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2 Aktuálně

Řevnický betlém
Třebechovický, karlštejnský či rychnovský betlém – známá a slavná vyobrazení scény narození Ježíše Krista. Své
jesličky má již deset let i naše město. Řevnický betlém je v soukromém vlastnictví Jaroslava Hrubého, který se
rozhodl ho letos představit široké veřejnosti. K vidění bude v době adventu a vánočních svátků na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad v osvětlené výloze kanceláře Corsa Pod Lipami.
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: autor

Autorem unikátního keramického díla je Josef Tichý z Dobříše – dlouholetý kamarád pana Hrubého. Pan Tichý není betlemářem v pravém slova smyslu. Za komunismu nesměl studovat, a tak se vyučil slévačem. Na své schopnosti vytvářet z
hlíny krásná umělecká díla přišel náhodou v důsledku jedné
pro něj nešťastné události. Při autonehodě utrpěl komplikovaný úraz nohy a v rámci rehabilitace se v rehabilitačním centru
v Kladrubech přihlásil na zkoušku do keramické dílny. Práce
s hlínou ho nadchla. Po návratu domů začal ve svém volném
čase pracovat na historickém modelu centra Dobříše, který je
dnes možné spatřit ve stálé expozici dobříšského muzea. Své
dílo jednou ukázal panu Hrubému. Ten z něj byl nadšený a
začal kamaráda hecovat. Slovo dalo slovo a oba pánové se nakonec domluvili na výrobě podobného modelu centra Řevnic.
Pan Tichý naše město dobře znal, hrával zde totiž v minulosti
několik let národní házenou.
Počáteční idea vytvořit historický model města se shodou
různých okolností proměnila v realizaci betlému. Pan Tichý
v té době na nějakých betlémech již pracoval a řevnické centrum s kostelem sv. Mořice se mu zdálo pro scénu narození
Ježíška ideální kulisou. Modely vybraných staveb na náměs-

tí vytvářel na základě skic pořízených přímo v terénu. Míry a
proporce budov si oba pánové opatřili krokováním. Aby získal
celkovou představu o velikosti centra a podobě jeho okolí, odvedl ho pan Hrubý na vyhlídku na Černou skálu a Rovina.
Samotná realizace jesliček vyrobených z pálené hlíny se
uskutečnila během několika měsíců roku 2006. Věrné kopie
zasněženého kostela a významných staveb na náměstí doplňuje bezpočet do detailů propracovaných postaviček a jesličkového mobiliáře. Na pozadí se jako kulisy vypínají sněhem pocukrované svahy Brd. Většina staveb má krásně propracovaná
okna, do nichž pan Hrubý nainstaloval malé světelné diody.
Betlém je díky tomu krásně osvětlený.
Přestože je řevnický betlém rozsáhlým dílem, jeho autor se
nebrání rozšíření o další významné stavby na náměstí a jeho
okolí. Navzdory svému věku 82 let a přetrvávajícím zdravotním komplikacím z něj srší neobyčejná energie. Vždyť ještě
minulý rok jezdil do Řevnic z Dobříše na kole. Zásadní otázkou však zůstává, kde by bylo možné doplněný, a tím pádem
poměrně rozsáhlý betlém v době adventu a vánočních svátků
vystavit. e
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Na trzích pořídíte řevnický
kalendář i stromek
Popovídat si s přáteli, občerstvit se a nasát pravou předvánoční náladu můžete na Adventním trhu, který se na
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích koná v sobotu 3. prosince od 9 hodin. Navíc zde budete moci zakoupit
nejen dárky, některé dokonce stylově řevnické, ale i poukaz na stromeček z řevnického lesa.
Text: Pavla Nováčková | Foto: MěKS, Modrý domeček a ZŠ Řevnice

V několika stáncích – mezi nimi i na osvědčeném pultu domácí
Náruče - bude k dostání spousta dobrot, laskomin i lahodných
moků na zahřátí. V kulturním programu vystoupí osvědčené
domácí soubory, představí se například malé tanečnice či žáci
dramaťáku z místní Základní umělecké školy. O finále se postará
výjimečný Live Band Milana Kroky. Ten představuje to nejlepší
ze současné romské muziky. „Má zkušenosti s vystupováním s
Idou Kelarovou, Věrou Bílou, skupinou Triny i Benem Cristovaoem. Kapela pod jeho vedením hraje vlastní skladby ovlivněné jak
romskou kulturou, tak jazzem, soulem, latinou i popem,“ přibližuje organizátorka trhů Veronika Stará.

