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2  Aktuálně

MÍSTNÍ PoPlaTek za obecNÍ SySTéM 
odPadového hoSPodářSTvÍ

PoPlaTNÍk:
1. Fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve 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 upravujícího po-
byt 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

MÍSTNÍ 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 2023 činí 360,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2023 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 2023 činí 200,- kč
– poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 

2023 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....., je desetimístný, stejný od roku 2020, a platí 
i pro rok 2023.
variabilní symbol pro platbu za psy začíná číslicemi 
10200....., je desetimístný, stejný od roku 2020, a platí 
i pro rok 2023.

veškeré dotazy k místním poplatkům vám zodpovíme 
na e-mailu hanzlikova@revnice.cz.

MěÚ řevnice nemá povinnost rozesílat 
složenky k zaplacení poplatku! 

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

Poplatek je totiž splatný bez vyměření!
včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou 

část může MěÚ zvýšit až na trojnásobek 
a následně vymáhat v exekučním řízení.

Platbu za poplatek za odpady a psy platí 
i lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně MÚ 

– nám. krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74.

MÍSTNÍ PoPlaTky v Roce 2023
SPlaTNé do 30. 4. 2023
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Naší strategií je proto další snižování množství směsného od-
padu důslednějším tříděním. Sběrná hnízda svým počtem a ka-
pacitou narazila na strop, a navíc v nich mnohdy končí odpad 
od firem a občanů z okolních obcí. Město proto podalo žádost 
v rámci svazku obcí o dotaci na pořízení 3900 ks barevných po-
pelnic o objemu 240 l na plast, papír a bio (1300 ks na každou 
složku). Těsně před koncem roku jsme obdrželi skvělou zprávu. 
Naše žádost byla řídicím výborem schválena. Barevné odpadové 
nádoby budou po jejich pořízení očipovány a zdarma rozdány 
občanům. Nahradí se tak podstatná část systému sběrných 
hnízd. Věřím, že důslednějšímu třídění napomůže již samotná 
možnost třídit přímo doma. Následně budeme také vhodně 
motivovat k důslednějšímu třídění nastavením frekvence svozu 
jednotlivých složek odpadu – u tříděných častěji, u směsných 
odpadů s menší frekvencí. V budoucnu pak můžeme uvažovat 
i o ekonomickém stimulu v podobě platby za množství odlože-
ného směsného odpadu, který by nahradil současné jednotné 
poplatky za odpad. Pořízená svozová technika již dnes u oči-
povaných nádob dokáže zvážit obsah každé nádoby jednotlivě 
a váhu zaevidovat. 

Pro rok 2023, kdy budou změny nastavovány, budou poplat-
ky za odpad každopádně ve stejné výši jako v roce 2022, a to 
i přes navyšující se ceny nákladů na jejich svoz a likvidaci. Rada 
města a zastupitelé se shodli na tom, že tyto náklady na občany 
nebudou přenášet. Vlastní ekonomické zdůvodnění zvyšujících 
se nákladů na odpady jsou součástí redakčního článku v tomto 
čísle Ruchu.   

Vodné a stočné
Od 1. ledna 2022 spravuje městskou vodohospodářskou in-
frastrukturu Dolnoberounské vodárenské družstvo, založené 
společně s obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Jeho úkolem 
je zajišťování společné správy vodovodu a kanalizace včetně 
vodáren a čistírny pro členské obce. Sídlo družstva je na adrese 
městského úřadu v budově ve dvoře, kde dříve sídlil stavební 
úřad. Pro vlastníky přípojek bude tato změna znamenat uzavře-
ní nových smluv. Družstvo bude postupně odběratele ke změně 
vyzývat. Součástí změny bude i přechod na zálohový systém 
(podobný jako u energií). Vyčkejte však, prosím, na písemnou 
výzvu a organizační pokyny. 

Cena vodného a stočného je věcně usměrňovaná cena, jejíž 
kalkulaci kontroluje specializovaný finanční útvar. Tato kont-
rolní činnost, ale i plán rozvoje vodovodů a kanalizací i posky-
tované dotační tituly dbají na to, aby část složky ceny vodného 
a stočného byla určena na financování obnovy vodohospodář-
ské infrastruktury. Nelze dopustit, aby tato část klesla k nule. 
Tak se tomu stalo v druhé polovině roku 2022 a to z důvodu 
zvýšení inflace a cen energií. 

Rada města do výše vodného a stočného v průběhu roku 
2022 nezasáhla, ale pro rok 2023 již doporučila navýšení ceny 
o 15 %. Zastupitelé tak v prosinci schválili celkovou cenu za 
vodné a stočné ve výši 101,86 Kč za m3. Pro toto rozhodová-
ní byla zastupitelům k dispozici řádná kalkulace i důvodová 
zpráva, včetně zprávy o trendech vývoje cen. Z těchto podkladů 
rovněž vyplývá, že vodné a stočné v Řevnicích bude i po tomto 
zvýšení nadále jedno z nejnižších v porovnání s okolními obce-
mi a městy. 

Svážení a likvidace odpadů i správa vodovodů a kanalizací mají 
společného jmenovatele – spojování obcí za účelem efektiv-
nějšího postupu. Tato strategie, dříve neviděná, však stojí čas 
a energii. Ale těší mne, že Řevnice jsou často iniciátorem tohoto 

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
na úvod bych vám všem chtěl popřát mnoho úspěchů a pře-
devším pevné zdraví do nového roku 2023. Bohužel se budu 
opakovat stejně jako v lednu loňského roku s vírou, že to bude 
rok radostnější a zároveň klidnější než ten, co právě skončil. 

Loni jsem ve svém lednovém úvodníku žehral nad covidem, 
to ovšem nešlo vůbec tušit, jaká válečná tragédie vypukne již 
o měsíc později na nedaleké Ukrajině, která se stala dobyvač-
ným cílem putinovského Ruska. Nikým a ničím nevyprovo-
kované válečné násilí, které stále v neztenčené míře probíhá 
nejen vojenskými střety, ale i útoky na civilní cíle (včetně těch 
nejzranitelnějších, dětí a starších lidí), má dopady i na životy 
lidí v celé Evropě. Utečenecká vlna, která „zaplavila“ především 
státy střední Evropy, a související energetická a cenová krize 
přímo ovlivňují životy nás všech. Ceny energií a všeobecně stou-
pající inflace nás nutí znovu upravovat naše plány a priority. 

Optimisticky, a s jistou dávkou hrdosti, však mohu konstato-
vat, že se s těmito komplikacemi jak Evropa, tak náš stát i naše 
město vypořádává se ctí. Evropské společenství, i velká část 
toho světového, se dokázalo semknout a poskytovat pomoc 
napadenému národu. Bezprecedentní situace, jakou předcho-
zí generace zažívaly ve 40. a 50. letech minulého století, nutí 
evropské státy hledat bezprecedentní řešení. To stejné platí 
i pro Řevnice. Kdo by si dříve pomyslel, že zde dokážeme v prů-
běhu roku 2022 nouzově ubytovat více než 200 ukrajinských 
běženců. Že části z nich dokážeme zajistit vzdělávání, pracovní 
zařazení, ale i společenské či sportovní vyžití. Chtěl bych proto 
poděkovat všem spoluobčanům, institucím i neziskovým orga-
nizacím, kteří se na této pomoci podíleli či stále podílejí. 

Na prosincovém jednání městského zastupitelstva byl schvá-
len rozpočet města na rok 2023, toto téma podrobněji rozpraco-
vává redakční článek. Dále zastupitelé schválili řadu důležitých 
opatření, mezi jinými i ta, která reagují na již zmíněné ekono-
mické inflační tlaky. Dvou z těchto opatření bych se chtěl teď 
podrobněji věnovat. 

Efektivní odpadové hospodářství
V loňském roce se 16 obcí převážně z regionu Dolní Berounky 
sdružilo do dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady 
a založilo novou svozovou firmu s názvem Pobero, která začala 
od 1. července svážet odpad z území členských obcí. Bílá 
auta s logem Pobero již každý jistě zaznamenal. Cílem obcí je 
získat kontrolu nad svozem, množstvím a likvidací směsného 
i tříděného odpadu a také kontrolovat ekonomiku a přiměře-
nost tvorby cen. Na rozdíl od soukromých svozových firem není 
cílem z této činnosti generovat zisk. 

Odpadový zákon, platný od 1. ledna 2021, uložil obcím 
zásadní úkoly v posílení důslednějšího třídění odpadů a tím 
snižování množství směsného odpadu. Motivací jim má být 
proměnlivá výše tzv. skládkovacího poplatku, která se odvíjí od 
množství uloženého směsného odpadu na skládku v přepočtu 
na občana. Ekonomická zátěž obcí, které se nezačnou odpado-
vým hospodářstvím zabývat a nesníží množství vyprodukované-
ho směsného odpadu, se bude v nejbližších 10 letech enormně 
zvyšovat. 

V loňském roce město provedlo dle vzorové metodiky fyzic-
kou analýzu složení směsného komunálního odpadu sváženého 
z našeho území. Výsledek moc povzbudivý nebyl. Popelnice 
na směsný odpad obsahují průměrně více než 50 % biosložky 
a více než 25 % papíru a plastu. Tedy odpadu, který do nádob 
na směsný odpad nepatří a Řevnice za jeho svoz a uložení na 
skládku platí vysokou cenu. 

Slovo starosty
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Černošice usilují o gymnázium
Vznikne mezi Berounem a Prahou nová střední škola? Zatím 
musejí středoškoláci dojíždět do Berouna či do Prahy. O výstavbě 
gymnázia uvažují Černošice a Jesenice. Také řevnická radnice 
má ambice na vybudování střední školy nebo učiliště. Středočes-
ký kraj dává zřízení nových míst na středních školách zelenou.

„Konstatovali jsme, že situace je vážná a je nutno ji neprodle-
ně řešit. Praha bude moci vytvořit až 2000 gymnaziálních míst 
a v našem kraji budou umožněny výstavby nových gymnázií 
v Černošicích, Jesenici a rozšířit by se mělo gymnázium v Hosti-
vici,“ uvedla před časem hejtmanka Petra Pecková.

Plán Černošických už má poměrně jasné obrysy. Pro krajské 
gymnázium Černošice nabídly kraji městský pozemek a u archi-
tektů nechaly zpracovat ověřovací studii. Koncem roku 2022 za-
stupitelstvo Středočeského kraje schválilo rozpočet na rok 2023, 
ve kterém je alokovaná i částka potřebná na zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavbu krajského gymnázia v Černošicích. 

