKA 
(částečný úvazek – pondělí a středa)

•	Nabízíme	příjemný	kolektiv,	partnerské	jednání,	
možnost osobního růstu.

•	Požadujeme	chuť	do	práce,	kladný	přístup	k	dětem,	
kolegiální smýšlení, odpovídající vzdělání.

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,  
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
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Kino
7/1 Spider-Man: Bez domova 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

7/1 Kingsman: První mise
Bio Řevnice / 20:00 

8/1 Zpívej 2
Bio Řevnice / 13:30 

8/1 Myši patří do nebe
Bio Řevnice / 15:30 

8/1 Krotitelé důchů: Odkaz 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

8/1 The Matrix Resurrections
Bio Řevnice / 20:00 

12/1 Sněžit už nikdy nebude
Bio Řevnice / 20:00 

14/1 Krotitelé duchů: Odkaz 
(dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

14/1 Nejhorší člověk na světě
Bio Řevnice / 20:00 

15/1 O Čertovi a jiné vánoční 
pohádky
Bio Řevnice / 13:30 

15/1 Spider-man: Bez domova
Bio Řevnice / 15:00 

15/1 The Matrix Resurrections
Bio Řevnice / 17:30 

15/1 Kingsman: První mise

Našli jsme cestu, odkud je vidět 
světlo na konci tunelu. 

Jiří Oberfalzer
senátor Parlamentu ČR 

za Berounsko, Hořovicko a Prahu-západ

PF 2022PF 2022PF 2022
PFJOberfalzer2022.indd   2 30.11.21   11:19

Bio Řevnice / 20:00 

19/1 Tove
Bio Řevnice / 20:00 

21/1 Utéct
Bio Řevnice / 17:30 

21/1 Ocelové dámy
Bio Řevnice / 20:00 

22/1 Tři přání pro Popelku
Bio Řevnice / 13:30 

22/1 Divoch
Bio Řevnice / 15:30 

22/1 Dohoda
Bio Řevnice / 17:30 

22/1 Margrete – královna 
severu
Bio Řevnice / 20:00 

23/1 Bolšoj balet živě:  
Drahokamy
Bio Řevnice / 16:00 

26/1 C’mon C’mon
Bio Řevnice / 20:00 

28/1 Morbius (dabing)
Bio Řevnice / 17:30 

28/1 Tři tygři: Jackpot
Bio Řevnice / 20:00 

29/1 Moje krásná příšerka
Bio Řevnice / 13:30 

29/1 Tři přání pro Popelku
Bio Řevnice / 15:30 

29/1 Srdce na dlani
Bio Řevnice / 17:30 

29/1 Ulička přízraků
Bio Řevnice / 20:00 

Výstavy
do 31. 1. Krajinou Českého 
krasu v obrazech Z. Pátka
zámek Dobřichovice / 10:00–20:00

do 6. 1. Výstava „malých 
betlémů“ souboru Ludus 
musicus 
zámek Dobřichovice / 10–11:30 
a 13–16 h 

Hudba
9/1 Jitka Vrbová a Niagara
Club Kino Černošice / 18:00 

16/1 Koncert Komorního 
orchestru MLP Praha 
Zámeček Řevnice / 18:00   

20/1 Radůza
Bio Řevnice / 19:30

21/1 Amanita – koncert latin-
skoamerického folku a jazzu 
U Věže na zámku/ 19:30

Ostatní akce
20/1 Bílá místa Berounska:
Školní jídelna ZŠ Lety / 18:00
přednáška Letovské akademie

29/1 Masopust
Náves v Letech /13:45
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