Tipy na stylové dárky z Řevnic
Lámete si hlavu s výběrem vánočních dárků? Máme pro Vás tipy
na krásné a navíc ryze „řevnické“ dárky, které našince jistě potěší.

Semestr začíná 24. 1. 2017 v 10 hodin, výuka pokračuje každých
14 dní v Kině Řevnice. Kromě nových znalostí čeká na účastníky i
výborný kolektiv, výlety a další aktivity.
Kalendář s obrázky řevnických dětí
Týdenní kalendář na rok 2017 plný obrázků s motivem Řevnic,
které vytvořili žáci zdejší školy, vydala Základní škola Řevnice ve
spolupráci s městem. S nápadem přišel ředitel Tomáš Řezníček,
grafiku připravil Václav Hraba. Kalendáře budou k dostání 3.
prosince na Adventním trhu a následně ve škole nebo podatelně
městského úřadu. „Kalendář vnímám jako jednu z forem propojení města a základní školy. Díky šikovnosti dětí vznikl kalendář
jejich pohledů na Řevnice, na zdejší pozoruhodná i všední místa.
Je mi líto, že rok má pevně daný počet týdnů a že bylo nutné vybrat jen ten příslušný počet obrázků – nebyl to jednoduchý úkol,“
napsal ve svém úvodníku Tomáš Řezníček.

Deka, která zahřeje třikrát
Na teploměru klesá teplota, a tak by se hodilo něco na zahřátí.
Co třeba deka s logem Lesní divadlo Řevnice, která zahřeje hned
třikrát? Poprvé toho, kdo ji daruje, dává, podruhé Lesňák a potřetí toho, kdo se pod ní přikryje. K dostání jsou rovněž i trička
či kniha vytvořená k letošnímu 100. výročí Lesního divadla. Vše
seženete v knihkupectví LeAmos nebo v kulturním středisku v
Řevnicích.

Pozdrav z kavárny
Pokud chcete darovat drobnost, poohlédněte se po nové pohlednici Modrého domečku. Vytvořila ji výtvarnice Lucie Martišková,
která v Modrém domečku aktuálně vystavuje a prodává své překrásné obrázky, hodiny. Je k dostání v kavárně za symbolických
10 korun. Můžete ji poslat přátelům nebo si ji zarámovat a darovat jako obrázek. Prodejní výstava výtvarnice Lucie Martišková
optimisticky a krásně barevně laděných obrázků potrvá v kavárně Modrého domečku až do 8.ledna 2017.

Poukaz na studium Univerzity 3. věku
Zimní semestr Univerzity 3. věku na téma Život a dílo Michelangela Buonarrotiho v řevnickém kině studují na čtyři desítky seniorů z Řevnic, Dobřichovic, Letů i Prahy. Také na příští rok chystá
Česká zemědělská univerzita pro studenty 50+ mnoho dalších
témat. A právě uhrazení školného, které činí maximálně 500
korun za semestr, může být skvělý tip na vánoční dárek pro dědečka či babičku. Dárkový poukaz získáte objednáním na adrese monika.vankova@sokolrevnice.cz nebo na tel. 603 402 040.
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
konec roku 2016 se nám nezadržitelně přiblížil. Před námi je
ještě krásné a pro mnoho z nás však velmi hektické předvánoční období. Do nadcházejících vánočních svátků, které většině
z nás přinášejí potřebný klid a oddych, je toho potřeba ještě
tolik stihnout… Mnohdy je však opak pravdou a není potřeba řadu záležitostí dohánět, vždyť pracovní dny začínají velmi
rychle i po svátcích. Přeji Vám proto, abyste se v tomto období
dokázali zastavit a strávit alespoň část adventního času v jeho
tradičním duchu.
Jednání zastupitelstva města nás v tomto roce čeká ještě 19.
prosince a budeme kromě jiných bodů projednávat návrh rozpočtu na rok 2017, úplný zákaz hazardu na území města a také
důležitou žádost o dotaci na modernizaci a rozšíření čistírny
odpadních vod a odkanalizování lokality Vrážka.
V dalším období bychom také rádi více investovali do projektových příprav a vlastních oprav místních komunikací. Za
tímto účelem je sestaven přehled všech nezpevněných i jinak
rozbitých a záplatovaných ulic. Ten předložím všem zastupitelům včetně návrhu časového plánu obnovy. Věřím, že se společně shodneme na tom, podle jakých kritérií stanovíme pořadí, ve kterém bude město ulice postupně rekonstruovat.
Další z nutných a velmi důležitých investic bude směřovat
v příštím roce do budoucího řešení odpadového hospodářství
města. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo podání žádosti o dotaci na modernizaci a rozšíření sběrného dvora. Cílem projektu je vybudovat v Řevnicích sběrný
dvůr určený ke sběru, výkupu a soustřeďování všech odpadů
od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. V budoucnu budeme muset daleko víc třídit.
Blíží se totiž doba, kdy již nebude možné směsný odpad ukládat na skládky, bude ho nutné spalovat a cena za tuto službu
bude vysoká. Řešením je tedy důsledným tříděním jednotlivých složek odpadu množství směsného odpadu zmenšovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu i zástupcům všech městských institucí za výbornou práci odvedenou v letošním roce a všem jim popřát
klidné prožití adventního času i vánočních svátků. To stejné pochopitelně přeji i vám všem ostatním, a především pak
všem dětem, pro něž mají Vánoce vždy zvláštní a také nejhezčí
kouzlo.
S úctou Tomáš Smrčka