„V Černošicích jsou s plánem gymnázia mnohem dále. U nás 
v Řevnicích jde zatím pouze o počáteční diskuzi s majiteli bývalé 
betonárny nad využitím pozemku v souladu s územním plánem,“ 
potvrdil starosta Řevnic Tomáš Smrčka s tím, že v našem městě 
se debaty nevedou nad vybudováním gymnázia, ale spíše střední 
školy s technickým zaměřením, eventuálně odborného učiliš-
tě. „Diskuze bude jistě probíhat i nadále nad zadáním územní 
studie. Majitelé si zatím směr využití ujasňují,“ dodal Smrčka 
a potvrdil, že po zániku školy tohoto druhu v Litni není mezi 
Prahou a Berounem žádná taková nabídka, a chybějí i místa ve 
středních školách obecně. 

Zatímco třeba na Příbramsku, Kutnohorsku či Rakovnicku 
připadají na 1 místo na tamním gymnáziu tři děti ve věku 15–18 
let, na Praze-západ je na jedno místo rekordních 15 dětí. Pro 
srovnání před dvaceti lety žilo v ORP Černošice (okres Praha-
-západ) 5797 obyvatel ve věku 15–19 let. V roce 2021 to bylo již 
8585 obyvatel. 

 (vše pan)

Odměna pro starostu města
Na posledním zastupitelstvu města Řevnice byla schválena 
odměna pro starostu města. Již na zastupitelstvu se tato odměna 
stala tématem opozice, a proto si myslím, že je na místě krátké 
odůvodnění odměny ve výši dvojnásobku měsíčního platu staros-
ty. Jedná se o první schválenou odměnu současnému starostovi 
města za jeho 8leté působení v této funkci. 

Prvně je třeba zmínit, že pravidelné odměny starostovi obce se 
schvalovaly již v minulosti a byly navrhovány tajemnicí úřadu. 
V současnosti musí být odměny schváleny zastupitelstvem obce 
na návrh rady města. V radě města jsem tento návrh osobně 
přednesl a byl schválen všemi členy rady. Pouze starosta města se 
z pochopitelných důvodů hlasování zdržel. 

K tomuto návrhu mě vedlo několik postřehů. Řevnice se za 
působení současného starosty staly jednou z výrazných obcí 
regionu. Řevnice byly iniciátorem a zakladatelem nové svozové 
odpadové společnosti, jsou zakladatelem a hlavním členem vodo-
hospodářského družstva. Řevnice dále poskytují služby městské 
policie již 10 sousedním obcím. O tyto služby je v sousedních 
obcích velký zájem, což jasně ukazuje, že je správné, aby Řevnice 
byly jednou z nejvíce proaktivních obcí v regionu. Toto větší 
rozkročení Řevnic s sebou nese pro starostu více zodpovědnosti 
a samozřejmě i více práce, která je odváděná nad rámec jeho 
běžných povinností. Opoziční zastupitelé samozřejmě mohu mít 
jiný názor, ale myslím si, že bez výrazných zkušeností s vedením 
města nemůže být jejich názor objektivní.

Petr Hartmann

společného postupu. Společně s dalšími obcemi již sdílíme i ta-
kové služby, jako je sběrný dvůr, městská policie či pečovatelská 
služba. Vážím si toho, že rada města i naprostá většina zastu-
pitelů spatřuje ve spolupráci obcí budoucnost. Tato synergie je 
v nynější době zvyšování inflace a cen energií o to důležitější, 
jelikož představuje důležité úspory na společných nákladech. 

S úctou Tomáš Smrčka

Prezidentské volby 2023
Potřetí budeme v přímé volbě volit prezidenta České republiky, 
a to již v půlce ledna. Volba prezidenta republiky se koná v pá-
tek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé 
kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční 
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Odevzdávat 
svůj hlas budou moci voliči z obou volebních okrsků stejně jako 
v minulých letech v budově Základní školy Řevnice, č.p. 600 ve 
Školní ulici. Volit může každý občan ČR, který alespoň druhý 
den voleb dovrší věku 18 let. Ve druhém kole může hlasovat 
i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dovrší věku 18 let. K volebním urnám si s sebou nezapomeňte 
vzít doklady, kterými prokážete svou totožnost a státní občan-
ství ČR (platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diploma-
tický nebo služební pas ČR anebo cestovní průkaz). Volič, který 
nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vo-
ličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého 
pobytu. V případě města Řevnice je možné požádat na matrice 
Městského úřadu Řevnice. S voličským průkazem může volič 
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo 
v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR. O vydání voličského 
průkazu můžete požádat už jen osobně nejpozději ve středu 11. 
ledna 2023 do 16.00 hodin.

Volební účast při prezidentských volbách patří k nejvyšším. 
V prvním kole prezidentských voleb v roce 2018 hlasovalo 
v Řevnicích 73,28 procent voličů, ve druhém dokonce rekord-
ních 75,21 procent. Přes 70 procent se přehoupla volební účast 
v Řevnicích i v případě první přímé volby prezidenta v roce 
2013. Stejně jako tehdy budeme vybírat z devíti kandidátů.

Nový řidičák vyřídíte i bez návštěvy 
úřadu 
Na začátku prosince roku 2022 Ministerstvo dopravy spustilo 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový elektronický Portál 
dopravy (www.portaldopravy.cz). Občané si mohou prostřed-
nictvím Portálu jednoduše zažádat o vydání či výměnu řidičské-
ho průkazu, aniž by museli opakovaně na městský úřad. Tuto 
možnost nabízel i elektronický Portál občana od Ministerstva 
vnitra, který je nyní s Portálem dopravy propojen. Nově můžete 
elektronicky požádat o řidičský průkaz také z důvodu ztráty, 
odcizení či změny údajů. Podmínkou pro podání žádosti je mít 
přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, 
bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku 
fyzické osoby. Řidičský průkaz si můžete vyzvednout na jakém-
koliv úřadě ORP, který si při podávání žádosti zvolíte. V případě 
žádosti spojené s uhrazením správního poplatku zaplatí tento 
žadatel při převzetí nového řidičského průkazu přímo na úřadě. 
Více informací je dostupných na webových stránkách Minister-
stva dopravy (www.mdcr.cz) a na stránkách Městského úřadu 
Černošice v sekci Řidičské průkazy. (Převzato z černošického 
zpravodaje Informační listy)  
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nici, a zjistilo se, že minimálně 40–60 % tvoří bio odpad, který 
tam nepatří. 

Budoucnost by měla být taková, že právě popelnice na 
bioodpad by měla být v každém domě. Další popelnicí, kterou 
bude mít k dispozici každý u svého domu, kromě té na směsný 
odpad, bude popelnice na plasty. Tyto nové popelnice se dál 
budou svážet v režimu, který bude občanům oznámen.

Před tím, než se dopracujeme ke třídění těchto komodit 
u svých domů, se ale musíme zamyslet nad tím, co a kam 
vyhazujeme nyní. Jedině tak může tento projekt fungovat a my 
budeme platit spravedlivě jen za to, co patří do černé směsné 
popelnice. Nejen že ušetříme svoje finance, ale hlavně pomůže-
me, v dnešní době plné odpadu, životnímu prostředí.

Stále je zde také možnost bio odpad kompostovat, buď každý 
na svém kompostu, který má u domu, nebo v kompostárně ve 
sběrném dvoře, kam se bioodpad dostane, když ho budeme 
odnášet na sběrná místa, která v Řevnicích máme.

Více se o tomto projektu dozvíme v dohledné době na někte-
rém ze setkání s občany, kde bude předveden a vysvětlen.

Více informací bude na webu města a také v dalších číslech 
Ruchu. Pro naše životní prostředí bychom to měli udělat.

Jaroslava Vyletová 
Hnutí Srdce Řevnic

Milí přátelé, sousedi,

chtěla bych vám i vašim rodinám za sebe i za hnutí Srdce 
Řevnic do nového roku 2023 popřát jen to nejlepší, klidnou 
mysl a hodně štěstí a úspěchů ve všem, co vás ve vašich životech 
provází.

Jaké proveditelné předsevzetí bychom si mohli dát pro 
příští roky? 
Jedno z mnoha diskutovaných témat je skládkové hospodářství. 
Toto téma je mi hodně blízké i z důvodů, pro které spolek Srdce 
Řevnic úspěšně kandidoval do zastupitelstva. 

Chystá se velká reorganizace třídění odpadů v našem městě, 
potažmo v celém Poberouní. Úkolem je nejdříve lidi seznámit 
s tím, jak třídění bude probíhat, a poté celé realizovat. Pravda 
je, že odpadky třídí jen někteří. Teď platíme 700 Kč na osobu 
a adresu, ať třídíte, nebo ne. Asi mi dáte za pravdu, že spraved-
livější by bylo platit je za to, kolik odpadu domácnost vyprodu-
kuje, a to vážením každé popelnice. 

Firma Pobero, která v našem městě odpad sváží, má všechny 
prostředky k tomu, aby každou popelnici vážila již teď. 

Je ale nutné, kromě přípravy legislativy, na to občany 
připravit. Musíme se naučit domácí odpadky třídit minimálně 
na plasty, papír, bio a směsný. Již dříve si Pobero dalo tu práci 
a zjišťovalo, jaké odpadky se nacházejí v černé směsné popel-

obyvatele. Ta zůstává stále ve výši 700,- Kč/osoba/rok, rozdíl 
bude hrazen městem. Jako důvod bylo opět uvedeno navý-
šení vstupních nákladů pro společnost Pobero. Tedy nárůst 
cen pohonných hmot, mzdové náklady, menší objem a špatná 
struktura odpadu (odpad obsahuje až 50 % biosložek atd.). 
I zde zcela chybělo finanční odůvodnění k navýšení vstupů 
a nebyla tedy zřejmá potřeba navýšení cen. Ani zde jsme tedy 
nemohli návrh podpořit.

•	Třetím bodem, kde naše sdružení nepodpořilo návrh rady 
města, bylo odsouhlasení mimořádné odměny pro pana 
starostu Tomáše Smrčku ve výši dvou platů… tedy 2x 
66 286 Kč. Podle návrhu by mu tedy měl být vyplacen prosin-
cový plat plus odměna celkem ve výši 198 858 Kč. V odůvod-
nění je uvedeno, že se jedná o odměnu pro Ing. Tomáše Smrč-
ku za rozvoj města a reprezentaci na krajské či regionální 
úrovni. A též za aktivní činnost ve společnosti Pobero. ŠANCE 
Řevnice tento návrh nepodpořila. Nesouhlasíme s takto 
významnou odměnou za činnosti, které jsou v popisu práce 
pana starosty. A náklady na reprezentaci nemají být pokryty 
odměnou, ale měly by být hrazeny z rozpočtu města jednotli-
vě tak, jak vznikají. 

Zastupitelé stran koalice se s argumentací a podklady spoko-
jili a navýšení ceny vodného a stočného, navýšení plateb města 
na odvoz odpadu i finanční odměnu pro pana starostu odsou-
hlasili.

Vážení spoluobčané, i nadále si stojíme za názorem, že ze-
jména v blížící se době krize je třeba se chovat při vedení města 
jako velmi dobrý hospodář.

Přejeme vám úspěšný rok 2023. Pro vás všechny zdraví, 
štěstí, klid a pohodu.

Jiřina Ullrichová, Olga Tomková, 
Tomáš Chabera, Martin Sudek

Šance Řevnice do nového roku 2023

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám jménem našeho 
sdružení ŠANCE Řevnice popřáli krásný rok 2023, zdraví, 
štěstí a spokojenost. Roky 2021 a 2022 byly pro nás všechny 
velmi náročné. Přinesly mnohé nečekané události, a to vždy při-
náší obavy co dělat, jak se zachovat atd. Nelze očekávat, že situ-
ace roku 2023 bude výrazně lehčí než v letech předcházejících. 
Domníváme se, že dnes více než kdy jindy je třeba se chovat 
při řízení města velmi obezřetně. Sledovat každý výdaj i příjem 
v rozpočtu. Díky vašim hlasům je ŠANCE Řevnice zastoupena 
v zastupitelstvu, výborech i komisích města. Poslední zasedání 
zastupitelstva (druhé od voleb) bylo dne 19. 12. 2022 a některé 
body jeho jednání ovlivní i služby pro občany v novém roce. 
Jistě, je to rozpočet města pro rok 2023, který byl ve finančním 
výboru diskutován i našimi zastupiteli a byl doporučen k od-
souhlasení na zastupitelstvu, a tak se také stalo. Bohužel byly 
odsouhlaseny i tři body jednání, kde naše sdružení nemohlo 
hlasovat pro podporu návrhu. 

•	Prvním bodem, který zastupitelé ŠANCE Řevnice nepodpoři-
li, bylo zdražení vodného a stočného pro občany o 15 % 
v roce 2023. Zástupci koalice argumentovali tím, že navýšení 
cen je nutné kvůli růstu cen energií, chemie, poklesem dodá-
vaného a odváděného množství vody, navýšením materiálu 
na opravy, služby atd. Je jasné, že zvýšené náklady na dodání 
a likvidaci odpadních vod jistě jsou. Z podkladů však nebylo 
zřejmé o kolik. K odsouhlasení tak závažné změny ceny jsme 
požadovali podrobnější podklady, ze kterých tato potřeba 
bude vyplývat.

•	Druhým bodem jednání zastupitelstva města, kde ŠANCE 
Řevnice nepodpořila návrh rady města, bylo navýšení ceny 
odvozu odpadu společností Pobero pro město Řevnice. 
Zde se však nejedná o navýšení ceny odvozu odpadu pro 

Ze zastupitelstva
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Jak budeme hospodařit  
v roce 2023?

Jak byste rozpočet pro letošní rok charakterizoval? Je opro-
ti předešlým letům něčím výjimečný?
Rozpočet pro rok 2023 bych charakterizoval razantním do-
padem navýšení cen energií, který se v rozpočtu „propisuje“ 
do více položek. Nejen přímo do rozpočtové části energií, ale 
i do hospodaření organizací, zejména všech  školských, a také 
do cen služeb. K tomu je třeba dodat, že toto navýšení cen, 
zejména energií, probíhá na základě rozpočtových opatření již 
od roku 2022.

Rozpočet je výjimečný historicky největší jednorázovou inves-
ticí, jíž je rekonstrukce komunikací na Vrážce, na kterou se nám 
podařilo získat i výjimečně velkou dotaci.  
Kolik financí je na ni vyčleněno? A jaké jsou další investice? 
Zvládneme jejich financování z rozpočtu města, nebo si 
budeme muset půjčit?
Na rekonstrukci ulic na Vrážce je v rozpočtu na spoluúčast 
naplánováno 40 mil. Kč a výše schválené dotace je 66 mil. Kč. 
Z té čtyřicetimilionové spoluúčasti je plánováno pokrýt 20 mil. 
úvěrem, 15 mil. z prodeje dvou stavebních pozemků v Náplavní 
ulici a 5 mil. z vlastních finančních prostředků, příjmů z RUD 
(rozpočtové určení daní, pozn. red.). Samozřejmě vše záleží na 
tom, jak se nám podaří vysoutěžit dodavatele. Aktuálně probíhá 
hodnocení nabídek. Je třeba zdůraznit, že letos se městu po-
dařilo splatit všechny historické úvěry a po velmi dlouhé době 
je bez úvěrového zatížení. Načerpání nového úvěru na takto 
významnou investici by tedy neznamenalo žádné významné 
zhoršení hospodaření města. 

Další významné investice v rozpočtu jsou do vodohospodář-
ské infrastruktury. Případné další investice se budou zapra-
covávat průběžně podle finančních možností města a také na 
základě schválených a aktuálně podaných dotačních žádostí 
(rekonstrukce veřejného osvětlení, zázemí u Dřeváku, rekon-
strukce bývalého domečku školníka, rozšíření kapacit v MŠ 
atd.).    
Jak se v rozpočtu projevilo zdražení energií? O kolik víc 
na ně vydáme oproti minulému roku? Má město zajištěné 
energie na celý rok? Snaží se s nimi šetřit? 
Protože město nakupuje energie společně s dalšími obcemi 
v rámci sdružení samospráv a pod vedením města Černošice na 
komoditní burze, projevilo se navýšení cen v rozpočtu v pod-
statě okamžitě a to již v roce 2022. V roce 2023 pro město platí 
státem zastropované ceny. Rád bych zdůraznil, že díky tomuto 
systému se obcím a městům v minulosti dařilo získávat velmi 
zajímavé ceny a šetřit výdaje na energiích. Bohužel, současná 
situace, kdy v důsledku války na Ukrajině došlo k výraznému 
přenastavení využívání energetických zdrojů, znamenala 
v energiích, a nejen v nich, v letošním roce velmi citelný cenový 
šok. Zastropované ceny však platí pro naprostou většinu odbě-
ratelů. 

Cenový šok nejlépe dokládají čísla o skutečných výdajích 
v souboru výkaznictví FIN. Například za elektrickou energii 
město v roce 2021 zaplatilo 1 526 tis. Kč, v roce 2022, kdy ceny 
byly nějaký čas velmi vysoké, pak 3 587 tis. Kč a v rozpočtu na 
rok 2023 počítáme s výdajem 3 318 tis. Kč (propočet byl dělán 
na roční spotřebu a zastropované ceny). 

Text: Marie Reslová
Energie na rok 2023 jsou již vysoutěžené a platí již zmíněné 

zastropování cen. Výrazná úsporná opatření jsme provedli 
v nedávném období, např. zateplení objektů, přechod z elek-
trických přípomotopů na moderní kondenzační kotle apod. 
Menší úsporná opatření byla provedena v závěru letošního 
roku – zateplení  objektu bývalého stavebního úřadu, výměna 
přímotopů v kancelářích sběrného dvora za rekuperaci, vypnutí 
některých svítidel veřejného osvětlení. V příštím roce s pomocí 
dotací počítáme s  I. etapou modernizace veřejného osvětlení – 
dojde k instalaci LED světel. Ale především půjde také o hledání 
alternativních zdrojů, jako je fotovoltaika, kotle na biomasu 
apod. Jedním z největších plánovaných projektů v tomto směru 
je fotovoltaická elektrárna na tělese skládky, která aktuálně 
získala povolení k napojení do sítě od ČEZ. Je dobře, že jsme 
tento projekt začali připravovat již v době, kdy o energetické 
krizi nikdo nic netušil. 
Bylo nutné v některých rozpočtových položkách finance 
uspořit a omezit výdaje? Ve kterých?
Ne, zatím nebylo nutné škrtat. 
Projevuje se v rozpočtu města vysoká inflace? 
Samozřejmě v cenách služeb, které město nakupuje. To, bohu-
žel, zná každá domácnost. 
Za odstraňovaní komunálního odpadu si o milion, tedy více 
než o třetinu, připlatíme – místo 2,5 milionu v loňském roce 
zaplatíme letos 3,5 milionu korun. Proč dochází k tak výraz-
nému navýšení? Téměř o milion vzrostly také náklady na 
provoz sběrného dvora, zatímco jeho příjmy jsou rozpočto-
vány dokonce o něco nižší než v minulém roce?
Srovnám-li nárůst například s náklady na elektrickou energii, 
které se nám meziročně zvýšily z 1,5 mil. Kč na 3,5 mil. Kč, není 
růst nákladů ani v položce odpady překvapivý. Zvýšené ceny 
energií a inflace se logicky promítají i do odpadového hospodář-
ství. Rozpočet pro rok 2022 počítal s částkou 2,5 mil Kč (ovšem 
tvořený dle cen v roce 2021), skutečnost v roce 2022 (aktuální 
FIN výkaz 11) je ovlivněna navýšením cen již ve výši 3,053 mil. 
Kč a rozpočet na rok 2023 je 3,5 mil. Kč. Vše je ovlivněno inflací 
a vývojem nákladů při svozu (pohonné hmoty, pracovní síly, 
atd.), ale zejména zvyšujícími se cenami na koncovkách (zde to 
ovlivňují zejména energie). Například cena uložení odpadu na 
skládku se v průběhu roku 2022 zvýšila o 10 % a v roce 2023 se 
zvýší o dalších 15 %. Zároveň roste každoročně podle zákona 
skládkovací poplatek. Všechny tyto faktory tlačí náklady naho-
ru. Papír se z výkupu 0,50 Kč za kg překlopil do odkupu 2,50 Kč 
za kg, podobně roste i cena za likvidaci plastu. Současná 
smlouva na svoz a likvidaci odpadu je postavená tak, že město 
platí dvě složky ceny: jedna je za vlastní svoz a druhá za odvoz 
a uložení odpadu (skládka, třídírna, střepiště apod.).  Rozpočet 
musí na reálné náklady reagovat. Dále je třeba znovu připome-
nout, že strategie založení a činnosti meziobecní svozové firmy, 
která sváží 16 obcí, tedy cca 27 tis. obyvatel, je z hlediska cen 
postavena tak, že obecní svozová firma netvoří zisk, ale obcím 
přeúčtovává náklady spojené se svozem (technika, lidé, po-
honné hmoty apod.) a likvidací odpadů. Shodou okolností byla 
meziobecní svozovka založena a zahájila svou činnost v tom 
bezprecedentně ekonomicky nejnáročnějším a nejvíce turbu-
lentním období, kdy je jakákoliv predikce cen velmi složitá. 

Řevničtí zastupitelé schválili 17. prosince rozpočet na rok 2023. Je vyrovnaný, město plánuje výdaje i příjmy ve 
výši necelých 153 milionů korun. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Tomáše Smrčky.