Radnice zvažuje změny
v dopravním značení
Zklidnit automobilový provoz v okolí druhého stupně řevnické
základní školy chce ještě do konce letošního roku zdejší radnice. Cílem je nejen zklidnění, ale i zajištění větší bezpečnosti dětí. Pro plynulejší a přehlednější provoz členové dopravní
komise navrhli zavést zákaz stání v ranní špičce ve Školní ulici
na protilehlé straně školy. Současně zde bude vyznačen nový
přechod pro chodce u Domu s pečovatelskou službou, který tu
dosud chyběl. „V části ulice Legií chceme zavést jednosměrný
provoz ve směru dolů k náměstí tak, aby se neparkovalo před
vchodem do jídelny, kde je nejvyšší frekvence pohybu dětí,“

uvedl starosta města Tomáš Smrčka s tím, že jednosměrka by
se týkala jen stometrového úseku ulice od křižovatky s ulicí
B. Němcové a Školní.
Další dopravní změny zvažuje radnice zavést v příštím roce.
„Projednáváme například zavedení jednosměrného provozu
v ulici Berounská. Podle návrhu dopravní komise by mohla
zůstat průjezdná jen ve směru k nádraží,“ uvedl starosta. Další
problematickou ulicí je kvůli parkování ulice Sádecká. „Zde
přichází v úvahu například vytvoření parkovacích míst v přilehlé ulici B. Němcové. Budeme o tom jednat,“ dodal Smrčka.

Řevnice usilují o desítky milionů
Přes 43 milionů korun je ve hře pro Řevnice. Tolik v součtu
činí dotace, o které dosud město Řevnice zažádalo. V celkové
sumě přitom ještě není započtena dotace na dostavbu a modernizaci ČOV a dokončení splaškové kanalizace na Vrážce. Ta
je v celkové výši cca 32 milionů korun. O ní budou řevničtí zastupitelé teprve jednat na prosincovém veřejném zasedání.
V mnoha případech má přitom město šanci uspět. Jde celkem
o sedm dotací, z nichž nejvyšší je žádost o dotaci na rozšíření
a modernizaci řevnického sběrného dvora za více než 20 milionů korun.
„Za velmi důležitou považuji i dotaci na další etapu úprav
přednádražního prostoru, která zahrnuje výstavbu parkovacích míst, chodníky, osvětlení, ale řeší i cyklodopravu a vybavení mobiliářem,“ vypočetl starosta Řevnic Tomáš Smrčka.
Město se také pokouší získat dotaci na vybavení školní přístavby nábytkem, na který již město vydalo 2,5 mil. Kč. Z ministerstva zemědělství město žádalo tři dotace na obnovu městského lesa po kalamitě, obnovu lesní cesty zvané Burešovka a
obnovu vodní nádrže Pišťák v celkové výši 5,5 milionu korun.
Město je připraveno v případě získání dotací zajistit potřebnou
finanční spoluúčast. „Na spoluúčast k těmto zastupitelstvem
schváleným žádostem město prostředky má a nebude nutné si
brát úvěr,“ uzavřel starosta.
•
•
•
•
•
•
•