O to více je třeba si vážit toho, že se podařilo vlastní společnost 
vybudovat, vybavit technikou a personálem. Chtěl bych lidem, 
kteří se o její činnost starají, poděkovat. 

Občanů se tyto ekonomické dopady nedotknou, budou zapla-
ceny z městského rozpočtu, poplatek za odpady pro rok 2023 
zůstává stejný. 

Co se týče sběrného dvora, rozpočtový nárůst má dva důvo-
dy: jedním je plánovaná investice 1,2 mil. do dalších zpevně-
ných ploch v areálu a dále sběrný dvůr navýšil počet zaměst-
nanců o jeden úvazek kvůli rozšíření agendy a otvírací doby pro 
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občany. Je třeba připomenout, že na provozních nákladech se 
podílejí vedle Řevnic i další obce, které sběrný dvůr využívají. 
Na městskou policii je v rozpočtu určeno bezmála 8 milio-
nů. Kolik z této částky zaplatí obce, kterým službu městské 
policie poskytujeme?
V rozpočtu na rok 2023 jsou provozní náklady městské policie 
ve výši 7 567 000 Kč, investice 400 tis. Kč je na obnovu vozové-
ho parku. Část z toho se vrátí z prodeje současně používaného 
vozu. Příjmy od obcí jsou ve výši 5 127 750 Kč a provozní příjmy 
800 000 Kč. e

Rozhovor s místostarostou 
Petrem Kozákem
Jako místostarosta máš kromě jiného na starost oblast 
městské energetiky. Jaké jsou tvoje plány v této oblasti, 
jaké konkrétní věci právě řešíš?
Problematika energetiky nebyla doposud systémově zařazena 
do činnosti města. Situace se změnila v důsledku energetické 
krize. Proto jsme v současné době na počátku mapování ener-
getické bilance městských zařízení, veřejných budov a celkové 
spotřeby města jako celku. Zároveň jsme začali oslovovat in-
stituce, které se odborně zabývají touto problematikou, aby-
chom mohli získat co nejrychleji potřebné znalosti a připravit 
možnosti čerpání různých druhů podpory. Dále pokračuje 
práce na projektu fotovoltaické elektrárny na bývalé skládce. 
Jak by podle tebe mělo město velikosti Řevnic k pro-
blematice energií přistoupit? Existují v tomto směru už 
nějaké krátkodobé i dlouhodobé plány, jako je například 
vize komunitní energetiky?
Ano, po zpracování energetické analýzy budou práce pokra-
čovat na zpracování energetické strategie města, komunitní 
energetika bude její součástí. Kromě zdrojů bude součástí 
i oblast energetických úspor. 
Už zhruba dva roky město plánuje výstavbu velké solární 
elektrárny na tělese skládky Na Bořích. Jaké bude mít 
místo v jeho hospodaření s energiemi? 
Možnost mít vlastní elektrárnu je pro Řevnice jedinečná pří-
ležitost. To, že se této možnosti věnovala pozornost, je nyní 
pro město výhoda. Důležité však je, za jakých podmínek bude 
realizována. Řešení je celá řada. Nejsnazší pro město by bylo, 
kdyby do projektu vložilo jen pozemek a ostatní náklady nesl 
jiný investor, pak by ovšem výnosy byly malým přínosem. Na-
opak na druhém konci možných řešení je využití dotací, které 
budou mít obce možnost čerpat, a pak by výnosy plynuly do 
městské kasy. Chceme proto mít připraveno více variant.
Jakou má mít solární elektrárna kapacitu a kdo ji bude 
provozovat? Bude město vyrobenou elektřinu prodávat 
nebo bude možné, aby přímo pokrývala spotřebu města?
Roční produkce energie podle předběžných propočtů studie 
je 3 300 MWh. Pochopitelně při zpracování stavebního pro-
jektu bude docházet ke zpřesňování parametrů dle navržené-
ho technického řešení. 

Prozatím počítáme s variantou dodávek do sítě, ale legisla-
tivní situace se poměrně rychle mění, takže konečné rozhod-
nutí bude záviset na podmínkách v době uvedení elektrárny 
do provozu. 

Investice do výstavby elektrárny má přesáhnout 100 mil. 
korun, jak ji chce město financovat?
Jako město máme možnost čerpat dotaci, tím se celá investi-
ce o částku dotace zlevní. Pokud budeme postupovat jiným 
způsobem, bude nutné investici splatit věřiteli z budoucích 
výnosů.
Na prosincovém zastupitelstvu se schvaloval poplatek za 
připojení budoucí solární elektrárny do sítě. Její stavba je 
ale teprve ve fázi studie proveditelnosti. Kdy by mohla být 
uvedena do provozu? 
Předpoklad je během dvou až tří let, nicméně to bude záležet 
především na jednotlivých fázích zpracování a schvalování 
technické dokumentace. 

Nyní bylo na základě zpracované studie možné požádat 
o připojení k energetické soustavě, což se podařilo s kladným 
výsledkem. Je potřeba podotknout, že pokud bychom této 
možnosti dnes nevyužili, bude kapacita přidělena jinému zá-
jemci a v budoucnu bychom již tuto příležitost nemuseli mít. 
Dále se připravuje zadání pro výběrové řízení na zpracovatele 
stavebního projektu. Po jeho výběru bude probíhat územní 
a následně stavební řízení, projednání s dotčenými stranami 
a příprava výběrového řízení na dodavatele stavby. Násle-
duje stavba samotná, provozní zkoušky, převzetí a zaškolení 
obsluhy. Je to velmi mnoho práce na to, abychom to v předpo-
kládaném termínu stihli.
Rada města zřídila odbornou komisi pro energetiku, které 
jsi rovněž členem. Co od ní očekává?
Na příkladu elektrárny je zřejmé, že komise bude mít do-
statek práce již jen s její přípravou. Dále se  od ní očekává 
zadávání dalších energetických řešení, jako např. možnost 
využití zpracování lesního odpadu k výrobě štěpky a jejího 
využití k vytápění, využití odpadního tepla čističky odpad-
ních vod, možnost rekuperace odpadního tepla školní jídelny, 
posouzení instalace tepelných čerpadel. Dále je tady úkol 
posoudit snižování energetických ztrát a jeho přínos vztažený 
k nákladům na investice s tím spojené. Od členů komise se 
předpokládá, že se se všemi získanými podklady seznámí, 
porozumí navrhovaným řešením a budou schopni kvalifiko-
vaně odpovídat na otázky veřejnosti a přijímat kvalifikovaná 
rozhodnutí jako podklad pro rozhodování rady města.
Podle jakého klíče byli jmenováni členové komise, jaké 
odborné kompetence v oblasti energetiky mají?
Členové nebyli vybíráni podle klíče, byli navrženi jednot-
livými volebními uskupeními. Dalšími členy komise jsou 
pánové Aleš Svoboda, Ing. Jakub Holovský, Ing. Pavel Černý 
a Jan Chroust. Odborné kompetence máme sice rozdílné, ale 

Připravujeme energetickou 
strategii města
Text: Marie Reslová
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odpovědnost máme všichni stejnou. Každý se musí s pro-
blematikou seznámit do takové hloubky, aby byl odborně 
schopen řešení porozumět a nést plnou odpovědnost za své 
rozhodování. Každý může požádat o odbornou konzultaci 
k danému problému tak, aby byl plně na pravidelná jednání 
komise připravený.
Už se komise sešla? Můžeš přiblížit její jednání?
Komise se sešla na úvodním jednání, na kterém byla pro-
jednána šíře problematiky a stanovena pravidla fungování 
komise. e

Kolem energetiky je hlavně 
hodně otazníků
Rozhovor s Alešem Svobodou, předsedou 
komise pro energetiku
V rámci povolebních koaličních jednání jste inicioval 
vznik komise pro energetiku. Proč? 
Když jsem si přečetl první návrh koaliční dohody, překvapilo 
mě, že je v ní problematika energií zmíněna jen okrajově, 
nebyla také určená jasná odpovědnost za tuto oblast. Požá-
dal jsem proto, aby rada města zvážila ustavení komise pro 
energetiku s poradní kompetencí, což se stalo 28. listopadu 
minulého roku. Proběhlo první setkání, kterého jsem se 
účastnil online, protože jsem byl zrovna v lázních.
Co považujete v tuto chvíli v oblasti městského hospoda-
ření s energiemi za podstatné?
V prosinci městské zastupitelstvo schválilo zaplacení částky 
420 tisíc korun, polovinu finální ceny, za připojení budoucí 
řevnické fotovoltaické elektrárny do rozvodné sítě ČEZ. 

Elektrárna, která má vzniknout na tělese bývalé skládky 
Na Bořích, je ve stadiu studie proveditelnosti (je dostupná na 
webu města v kolonce projekty/dotace, pozn. redakce). Její 
autor, Ing. Jan Bartoň, by měl během prvního lednového týd-
ne připravit návrh, jak má město vybrat dodavatele projekto-
vé dokumentace ve veřejném výběrovém řízení.
Vnímáte působení komise jako čistě poradní nebo i jako 
možnost veřejné kontroly při rozhodování rady o energe-
tické koncepci a investicích?
Kontroly i pomoci. Bude například důležité, koho si město 
vybere jako odborného garanta, energetika obce, a kdy.

Normální by samozřejmě bylo, aby elektřina byla v co 
největší míře spotřebovaná na místě, kde se vyrobí. Ale co se 
týče komunitní energetiky není legislativa zatím ani zdaleka 
hotová. 

Mimo jiné by komise měla také přispět k tomu, aby se řešilo 
umístění fotovoltaiky na budovy ve správě města, jako je ško-
la, školka, penzion, čistírna odpadních vod, vodárna a podob-
ně. Jejich energetická náročnost je vysoká. 

Do budoucna je především hodně otazníků. Hlavně cena 
energie, se kterou souvisí návratnost investic.
Jak byste si představoval, že by hospodaření s energiemi 
mohlo v Řevnicích ideálně vypadat?
Jedna věc je fotovoltaická elektrárna a druhá tzv. komunitní 
správa. 