Podané žádosti o dotace
Vybavení nové přístavby školním nábytkem 2,5 mil. Kč
Přednádražní prostor II. etapa 14 mil. Kč
Obnova lesa po kalamitě 1,72 mil. Kč
Obnova Burešovky 1,035 mil. Kč
Kompostéry pro občany v hodnotě 0,6 mil. Kč
Obnova vodní nádrže Pišťák v hodnotě 2,8 mil.
Sběrný dvůr v areálu bývalé skládky v hodnotě 20,7 mil. Kč

Chystaná žádost
• Dostavba a modernizace ČOV a dokončení splaškové kanalizace na Vrážce 32 mil. Kč

Fasáda kostela se dočká
opravy, přispěje i město
Řevnická radnice přispěje částkou 200 tisíc korun na opravu
obvodového pláště kostela sv. Mořice. „Částku sto tisíc jsme
na opravu uvolnili již v letošním roce. Řevnické farnosti se ale
nepodařilo sumu vyčerpat, proto ji převedeme do následujícího roku a přidáme k ní dalších sto tisíc korun,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka s tím, že se díky tomu fasáda kostela dočká

Zprávy z radnice 5

12/16
finální rekonstrukce. Město navíc s farností jedná o možnosti
a podmínkách spolupráce na rekonstrukci areálu hřbitova.
„Budeme se snažit pomoci najít nějaké dotační prostředky na
úpravu tohoto prostranství a také například na opravu budovy
márnice“ uvedl starosta města Tomáš Smrčka.

Město chce dokončit opravu
nádrže pod Pišťákem
Vodní nádrž Pišťák, kterou zničily přívalové deště v roce 2013,
mohla být loni opravena díky dotaci jen částečně. Město Řevnice nyní žádá další finanční příspěvek z Ministerstva zemědělství, který by zajistil její finální opravu. „Konkrétně jde o
rekonstrukci celé spodní těsnící vrstvy,“ upřesnil řevnický starosta Tomáš Smrčka.
V první etapě v roce 2015 byl opraven přeliv a koryto pod
přelivem. Z celkové sumy cca 700 000 korun byla vyčerpána
přibližně polovina. Druhá polovina zbyla na část spoluúčasti
dotace. Celkové náklady na opravu nádrže radnice odhaduje
na přibližně 2,8 milionu korun.

Spořitelna ruší řevnickou pobočku,
o bankomatu či vkladomatu se jedná
Pobočka České spořitelny v Řevnicích během několika týdnů skončí. Česká spořitelna o ukončení provozu informuje na
svých webových stránkách, kde stojí, že „… provoz pobočky
Řevnice bude 27. ledna 2017 ukončen. Nástupnickou bude pobočka Dobřichovice. O ukončení provozu byl informován i řevnický starosta Tomáš Smrčka. „Odůvodněním bylo, že v Řevnicích nebyly dostatečné prostory pro nutné rozšíření pobočky.
Modernizace se proto dočkala pobočka v Dobřichovicích,“
řekl Smrčka. Pobočka Dobřichovice je z tohoto důvodu od 14.
listopadu přibližně do konce prosince 2016 včetně bankomatu
mimo provoz. „Nikdo s námi ale nejednal například o možnosti nalézt pro spořitelnu jiné větší prostory,“ komentoval rozhodnutí bankovní instituce Smrčka. Podle informací na webu
spořitelny bude bankomat v Řevnicích i nadále k dispozici.
„Naší snahou ale je, aby sem byl umístěn bankomat s možností vkládání peněz,“ potvrdil Smrčka s tím, že spořitelna bude
nejvíce scházet místním podnikatelům a firmám, které do ní
ukládaly tržby.

Zimní údržba komunikací
Aktualizovaný plán zimní údržby na letošní zimu schválila rada města. Je platný pro období od 1. 11. 2016 do 31. 3.
2017 a obsahuje seznamy chodníků a komunikací dle důležitosti při jejich údržbě. Komunikace a chodníky jsou rozděleny do dvou kategorií. V první jsou ty chodníky a komunikace,
na jejichž úklid musejí pracovníci TS nastoupit do 30 min. po
spadu sněhu 3–5 cm. Jde o chodníky v těchto ulicích: Školní
(strana u školy), Legií (na straně u školy), náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad, Berounská, Palackého náměstí, Mírová, Revoluční, Tyršova od Revoluční k Pražské, Pražská od Komenského
kolem radnice k ulici Nádražní, Nádražní na straně u Policie
ČR, Karla Mundla podél MŠ a J. Veselého podél MŠ. V druhé

skupině jsou chodníky a ulice, na jejichž údržbu pracovníci
nastupují 12 hodin po spadu sněhu. Pokud není vyhlášena kalamita, nevyjíždí se v době od 22.00 do 03.00 hodin. Kompletní plán, který obsahuje i seznam komunikací, které se v zimě
neudržují, najdete na webových stránkách města v záložce
Technické služby.