Pořád je dost financí na dotace fotovoltaiky na soukromých 
domech a prostoru pro apel na lidi, že by bylo dobré hospo-
dařit si se „svými energiemi“. A je nutné se připravovat na 
nové normy týkající se komunitní energetiky. Musíme zároveň 
sledovat vypisované dotační tituly Ministerstva průmyslu 
a obchodu určené pro obce. e

Energetické paradoxy
V souvislosti s úvahami o investicích města do energetic-
kých zdrojů je možná zajímavé si připomenout řevnickou 
malou vodní elektrárnu na Berounce v bývalém Mudrově 
a později Hazukově mlýně. Je v provozu od roku 1910, kdy 
bratři Hazukové nahradili mlýnská kola Francisovou turbí-
nou, později doplněnou Kaplanovou turbínou. Arch. Ben- 
jamin Fragner, který se zabývá technickými památkami, 
v popisu řevnické elektrárny píše: „Technickou zajímavostí 
zpočátku bylo, že turbina poháněla generátor a současně 
mohla být připojena na transmisi a pohánět stroje v mlýnici 
i pilu s dvěma katry. V téže době byla přistavěna ještě parní 
elektrárna s kotelnou a parním dvouválcovým strojem.“ Ta 
byla v provozu do 60. let minulého století, mlýn s pilou jen 
do roku 1932. 
V současnosti řevnickou malou vodní elektrárnu provo-
zuje Ing. Pavel Jirák. V nenápadném žlutém domku nad 
řevnickým jezem voda z Berounky ročně vyrobí 1,501 
gigawatthodin elektrické energie. Velká solární elektrárna, 
jejíž stavbu nyní město připravuje na tělese bývalé skládky 
Na Bořích, by měla ročně dodat do sítě 3,3 GWh elektrické 
energie – jen o něco málo víc než dvojnásobek. Na řevnické 
poměry to bude obří investice za cca 100 milionů, s předpo-
kládanou dotační podporou. Dle zveřejněné studie provedi-
telnosti ale bude mít elektrárna i nemalé finanční nároky 
na provoz a údržbu, o omezené životnosti fotovoltaických 
panelů nebo vizuálním efektu v krajině ani nemluvě. 

V době vysoké ceny energií a do budoucna i jejich nejisté 
dostupnosti je úvaha o vlastní městské elektrárně logická 
a vzhledem k dotační podpoře nejspíš i ekonomicky výhod-
ná. Přesto člověka napadne při porovnání měřítka, efektivi-
ty, estetiky a hlavně výkonu toho malého domku u řevnické 
lávky a několika hektarů pokrytých černými panely, že 
pokrok ve výrobě elektřiny je dosti paradoxní.
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Letopisecká komise v Řevnicích

V roce 1923 po obecních volbách ustavilo zastupitelstvo řadu komisí, 
které se staly poradními orgány radnice, mezi nimi i komisi letopisec-
kou. Od té doby komise pracuje téměř nepřetržitě s výjimkou období 
německé okupace v letech 1939–1945, kdy ji okupanti zakázali. 
Prvním předsedou se stal tehdejší starosta města Václav Sadílek 
a členy učitel Jaroslav Růžička a revizor řevnické železniční stanice 
Bohumil Česnovský. Hlavním posláním komise byla od počátku péče 
o městskou kroniku. Obecní zastupitelstvo tehdy také zvolilo prvního 
řevnického kronikáře, místního faráře P. Jana Nepomuka Dvořáka.

K péči o městskou kroniku samozřejmě patří sledování význam-
ných událostí ve městě a snaha o jejich zachycení na stránkách kroni-
ky, ale vyjma toho komise v průběhu roku organizuje výstavy, pořádá 
besedy s řevnickými občany s různou tématikou (výstavba, kultura, 
významné osobnosti, stav památek), spolupracuje s Městským kul-
turním střediskem, radou města, zastupitelstvem, dalšími komisemi 
a s letopisci jiných měst a obcí. Nejdéle působícím předsedou komise 
byl Vladimír Houška, velmi platným a uznávaným členem byl Ing. 
Josef Beneš starší.

V současné době má komise 7 členů, jejím předsedou je Jindřich 
König. Členy jsou – dle abecedy – Darja Balejová, Pavel Beneš, Miro-
slav Cvanciger, Petra Flemrová, Eva Hanykýřová a Dagmar Renerto-
vá. Komise má zájem o rozšíření, konkrétně o Zdeňka Valeše. 

Členové se setkávají pravidelně na radnici každý poslední pátek 
v měsíci (mimo dobu letních prázdnin). Předseda vede jednání a píše 
zápis, který stále ještě v písemné formě předává přes podatelnu na 
radnici. Počátkem kalendářního roku všichni členové komise sbírají 
a získávají zápisy a výroční zprávy řevnických institucí za uplynulý 
rok, předseda potom provede jejich redakci a po schválení radou 
města předá souhrny paní Miladě Horké, která texty ručně zapisuje 
do kroniky. Významné události nadregionální povahy sumarizuje 

Text: MUDr. Jindřich König | Ilustrace: Dagmar Renertová

Letos uplyne 100 let od založení první letopisecké komise v Řevnicích.

starosta v ročním úvodu. Zápis pro každý rok doprovází kresba s řev-
nickou tematikou, jejíž autorkou je již přes 30 let řevnická výtvarnice 
a členka komise Dáša Renertová (viz její obrázek z roku 2006). Ob-
držené doklady, obrázky a fotky jsou shromažďovány komisí zvlášť, 
protože by se do kroniky nevešly. Poslední dvě kroniky má u sebe 
starosta na radnici, starší kroniky jsou uloženy v okresním archivu. e

Významná řevnická výročí 
první poloviny roku 2023
Leden
6. 1. 1923 řevničtí občané J. Polák, J. Purgrt, Vl. Straka a J. Zeitham-
mer se sešli za účelem založení divadelního spolku, který skutečně 
vytvořili, a 4. 3. téhož roku nazvali Jednotou divadelních ochotníků 
(JDO) v Řevnicích (100 let).
20. 1. 1928 ve věku nedožitých 24 let zemřela Jarmila Horáko-
vá, členka činohry Národního divadla v Praze. Svou krátkou, ale 
oslnivou hereckou kariéru začínala v Lesním divadle v Řevnicích ve 
13 letech. Je pochována v Praze na Olšanských hřbitovech (95 let).
22. 1. 1973 první elektrická pantografická jednotka projela po trati 
Praha – Beroun.
1893 v lednu byl na poště zřízen telegraf.

Březen
14. 3. 1938 po provedení nové elektroinstalace proběhlo ve dvou 
dnech vymalování kostela svatého Mořice.

Duben
8. 4. 1928 byl položen základní kámen Lidového domu. Již 25. 12. 
byl Lidový dům slavnostně otevřen.
15. 4. 1993 policie se stěhuje z radnice k nádraží, kde je dosud.
29. 4. 1908 se narodila Ludmila Červinková, členka opery Národního 
divadla v Praze. Řadu let žila v našem městě, v jehož Lesním divadle 
začala jako dítě hrát a zpívat v Čekanově dětské družině. Jako již 

dospělou zpěvačku ji z Olomouce získal na pražskou scénu dirigent 
Václav Talich. Mimořádného úspěchu zde dosáhla jako Libuše ve 
Smetanově stejnojmenné opeře.

Květen
18. 5. 1863 se v Praze narodila paní Weissová-Cavallarová, oper-
ní pěvkyně-sopranistka, členka „Staré gardy“ Národního divadla 
v Praze. Byla oceňována pro svou pěveckou všestrannost. V Řevni-
cích podporovala činnost Lesního divadla, a také na jeho scéně hrála 
a zpívala.  
23. 5. 1883 se narodil Jindřich Feld starší, vynikající houslista 
a houslový pedagog, profesor na Pražské konzervatoři. Jeho žáky se 
stali m. j. Rafael Kubelík, Ivan Kawaciuk, Jiří Novák, Nora Grumlíko-
vá. Feld se oženil se svou žačkou Marií Kolbovou, která byla o 15 let 
mladší. V Řevnicích stál u zrodu Lesního divadla, pro které vytvořil 
svůj vlastní orchestr. Zemřel v roce 1953 na své chatě v Řevnicích a je 
pochován v rodinné hrobce v Praze.
24. 5. 1883 položen základní kámen nové školy na náměstí.
24. 5. 2003 na tenisových dvorcích LTC Řevnice se uskutečnila osla-
va 100 let řevnického tenisu.

Červen
4. 6. 1993 v řevnickém Zámečku se konala první autogramiáda 
řevnické spisovatelky Ludmily Paukertové – Vaňkové.
6. 6. 1938 se narodil Miroslav Barták, známý karikaturista, grafik 
a kreslíř, který řadu let žije v našem městě.
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Portréty prezidenta a kočky 
na každém rohu
Poznala jsem zdejší kulturu a překvapilo mě, že na každém dru-
hém domě je vyvěšená vlajka s portrétem tureckého prezidenta. 
Ten je zároveň vystaven i na každém patře školy, jeho portrét 
je vyvěšen na budově školy a před školou je jeho busta. Taky 
tu vidíte nespočet pouličních koček a psů. Zároveň jsem byla 
překvapena, jak důležitou částí dne je pro Turky snídaně. Mívají 
něco jako švédské stoly. Většinou na nich nechybí nějaké rolky, 
jejich „megachleba“ (není to ani tak úplně chleba, ale spíše sed-
minásobná houska), vajíčka, nebo nějaké párky, klobásy apod. 

Vzdělání
Místní úroveň vzdělání, dle mého názoru, nedosahuje takových 
rozměrů jako třeba v České republice. Lidé, se kterými jsem se 
zde viděla, absolutně nemluvili anglicky. Slovní zásoba běžných 
žáků základních škol většinou dosahuje úrovně naší třetí až 
čtvrté třídy. To jsme pochopily poté, co jsme se se spolužačkou 
Apolenou daly do řeči s místní učitelkou angličtiny a ona nám 
nerozuměla. Lidé tu zároveň žijí se znalostmi o světě, které byly 
aktuální asi tak před třiceti lety. Tak například si stále myslí, 
že jsme Československo. Sice jsme tu navštěvovali soukromou 
školu, ale podle mě to tak moc nepůsobilo. Naše škola je oproti 

jejich škole něco nepředstavitelně krásného. A máme tu mnoho-
násobně lepší vybavení.

Čaj o jedenácté 
Nevím, v kolik hodin běžně v Turecku vstávají do školy. Vzhledem 
k našemu programu to bylo pokaždé jinak, ale jejich denní režim 
je prý i za normálních okolností trochu otočený naruby. Já osobně 
potřebuji mít třeba od nějakých devíti, možná desíti hodin večer 
svůj vlastní klid, ať už na vypracování úkolů do školy nebo jen na 
sledování televize. Turci ale začínají fungovat asi tak okolo desáté 
hodiny večer. Jedním ze zážitků, které mě překvapily, bylo, když 
někdy okolo desáté hodiny večer jsem byla v takovém režimu, 
že bych chtěla být sama v pokoji a projíždět sociální sítě nebo 
tak, a v tom najednou ve dveřích pokoje stojí moje hostitelka 
s překladačem v ruce, kde stálo „Tvůj přítel už přichází“. Chvíli 
jsme nechápala, co má na mysli, ale pak mi došlo, že pár metrů 
od nás bydlí jiná hostitelská rodina s jedním členem naší české 
výpravy. Tudíž že se u nás asi zastaví. V tu chvíli hodiny ukazovaly 
nějakých 22.15 a bylo mi to trochu divné, ale tak co už. Vzápětí se 
u nás doma objevila ona rodina i s členkou naší výpravy. My Češky 
jsme už byly hodně unavené po náročném dni, tak jsme na sebe 
celý zbytek večera tak nechápavě koukaly a snažily se pochopit, že 
takhle tu běžně fungují. Později nám ale i sám pan ředitel zdejší 
školy vysvětlil, že to je tady úplně normální. 