Z činnosti MP Řevnice
Rychlostí 70 kilometrů v hodině jel řidič, kterého v řevnické
ulici Čs. armády zastavila hlídka Městské policie Řevnice. Ve
dnech 7. a 8. listopadu se totiž městští strážníci opět zaměřili na dodržování rychlosti v Řevnicích a ve Všenorech. Za oba
dny zaznamenali celkem 15 přestupků překročení rychlosti
v obci. Za uvedené přestupky uložili blokové pokuty ve výši
7000 Kč. „Osm přestupků bylo zjištěno v katastru Všenor, kde
jsme měřili v ulici Květoslava Mašity. Sedm přestupků bylo v
Řevnicích, v ulicích Čs. armády a V Luhu,“ upřesnil velitel Jiří
Dlask. Doplnil, že celkový počet měřených vozidel dosáhl počtu 127 vozidel. „Pouze u 15 z nich bylo zjištěno výše uvedené
porušení zákona č. 361/2000 Sb,“ dodal Dlask.
Řevničtí strážníci v říjnu zaznamenali celkem 70 přestupků,
z toho 57 přestupků se týkalo dopravy, zbytek byly přestupky
proti veřejnému pořádku. Vypsali celkem 34 výzev pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku. Na katastru Řevnic
našly hlídky dva pobíhající psy, po zaplacení pokuty byli znovu
předáni svým majitelům.
V říjnu se strážníci zaměřili na parkování v zóně zákazu stání na nám. Krále Jiřího z Poděbrad, na Palackého náměstí, v
blízkosti křižovatky ulic Pražská – Sádecká (U křížku) a také
na parkování v prostoru autobusové zastávky v ulici 28. října.
V rámci nadcházejícího zimního období se hlídky městské
policie zaměří na kontroly rekreačních oblastí. Dále se budou věnovat problematice volného pobíhání psů a dodržování
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a na dodržování vyhlášek a nařízení obcí. Od listopadu již
strážníci vykonávají svoji činnost i v obci Lety, a to na základě
Veřejnoprávní smlouvy.
Na konci měsíce byl na služebnu městské policie instalován
mobilní platební terminál, který přestupcům umožní zaplatit
uložené blokové pokuty pomocí platebních karet, a to jak na
služebně, tak i přímo v terénu při spáchání přestupku.
vše pan

Mše v době vánoční
Chystáte-li se na Štědrý den na půlnoční mši, vězte, že v
řevnickém kostele svatého Mauritia začíná také o letošních
svátcích již ve 22 hodin. Na dětskou mši se můžete vydat do
sousedních Dobřichovic či nedalekých Všeradic, 24. prosince začínají na obou místech v 16 hodin. Kdy se konají další
bohoslužby v době vánoční v řevnickém kostele?
25. 12. od 9:30
26. 12. od 9:30
28. 12. od 18:00
31. 12. od 18:00
1. 1. od 9:30.
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Budoucnost odpadů
v našem městě
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Pavel Kubásek