Zběsilá doprava
Absolutně nepochopitelná pro mě zůstává doprava. Například 
téměř nevyužívali přechody a vrhali se do hlavní silnice přímo 
pod kola aut. Divím se, že někteří z nich ještě žijí. A že je auto 
určené pro pět lidí? Nevadí. Klidně nás v něm pojede třináct. 
Nad tím opravdu zůstával rozum stát.

Ve finále představí muzikál
Bylo to ve výsledku super! Také jsme se seznámili se švédský-
mi studenty, což považuji za velké plus. S nimi jsme si aktivně 
mohli svoji znalost angličtiny neustále testovat a dále rozšiřo-
vat. Také nám byla představena melodie muzikálu. Tu jsme se 
pak učili hrát na houslích, kytaře, baglamě či tamburíně.  

Muzikál bude představený na mobilitě (vzdělávacím projek-
tovém pobytu) ve Švédsku jako jeden z finálních výstupů tohoto 
projektu s názvem „Aktivní náctiletí“, na který obdržela naše 
základní škola grant z prostředků EU. Pokud má kdokoli mož-
nost se účastnit projektu zahraniční spolupráce, rozhodně bych 
tuto zkušenost doporučila, protože pro mne byl vzdělávací pro-
jektový výjezd velkým přínosem. Těším se, že se od ledna 2023 
aktivně zapojím do přípravy studijního pobytu žáků a učitelů ze 
Švédska, Turecka a Itálie u nás. e

Týden v turecké škole? Velký přínos!
Jednou z účastnic týdenního vzdělávacího projektového pobytu v Turecku v rámci programu Erasmus+ byla 
osmačka Kristýna Kubátová z Řevnic. Co se jí v Turecku líbilo a co ji překvapilo? „Bylo to super! Dostala jsem 
díky programu Erasmus plus příležitost poznat, jak tam lidé žijí, jaká jsou tamní typická jídla a zvyky nebo jak 
se to tu celkově liší oproti ČR,“ shrnuje žákyně 8. A a dodává: „Naše škola je oproti jejich škole něco nepředstavi-
telně krásného. A máme tu mnohonásobně lepší vybavení.“

Napsala Kristýna Kubátová, žákyně 8. ročníku ZŠ Řevnice, 
a doplnila Mgr. Dariana Kričková, koordinátorka mezinárodní 
spolupráce v rámci programu Erasmus+ za ZŠ Řevnice.

Baglama je tradiční turecký sedmistrunný nástroj. 
Pokud chcete vědět, jak vypadá, představte si rozříz-
nuté avokádo, ze kterého vede klacek, a přes to celé jsou 
natažené struny. Má dost specifický zvuk, zní jako 
smíšenina rozladěné kytary, cimbálu a harfy.
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Několik žáků řevnické základní školy, která uspěla v konku-
renci dalších škol a v rámci programu Erasmus Plus získala 
evropský grant na projekt s názvem Aktivní náctiletí, 
navštívilo v druhé polovině listopadu partnerskou školu 
v Turecku. Jedním z výstupů dvouletého projektu bude 
vytvoření muzikálu. „Na jeho finální podobě se budeme 
podílet s našimi partnerskými školami ze Švédska, Turecka 
a Itálie. Dalším cílem je například vytvoření mnohojazyčné-
ho slovníčku, vytvoření komunikačního prostředí pro žáky 
a pedagogy, ale i samotné výjezdy našich žáků a pedagogů 
do partnerských zemí včetně jejich návštěvy u nás,“ říká 
Dariana Kričková, hlavní koordinátorka mezinárodní 
spolupráce a řevnická pedagožka. Letos v říjnu se žáci 
vydají na Sicílii. Zájemci ze 7. a 8. ročníků se mohou na jaře 
přihlásit do výběrového řízení. Již v dubnu ale zahraniční 
studenti a jejich učitelé zavítají do Řevnic. Přijet by měli 
v posledním dubnovém týdnu a řevničtí školáci jim předsta-
ví naši kulturu, zajímavá místa v Praze a okolí. Společným 
úkolem bude složit slova k muzikálové melodii vytvořené 
v Turecku. Zahraniční studenti budou ubytováni recipročně 
v rodinách místních školáků. Další podrobnosti o projektu, 
který vyvrcholí přibližně na přelomu května a června 2024 
návštěvou partnerské školy ve švédském městě Härnösand 
a uvedením jedinečného mezinárodního muzikálu, bude-
me postupně přinášet i na stránkách Ruchu.

pan
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Okénko ZUŠ
Je sice již nový rok, ale ještě se ohlédneme za posledním měsícem 
roku minulého. 

Celý první adventní víkend probíhalo také setkání studentů vý-
tvarného oboru se sochařem Janem Slovenčíkem, se kterým si vy-
zkoušeli, že sochařina je skutečná dřina.  Následně si svá díla vy-
zkoušeli i vyfotit v našem film-foto studiu, pod dohledem naší paní 
kolegyně Edity Kainrathové. I to totiž patří k práci výtvarníka.

Následovaly pak ještě dva art víkendy, které studenti naplno vy-
užili, protože mnohé z nich hned na začátku ledna čekají přijíma-
cí zkoušky na umělecké školy. Jak v reálu probíhají, si mohli také 
vyzkoušet na přijímačkách „nanečisto“, na které zveme i  mladé 
výtvarníky ze ZUŠ Líbeznice a ZUŠ Beroun. Srovnání úrovní i po-
hled jiných pedagogů je může lépe připravit na to, jaké to bude 
„naostro“.

Naše tanečnice navštívily opět představení v  Praze – vyrazily 
v doprovodu paní ředitelky a paní učitelky Vrublevské do divadla 
Komedie na představení Panoptikum. Choreografka Lenka Vag-
nerová získala za režii a choreografii této inscenace Cenu Diva-
delních novin 2019/2020 v kategorii Taneční a pohybové divadlo.

Pro klavíristy uspořádaly jejich vyučující workshop a  koncert 
s klavírním duem manželů Grešlových – Almiduo. S nimi si mohli 
vyzkoušet interpretaci klavírních duet a pak i zhlédnout, jak to zní 
v podání profesionálních hudebníků.

Studenti dvouplátkových nástrojů – hobojisté a  fagotisté – se 
zúčastnili Českého dvouplátkového sympozia. Zahráli si i na kon-
certě v kostele sv. Šimona a Judy v Praze spolu s vynikající fagotist-
kou Sofií Dervaux a orchestrem PKS s dirigentem Radkem Babo-
rákem, a poté i na Adventním koncertě v Rudolfinu. Pro naše žáky 
to byla obrovská zkušenost a neopakovatelný zážitek.

Tradičně jsme uspořádali malování kobaltem na porcelán. A to 
nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. V polovině prosince jsme se tak 
několik vyučovacích hodin a následně i sobotu věnovali této tech-
nice. Tentokrát byl o workshop pro veřejnost takový zájem, že by 
naplnil tři sobotní odpoledne! 

Ve Skladu_13 / Dřeváku jsme se podíleli na přednášce pro rodi-
če pořádané Klubem rodičů a přátel při ZŠ Řevnice a naším Klu-
bem s názvem „Rodičovská kavárna“ na téma duševního zdraví. 
Poté magacín utichl a opět ožil na náš Vánoční koncert. Ten jsme 
se rozhodli přenést z pro naše vánoční vystoupení tradičního sálu 
v  Zámečku do nového neokoukaného prostoru a  vlastně ho tak 
i slavnostně otevřít poté, co nám byl svěřen městem do užívání. 
Do poslední chvíle nás počasí udržovalo v napětí a nejistotě, zda 
vystoupení přeci jen nevrátit zpět do Zámečku, ale vše se podařilo 
a koncert byl skvělý!

Nyní jsme ale již vstoupili do nového roku, ve kterém nás čeká 
spousta další zajímavé práce, setkání a soutěží. O všem vás bude-
me informovat zde, nebo na sociálních sítích školy. Šťastný nový 
rok všem!

ZUŠka Řevnice, S. Hrubá

Úlovky z městské knihovny

Řevnická městská knihovna skrývá mnohé poklady. Knihy, 
na které by se ve větších knihovnách čekalo půl roku i více, tu 
mnohdy leží na pultu nebo na poličce a stačí po nich sáhnout... 
Členové Čtenářského klubu Pod Hřebeny zde pravidelně 
nacházejí inspiraci a nové knihy. Představujeme vám několik 
nečekaných úlovků a milých překvapení, pro které stojí za to si 
do Zámečku zajít.

Kočka a město (Nick Bradley) – jemný 
propletenec příběhů outsiderů na 
pozadí současného Tokia. Město je zde 
součástí a aktérem příběhu, nikoliv jen 
dějištěm, kde se odehrávají jednotlivé 
epizody. Roztříštěnou mozaiku skládá 
dohromady titulní kočka – elegantně 
a nezúčastněně prochází kolem, jak to 
jen kočky umí. Vždy přítomná, nikdy 
hrdinkou.
URaNovA (Lenka Elbe) vás nečekaně 
bizarní jízdou zaveze do Jáchymo-
va, kde se z hlubin vynořují mnohdy 
nežádaná tajemství minulosti. Jedná 
se o románovou prvotinu autorky. Její 
styl a fantastický rozměr románu jsou 
nevybouřené a divoké, nemusí tak sedět 
každému čtenáři. Kdo se ale odváží, 
setká se s příběhem a postavami tak 
zvláštními a zářivými, jako je uranové 
sklo. 
Vlci zimy (Tyrell Johnson) – postapo-
kalyptická Kanada zapadaná sněhem, 
svět vyprázdněný po jaderné katastrofě 
a epidemii smrtící chřipky, která nikdy 
úplně neustala. Nekonečný sníh, led, 
mráz a boj o přežití s živly i lidmi. Vstu-
pujte na vlastní nebezpečí a u teplého 
krbu.

Když už je v krbu zatopeno, hodí se zpří-
jemnit si dlouhé zimní večery společen-
skou hrou. V knihovně je nově k zapůj-
čení několik především vědomostních 
her pro děti (např. Vědomostní pexeso, 
Poznávačka přírody nebo Detektive, nastraž uši!). Nezbývá než 
doufat, že se knihovní fond v této oblasti bude dál rozšiřovat 
i směrem ke starším hráčům!

Příští schůzka Čtenářského klubu Pod Hřebeny proběhne dne 
8. 1. 2023 v 18:00 v restauraci U Rysů. Povídat si budeme o ko-
miksech a grafických románech, zváni jsou všichni zájemci.
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Pečovatelská služba Řevnice
Město Řevnice je zřizovatelem pečovatelské služby, která má 
smlouvu i s okolními obcemi. Je to terénní služba, pět pečova-
telek vyjíždí do domácího prostředí za klienty, kteří již sami ne-
zvládají péči o svou osobu. Jedná se převážně o seniory, klienti 
jsou i  osoby se zdravotním postižením. Dvě pečovatelky jsou 
určeny pro klienty z  Řevnic, kterých je nejvíce, jedna pečova-
telka dojíždí do Dobřichovic a Letů a dvě pečovatelky pokrývají 
Mníšek pod Brdy, Čísovice, Stříbrnou Lhotu a Všenory. Na tomto 
velkém území je 91 klientů, kterým je poskytována péče osobní 
hygieny, pomoc při oblékání, při podávání jídla a pití, údržba do-
mácnosti nebo doprovod k lékaři.

Práce pečovatelky je krásná, ale náročná. Pečovatelská služba 
má skvělé pečovatelky, které zajišťují klientům podporu a  po-
moc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli klienti 
zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak 
soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. Klienti 
mají se svými pečovatelkami bližší vztah, než by se mohlo zdát. 
Mnohdy jsou to jediné osoby, se kterými přijdou do styku. I když 
jsou senioři osamělí, jsou milí a práce pečovatelek si váží. 

Pečovatelka ale nenahradí rodinu, proto všem přeji v novém 
roce krásné chvíle strávené s  rodinou a  blízkými, mnoho sil 
a zdraví. A my, děti svých rodičů, abychom si vzpomněly, kolik 
péče a lásky nám rodiče věnovali.

Monika Vaňková

Univerzita 3. věku Řevnice v novém 
roce virtuálně objevuje Arménii
S koncem roku 2022 uzavřeli studenti Univerzity 3. věku semes-
tr s  názvem Architekti italského baroka, kde doc. Mgr. Martin 
Pavlíček, Ph.D., postupně detailně představil šest nejvýznam-
nějších představitelů italské barokní architektury a  jejich dílo. 
Po úspěšném 3letém studiu se mezi další absolventy s promocí 
přidá paní Jaroslava Wágnerová a  Ing. Eva Mičunková. Gratu-
lujeme!

Další semestr, Arménie blízká i  vzdálená, začíná 7. 2. 2023 
v  10 hodin v  řevnickém kině. Na přednáškách se seznámíme 
s  geografií, dějinami, obyvatelstvem a  náboženstvím Arménie 
i Kavkazu. Dozvíme se o putování arménského poutníka ze Lvo-
va po Osmanské říši a mnoho dalších zajímavostí z úst doc. Ing. 
PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D., prof.h.c. Pokud se chcete ke studiu 
přihlásit, je to možné na první přednášce. Více informací na 
www.e-senior.czu.cz.

Univerzita 3. věku Řevnice pořádá také výlety. Tentokrát se 
vydáme na komentovanou prohlídku do Valdštejnského paláce, 
kde navštívíme Senát ČR a pana senátora Jiřího Oberfalzera. Na 
výlet vyrážíme v úterý 31. 1. 2023 v 9 hodin vlakem z řevnického 
nádraží.

Pokud se k  nám chcete přidat, jste vítáni. Je nutné se při-
hlásit do 20. 1. 2023 u  tutorky U3V Moniky Vaňkové na tel. 
778 883 960 nebo vankova@revnice.cz.

1/23



Kultura  13

V roce 2023 to bude již 10 let, co Univerzita 3. věku Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze působí 
v Řevnicích. Věřím, že letos přivítáme stého uchazeče a tím roz-
šíříme skvělou skupinu seniorských studentů.

Monika Vaňková

Lesní škola ZeMě v pohybu
Letošní pondělní školní skupina má v názvu expediční. Běžně se 
pohybuje celý den venku a objevuje rozličné brdské lokality, ale 
teď v zimě putuje naopak do Prahy. Na zamrzlou Berounku bude 
totiž potřeba mnohem více dní tuhé zimy, tak se zatím expediční 
skupina učí bruslit na veřejných kluzištích. Je to už několikátá 
sezóna, a  tak děti po počátečním ostychu a  nervozitě nakonec 
krouží piruety a jezdí stromečky nebo buřtíky bez jediného pádu 
celé dopoledne. 

Jindra Norková

My tři králové jdeme k vám…
V první polovině ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. 
V řevnické farnosti se koná od roku 2010. Koledníci připomí-
nají zvěst vánočních svátků a do svých kasiček přijímají dary, 
jež umožňují Farní charitě Řevnice podporovat v našem regi-
onu ty, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé situaci – kvůli 
nemoci, rozpadu vztahu nebo třeba závislosti některého člena 
rodiny. V tomto roce se do nepříznivé situace dostávají rodiny 
také kvůli zvyšování cen energií i potravin. Pomoc míří často 
k dětem, které situaci v rodině nesou velmi těžce. 

Každoroční tříkrálová sbírka je hlavním zdrojem finančních 
prostředků. Celá částka je využita na pomoc potřebným, všich-
ni spolupracovníci pracují pro charitu dobrovolně ve svém 
volném čase. S klienty jsou v pravidelném kontaktu a jejich 
péče a pozornost je mnohdy důležitější než samotná hmotná 
pomoc.

Díky štědrým dárcům a ochotným koledníkům řevnická 
charita v loňském roce získala přes 130 000 Kč. Dvě pětiny vy-
koledovaných peněz využívá Arcidiecézní charita Praha a pod-
poruje z nich například azylové domy ve středních Čechách.

Přispět můžete i vy, 
buď pomocí QR 
kódu nebo na číslo 
tříkrálového účtu 
66008822/0800, 
variabilní symbol pro 
Farní charitu Řevnice 
777911956.

Řevnická charita mohla v roce 2022 rozdělit na pomoc 
lidem v nouzi téměř 90 000 Kč. Příspěvky na nájem, právní po-
moc, na obědy ve školních jídelnách, školní pomůcky nebo na 
školkovné mířily většinou k matkách samoživitelkám.  

Kromě finančních prostředků poskytuje charita stále čas-
těji materiální pomoc, hlavně potraviny. Z charitního skladu 
potravin a hygienických prostředků je pomoc rozvážena 
po celém regionu. Sklad se daří zásobovat jednak z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a letos přede-

vším z Potravinové banky Central a jarní a podzimní sbírky 
potravin. 

Velkou pozornost věnovala v roce 2022 charita uprchlíkům 
z Ukrajiny. Na jejich podporu přispívali dárci adresně a velmi 
štědře od samého začátku války. Místní charita získala navíc 
také dotaci od Arcidiecézní charity Praha. Z těchto fondů se 
hradí léky, ošacení, obuv a jiné nezbytné věci. Od chvíle, kdy 
byla v Řevnicích otevřena dětská skupina pro předškolní děti 
z Ukrajiny, dodává do ní charita pravidelně ovoce a potraviny. 
Několika ukrajinským dětem platí charita výuku češtiny. V létě 
byl z těchto fondů zaplacen šesti dětem z Ukrajiny příměstský 
tábor. Celé jaro a léto zajížděli dobrovolníci do Potravinové 
banky Central a zásobovali uprchlíky potravinami a hygienic-
kými potřebami. 

Eva Vaculíková a Blanka Klimešová, Farní charita Řevnice

Masopusty potrvají 
od ledna do března

Již o tříkrálovém víkendu startuje letošní masopustní maraton 
v dolním Poberouní a na Podbrdsku, který potrvá až do půlky 
března. První maškary se na průvod obcí vydají v Letech v sobo-
tu 7. ledna.

 „Masopustní veselí zahájí sraz maškar na návsi ve 13.30 spo-
lečně s tancem a zpěvem v podání dětí z letovských škol, školek 
i všech přítomných masek,“ zve starostka Barbora Tesařová. 
Poté se maškary vydají na obchůzku vsí s kapelou Třehusk, 
během které je čeká několik zastávek s občerstvením. Vyhlášeny 
budou i nejoriginálnější dětské a dospělácké masky.

Poslední lednovou sobotu se maškarní veselí přesune na 
Podbrdsko. V sobotu 28. 1. se masopust koná ve Svinařích i na 
Halounech. Svinařský masopust zahájí tradičně dopoledne 
zabijačkové hody před místním hostincem, ve 13 hodin vyjde 
průvod s kapelou Třehusk k místním hospodářům a hospodyň-
kám. Veselo bude od 13 hodin i na hřišti Marakaná na Halou-
nech. V pořadí 13. Halounský masopust nabídne ve stejný den 
průvod i večerní koncert kapely Trombenik.

Dřív než jindy bude i masopust v Mokropsech, uskuteční se 
v sobotu 4. února. „Letos mírně v předtermínu, tak, aby se moh-
li zúčastnit i ti, kdo se v termínu řádném budou oddávat prázd-
ninovým zimním radovánkám,“ vysvětluje Tomáš Prskavec za 
Masopustní spolek Mokropsy. Na Masopustním náměstí bude 
živo od 14 hodin. Ve stejný den i čas budou zahajovat masopust 
i v Hlásné Třebani.

Vyhlášený masopust na zadnotřebaňské návsi se tradičně 
uskuteční poslední sobotu před popeleční středou – to je 18. 2.

 7. 1. Lety
 14. 1. Tmaň
 28. 1. Svinaře, Halouny
 4. 2. Mokropsy, Hlásná Třebaň
 18. 2. Zadní Třebaň
 25. 2. Neumětely, Všeradice
 26. 2. Beroun, Dům dětí a mládeže
 11. 3. Bratřínov
 18. 3. Vižina, masopustní zabíjačka
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Kdy koupit dítěti telefon?  
I s tím poradí beseda Digiděti
Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? 
Kdy dítěti koupit telefon? A kdy mu dovolit přístup na Inter-
net? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne zajímavá beseda, 
kterou v Řevnicích v rámci sérií rodičovských kaváren pořádá 
Klub rodičů a přátel řevnické základní školy. Pod názvem 
Digiděti se uskuteční ve středu 11. ledna od 18 hodin ve školní 
jídelně ZŠ Řevnice. „Můžeme se někdy vůbec přestat bát, co 
všechno se dětem v kyberprostoru může stát? Ano, můžeme 
a není to vlastně zase tak složité,“ prozrazuje Jan Kršňák, 
který besedu plnou praktických rad a informací pro rodiče 
především školních a předškolních dětí povede. Vstupné je 
100 Kč.