Každý z nás se s odpady potýká dnes a denně. S použitými obaly, přečtenými novinami, lahvemi od vína, odřezky zeleniny, které házíme do koše. Není to tak dávno, kdy jsme si s tím házením příliš hlavu nelámali. Doba se
mění. Papír, plasty a sklo dnes třídí většina z nás. Učíme se třídit i bioodpad. V Řevnicích jsme na tom z hlediska
třídění relativně dobře. V blízké budoucnosti však bude potřeba třídit ještě víc…
Odborné poradenství v oblasti odpadového hospodářství poskytuje městu ředitel společnosti EKOS Pavel Kubásek. Sleduje všechny nejnovější trendy, vyhlášky i připravované zákony.
Taková činnost je pro Řevnice velmi důležitá. Změny, které se
v celé Evropské unii na poli odpadového hospodářství chystají,
totiž s velkou pravděpodobností výrazně, až několikanásobně,
zdraží klasický odvoz směsného odpadu z běžných popelnic.
Obec, která na to nebude dopředu dostatečně připravena, za
to bude platit vysokou cenu.
„Plán odpadového hospodářství vzniká pro celou Evropskou unii. Ta si vytyčí hlavní cíle, které pak zapracuje do svého
plánu česká vláda. Cíle se uvádí obvykle v procentech, kolik
jakého odpadu by se mělo v budoucnu vytřídit apod. Vládní
plán pak převezmou a upraví jednotlivé kraje na svá specifika.
Krajské plány jsou závazné pro obce,“ vysvětluje Pavel Kubásek a dodává: „Hlavní zodpovědnost finálně spočívá na zastupitelích obce. Starostové a rady města musí najít způsob, jak
docílit vytyčených cílů. Motivovat a přimět obyvatele k stále
většímu a kvalitnějšímu třídění není snadný úkol. Každá obec
má navíc svá specifika. Co někde dobře funguje, nemusí být
třeba vůbec efektivní u nás v Řevnicích.“

Změna strategie
Budoucí plán odpadového hospodářství České republiky počítá s tím, že od určitého roku (pravděpodobně roku 2024) již
nebude možné vozit směsný odpad na skládky, vše se bude v
maximálně možné míře třídit a zbytek spalovat. Cena za spalování bude daleko vyšší než za ukládání na skládku. Obce
tak budou nuceny množství směsného odpadu minimalizovat. Všichni obyvatelé se budou muset naučit házet do popelnic opravdu jen to nejnutnější. Pokud tak neučiní, může se
klidně stát, že v obecním rozpočtu nebudou finance na nové
chodníky, silnice či kulturu. Výdaje za odpadové hospodářství
jsou totiž značnou zátěží obecního rozpočtu, do kterého navíc
nepřináší prakticky žádný vedlejší užitek. Část z těchto výdajů platí občané formou poplatku za popelnice, který jim velmi
pravděpodobně bude taky narůstat.
Na budoucí situaci je tudíž nutné se náležitě strategicky
a koncepčně připravit. Řevnice v tomto ohledu podle Pavla
Kubáska v žádném případě nezahálejí: „V současné chvíli se
snažíme celý systém řevnického odpadového hospodářství
optimalizovat. V letošním roce se nám podařilo společně s
Hlásnou Třebaní a Lety vysoutěžit novou svozovou firmu na
směsný i tříděný odpad. Úspora plynoucí z tohoto kroku má
hned několik aspektů. Platíme méně za svoz směsného odpadu i tříděného odpadu. Svoz papíru, plastů a skla z kontejnerů

není, jak se někdy občané mylně domnívají, pro město zdarma. Řevnice za něj v minulosti platily dokonce víc, než za klasický směsný odpad z popelnic. Svozová firma totiž účtovala
městu za každou vyprázdněnou nádobu, dnes platíme přesně
za odvezenou váhu.“
Některé obce, především na Moravě, rozdaly obyvatelům
pytle na papír, plasty a sklo. Jednou týdně jim svozová firma vyveze nejen popelnici, ale i naplněné pytle s vytříděným
odpadem. „Pro Řevnice by tento způsob třídění vzhledem k
jejich rozlehlosti zatím vycházel dráž, než stávající s kontejnery na vybraných sběrných místech. V budoucnu, až bude výrazně stoupat cena za likvidaci směsného odpadu, najde tento
přístup dost možná uplatnění i u nás. Je například možné, že
každý budeme mít doma čtyři malé různobarevné popelnice.
V Německu už je to běžné. Svozové firmy tam navíc lidem všechen odpad převáží, a ten, kdo má více tříděného než směsného, platí nižší roční poplatek.“

Biokontejnery a kompostéry
Velkou část směsného odpadu tvoří bioodpad. Odřezky zeleniny, zbytky jídla, staré pečivo, ale i posekaná tráva, listí a různý plevel může v určitých částech roku tvořit podstatnou část
obsahu popelnice. V zahradním městečku, jako jsou Řevnice,