Cesta ke slávě malíře Františka Kupky  
Pokud se vám líbilo poutavé vyprávění Moniky Švec Sybolové, 
oblíbené lektorky Národní galerie v Praze, věnované Františ-
ku Kupkovi, v lednu je připraveno jeho pokračování. Beseda 
věnovaná českému umělci, který patřil k předním zakladate-
lům abstraktního umění, se uskuteční 19. ledna od 18 hodin 
ve školní jídelně ZŠ Lety. Pomocí bohaté fotodokumentace vás 
lektorka srozumitelně dovede k chápání podivuhodného díla 
tohoto světově uznávaného umělce, jehož obrazy se v součas-
nosti na zahraničních aukcích pohybují v milionech eur.   

Rychlé šípy v loutkovém podání
Po knižní a filmové verzi Rychlých šípů je tu verze loutková. 
K vidění bude v neděli 22. ledna od 16 hodin v černošickém 
Club Kině. Bezchybný kladný hrdina Mirek Dušín a jeho věrní 
kamarádi Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlo-
nožka se vám představí v loutkovém zpracování komiksů Ja-
roslava Foglara, které se střídá s činoherními scénami. To vše 
v podání divadla KAKÁ. Snadno vás vtáhnou do dobrodružství 
plných odvahy, nečekaných zvratů a vtípků. Vstupné 80 Kč.

Děti si poslechnou a zatančí na 
swingovém Filharmoništi
Další díl ze série Filharmoniště – koncertů pro nejmenší děti 
s rodiči – se chystá v lednu, tentokrát ve swingovém rytmu. 
Koncert nazvaný Swing me, baby, během kterého si i zatančí-
te, se koná v sobotu 14. ledna od 15 a následně od 16:30 hodin 
v dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Můžete si přinést deky, 
občerstvení i tiché hračky. Vstupné je 210 a 60 Kč. Vstupenky 
zakoupíte přes Goout Filharmoniště a v Infocentru. Pořádá KC 
Dobřichovice.

Bizzare Band s poberounskými 
muzikanty zahraje U Věže
Sedmičlenná kapela Bizzare Band představí své autorské 
písně se stopy folku, popu, šansonu, swingu a dalších žánrů 
na koncertě v dobřichovickém vinárně U věže na zámku. Band 

s poberounskými muzikanty Františkem Kukulou a Dušanem 
Navaříkem začíná hrát ve čtvrtek 12. ledna od 19:30 hodin. 
Klára Suchánková – zpěv, housle | Štěpán Klouček – zpěv, 
kytara | Dušan Navařík – příčná flétna, zpěv, metalofon | 
František Tomášek – akordeon | Zdeněk Dočekal – klavír | 
Pavel Husa – kontrabas | František Kukula – bicí nástroje. 
Vstupné 200 Kč. 

V kině vystoupí Felix 
Slováček mladší i Radůza
Do řevnického kina se v prvních týdnech nového roku vrátí 
vážná hudba i oblíbená Radůza. 

V pořadí 3. Novoroční koncert se zde uskuteční 15. ledna 
od 18 hodin a pořádá jej řevnické Městské kulturní středisko 
a Obec Baráčníků Řevnice. Stejně jako loni se představí Ko-
morní orchestr MLP Praha tentokrát se sólistkou na elektrické 
housle Marikou Cvancigerovou a saxofonistou a klarinetistou 
Felixem Slováčkem mladším. Koncert zahájí ukázka z České 
besedy v podání dětí z taneční skupiny Proměny. Vstupné 
250 Kč, posluchači do 18 a nad 65 let zaplatí 150 Kč.

Tradicí se stal i koncert Radůzy, která se do Řevnic ráda vra-
cí. Tentokrát k nám zavítá 23. února v 19:30. Koncert pořádá 
Porta Aurea Intermedia, www.pa-intermedia.com/.

Vstupné z Tříkrálového 
koncertu půjde na charitu 
Na Tříkrálový koncert se můžete v neděli 8. ledna vydat do 
kostela sv. Mořice v Řevnicích. Začíná v 17 hodin a vystou-
pí na něm třebaňský smíšený pěvecký sbor Třebasbor pod 
vedením Václava Fürbacha a hudební soubor při kostele 
sv. Mořice Lorem Ipsum pod vedením Dušana Navaříka. 
Zazní evropské vánoční písně. Koncert je pořádán v rámci 
Tříkrálové sbírky a dobrovolné vstupné bude věnováno Farní 
charitě Řevnice. 

O týden později se Tříkrálový koncert uskuteční v černošic-
kém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 18 hodin tam zazní 
Vánoční kantáta Arthura Honeggera, Pastorela Jaroslava 
Pelikána a Vánoční koledy Luboše Fischera v provedení Praž-
ských pěvců a Černošické komorní filharmonie pod vedením 
Stanislava Mistra. Spoluúčinkovat bude dětský pěvecký sbor 
Paleček, barytonová sóla zazpívá Martin Strouhal. Vstupné 
200/100 Kč v předprodeji na smsticket.cz a půl hodiny před 
koncertem na místě. 

Plesovou sezonu odstartují myslivci
Myslivecký spolek Řevnice pořádá ples 21. ledna. Koná se od 
20 hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani. Vstupenky 
seženete v předprodeji na telefonu +420 724 488 157 nebo 
e-mailu kliner@revnice.cz. K tanci a poslechu hraje skupina 
A-club. Na programu je ukázka mysliveckých tradic a „truba-
či“, předtančení taneční skupiny Proměny a bohatá tombola 
o zajímavé ceny.

(vše pan)
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MiMořádná 
investiční 

příležitost
Plně zasíťovaný stavební 

pozemek v dobřichovicích
o výměře 1 397 m2 

za cenu 9.950.000,- kč

lokalita dlouhý díl, 
mimo záplavovou oblast

kontakt na majitele: 
603 298 805



Bio Řevnice 
Vstupné 140 Kč

6/1 Srdce dubu
Bio Řevnice / 17:30 
dokumentární (Francie)

6/1 Piargy
Bio Řevnice / 20:00 
Slovenský film o lásce, vášni a naději. 
Vesnice Piargy žije hříšným životem, až 
o jedné masopustní noci zcela zmizí. 
Jako by ji peklo pohltilo i s lidmi, domy a 
zvířaty. Naplní se proroctví staré vědmy 
Uly o příchodu Antikrista a krutém trestu? 
Piargy jsou symbolem novodobé Sodomy 
a Gomory.

7/1 Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo
Bio Řevnice / 14:00 
animovaný (Francie)

7/1 Avatar: The Way of Water 
(dabing)
Bio Řevnice / 16:00 

7/1 Operace Fortune: 
Ruse de guerre
Bio Řevnice / 20:00 

13/1 Kocour v botách: 
Poslední přání
Bio Řevnice / 17:30 
animovaný (USA)

13/1 Osm hor
Bio Řevnice / 20:00 

14/1 Úžasný Mauric
Bio Řevnice / 15:30 
animovaný (Velká Británie)

14/1 Blízko
Bio Řevnice / 17:30 

14/1 Whitney Houston: I Wan-
na Dance with Somebody
Bio Řevnice / 20:00 

20/1 Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo
Bio Řevnice / 17:30 
animovaný (Francie)

20/1 Všechny mé dopisy 
spalte
Bio Řevnice / 20:00 
Film bude promítán v rámci přehlídky 
současných severských filmů Scandi 2023.

21/1 Zoubková víla
Bio Řevnice / 15:30 
animovaný (Německo/Lucembursko)

21/1 UFO Švédsko 
Bio Řevnice / 17:30 
Film bude promítán v rámci přehlídky 
současných severských filmů Scandi 2023.

21/1 Je mi ze sebe špatně 
Bio Řevnice / 20:00 
Film bude promítán v rámci přehlídky 
současných severských filmů Scandi 2023.

22/1 Bombastický Johan 
Bio Řevnice / 17:00 
Film bude promítán v rámci přehlídky 
současných severských filmů Scandi 2023.

22/1 Letní světlo, a pak 
přijde noc
Bio Řevnice / 19:00 
Film bude promítán v rámci přehlídky 
současných severských filmů Scandi 2023.

27/1 Zoubková víla
Bio Řevnice / 17:30 
animovaný (Německo/Lucembursko)

27/1 Babylon
Bio Řevnice / 20:00 

28/1 Kocour v botách: 
Poslední přání
Bio Řevnice / 15:30 
animovaný (USA)

28/1 Přání k narozeninám
Bio Řevnice / 17:30 

28/1 Víly z Inisherinu
Bio Řevnice / 20:00 

Hudba
8/1 Tříkrálový koncert
Kostel sv. Mořice Řevnice / 17:00
Vystoupí pěvecký sbor Třebasbor 
a hudební soubor Lorem Ipsum.

12/1 Bizzare Band 
U Věže na zámku Dobřichovice / 19:30

14/1 Filharmoniště
Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice / 15:00 
a 16:30
Koncert pro úplně nejmenší děti a jejich 
rodiče, tentokrát v duchu swingu

15/1 Novoroční concert
Kino Řevnice / 18:00
Zahraje Komorní orchestr MLP Praha se 
sólisty Marikou Cvancigerovou a Felixem 
Slováčkem mladším.

15/1 Tříkrálový koncert
Kostel Nanebevzetí P. Marie, Černoši-
ce / 18:00
Vystoupí Pražští pěvci a Černošická ko-
morní filharmonie.

21/1 Hudba Praha Band
Club Kino Černošice / 20.00

25/1 Hudební duo Jeffis
U Věže na zámku Dobřichovice / 19:30
Pavel Fischer (housle) a Jakub (akordeon) 

31/1 Will Wilde kvartet GB/CZ 
Club Kino Černošice / 20:00

Ostatní akce
7/1 Letovský masopust
Náves Lety / 13:30

11/1 Digiděti
Školní jídelna ZŠ Řevnice / 18:00
Beseda pro rodiče na téma děti a techno-
logie

19/1 Cesta ke slávě malíře 
Františka Kupky
Školní jídelna ZŠ Lety / 18:00

21/1 Myslivecký ples
Společenský dům v Z. Třebani / 20:00
Pořádá Myslivecký spolek Řevnice

28/1 Svinařský masopust
Před hostincem /10:00, průvod 13:00

28/1 Halounský masopust
Hřiště Marakaná – Halouny / 13:00

4/2 Mokropeský masopust
Masopustní náměstí / 14:00

Divadlo
22/1 Rychlé šípy
Club Kino Černošice / 16.00
Představení divadla KAKÁ, kombinující 
loutkové divadlo a činohru

Výstavy
do 8/1 Výstava betlémů
Zámek Dobřichovice / 10–12, 14–17

do 31/1 Výstava Milan Knížák 
a Van Goghův sen  
Galerii Bím Bar, Dobřichovice
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