Projekt na nový
sběrný dvůr

Kompostárna Lety
to platí dvojnásob. Je to právě snižování této složky směsného
odpadu, které může do budoucna výrazně snížit jeho celkové
množství odvážené do spaloven.
„Nástrojů, jak bioodpad dostat pryč z popelnic, je celá řada
a opravdu nejde říct, jaký je nejúčinnější a nejlepší. Od začátku loňského roku jsme začali po městě rozmísťovat hnědé kontejnery na bioodpad. Zatím víme, že za rok 2014 bylo
od občanů i z obce vytříděno celkem 132 tun, v roce 2015 byl
znatelný nárůst a bylo takto svezeno 252 tun zelené hmoty. Asi 120 tun trávy, větví a listí přivezli občané na EKOS po
vlastní ose, 40 tun bioodpadu vzniklo při údržbě městské zeleně. Letos by ta čísla měla být ještě vyšší. Před rokem 2014
bylo vytříděného bioodpadu minimum. Něco se nepovoleně
pálilo, něco končilo ve škarpách v okolí města. Část lidé doma
kompostovali a zbytek házeli do popelnic,“ vysvětluje Pavel
Kubásek a dodává: „Je otázka, jestli nabídka hnědých kontejnerů obyvatele od kompostování na vlastním pozemku neodrazuje. V dnešní době se stále více lidí přiklání k okrasným
zahrádkám. Kompost jim takovou zahrádku může hyzdit. Tím,
že nepěstují žádnou zeleninu, ho vlastně ani nepotřebují. My
přesto věříme, že obyvatelé Řevnic na domácí kompostování
nezanevřou.“
Březnová přednáška o domácím kompostování v kině ukázala, že o něj obyvatelé mají zájem. Zaplněný kinosál si vyslechl zajímavé povídání o výhodách a specifikách zahradních
plastových kompostérů a naprostá většina účastníků se rozhodla o kompostér zažádat, celkem se jedná o 205 obyvatel. V
současné chvíli je zpracovávána žádost města o dotaci na pořízení celkem 300 kompostérů. Stále je tudíž možné se o kompostér, který získáte zdarma, na městském úřadě přihlásit.
Na přednášce zazněla informace, že by se kompostéry měly k
přihlášeným zájemcům dostat ještě na konci letošního roku.
Dotace však podléhá složitému administrativnímu procesu,
takže se tak stane až v průběhu roku 2017.
„Teprve budoucnost ukáže, jak budou lidé s bioodpadem
nakládat. Je jasné, že někteří vzhledem k velikosti pozemku a
počtu vzrostlých stromů nejsou schopní zkompostovat na podzim všechno listí a budou ho muset částečně dávat do hnědých
kontejnerů. Velkou roli má také počasí, když je suchý rok, je
celkový objem zelené hmoty výrazně nižší. Na Ekosu se na
vzrůstající objem bioodpadu každopádně připravujeme. Stávající kompostárna má roční kapacitu 150 tun, větší části se
tedy musíme zbavit jinde. Zatím máme smlouvu s velkokapacitní kompostárnou v Letech. Otázku velkokapacitního kompostování budeme řešit ve spolupráci obcemi celého Dolního
Poberouní,“ říká Pavel Kubásek.

SBĚRNÝ DVŮR
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Zastupitelstvo města schválilo na zasedání dne 14. listopadu
podání žádosti o finanční dotaci na akci Sběrný dvůr Řevnice
ve výši 20.676.183 Kč s předpokládanou spoluúčastí města ve
výši 15 % z celkově uznatelných nákladů, tj. 3.101.427 Kč.
Všichni přítomní zastupitelé se shodli, že výstavba nového
sběrného dvora významně přispěje k rozvoji obce. Jeho provoz podpoří stabilizaci spotřeby surovin a materiálu a bude
základem pro rozvoj moderního odpadového hospodářství
v regionu. Realizací projektu sběrného dvora dojde rovněž k
významnému naplnění cílů Plánů odpadového hospodářství
ČR a Středočeského kraje.
Ve sběrném dvoře budou shromažďovány a tříděny všechny
druhy odpadů vznikající na správním území města Řevnice.
Odpady budou umístěny do příslušné nádoby či kontejneru
a následně předány k využití či zneškodnění. Odpady budou
chráněny před povětrnostními vlivy a bude zabráněno jejich
úniku do životního prostředí.
Hlavní cíle projektu:
• modernizace stávajícího nedostačujícího sběrného dvora
• rozšíření služeb pro občany obce Řevnice a okolních obcí
• zajištění vyššího využití odpadů, jejichž původcem je obec a
její občané, a tím omezení černého skládkování
• zkvalitnit nakládání s odpady a zvýšit podíl materiálového
využití odpadů
Stávající sběrný dvůr nesplňuje požadavky dnešní doby z
mnoha důvodů – nezpevněné cesty, absence manipulační techniky, nedostatečná otevírací doba a především nevyhovující
zařízení a kapacita z hlediska ekologického i ekonomického.
Projekt na nový sběrný dvůr zahrnuje – vybudování
zpevněných obslužných komunikací; stavbu nových boxů pro
stavební odpady, sklo a zeminu; halu pro shromáždění, třídění a následné lisování separovaného odpadu (papír, plasty,
nápojové kartony); EKO sklad pro přebírání nebezpečných
odpadů, kamerový a čipový systém pro evidenci a urychlení
odbavení zákazníků.

V jednotě je síla
Je to právě spolupráce celkem 11 obcí v Dolním Poberouní, která má v budoucnu výrazně snížit náklady na svoz a
likvidaci veškerých vyprodukovaných odpadů. Jak již bylo
řečeno, Řevnicím se podařilo vysoutěžit společně s dalšími
obcemi novou svozovou firmu na směsný i tříděný odpad.
Smlouva je podepsaná do poloviny roku 2019. Ve stejném
roce končí smlouvy také ostatním obcím Dolního Poberouní. Od té doby by podle stávajících jednání a dohod všechny
obce chtěly v otázkách odpadového hospodářství postupovat
společně. „Řevnice jsou v otázkách odpadového hospodářství při společných jednáních zástupců 11 obcí jedním z lídrů
a aktivních iniciátorů. Prostorové možnosti a poloha areálu
Ekosu mimo rezidenční část obce otevírá řadu možností, jak
na třídění a dalším zpracování odpadů v budoucnu zbytečně
neprodělávat,“ uzavírá Pavel Kubásek. Na listopadovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno podání žádosti o dotaci
na vybudování nového sběrného dvora v areálu společnosti
EKOS. e
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VÁNOCE OČIMA
ŘEVNIČANŮ
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Zdeněk Valeš a archiv Ruchu

Čas přicházejícího adventu a vánočních svátků nás
inspiroval k oslovení několika zajímavých obyvatel
Řevnic. Jejich odpovědi na čtyři předvánoční otázky
vás možná také inspirují. Ke sváteční procházce kolem
Berounky, zpěvu starobylých rorátů, pochodu na Skalku či venkovnímu pečení krocana.

1. Jak do vašeho života zasahuje předvánoční čas adventu?
2. Dodržujete na Vánoce nějaké zvláštní rodinné tradice, o které se chcete podělit se čtenáři?
3. Trávíte vánoční svátky v Řevnicích? Můžete lidem
prozradit nějaký váš originální vánoční řevnický tip?
4. Co vám osobně přinesl rok 2016 a co očekáváte od
toho nastávajícího?

Ivana Junková, ředitelka ZUŠ

Zuzana Dudáková, ředitelka Náruče

1. Dlouho před začátkem adventního času je nám intenzivně
připomínáno, že se čas Vánoc již blíží. Nejdříve se asi jako každý vyděsím, že to snad obchodní řetězce a média nemyslí vážně. Mám pocit, že tento vánoční informační tlak začíná rok od
roku dříve.
No, a pak to začne doma, kdy dcera už od začátku listopadu
mluví o tom, jak se těší na Vánoce. To je jedna strana, jak předvánoční čas zasahuje do mého života, a s adventem vlastně nesouvisí.
Čas adventní by měl být časem klidu a pohody, snažím se
podle toho chovat a nepřispívat k vánočnímu šílení v nákupních
centrech. Vytvářím si vlastní tradice pro děti a přátelé, při kterých si můžeme chvilku popovídat a zatvořit si.
S pečením je to u mě horší. Pro spokojenost a provonění domácnosti tou opravdovou vánoční atmosférou zvládnu jeden,
maximálně dva druhy toho nejjednoduššího cukroví a vánočku,
která nikdy neudrží tvar (a vypadá jak mazanec). Na adventní věnec jsem již také vyzrála; když se mi jej v letech minulých
dařilo dávat na stůl až poslední adventní neděli, pořídila jsem si
univerzál pro každoroční použití, ten jen přizdobím a je hotovo.
A uklízím, jako vždy.
2. Když byly děti menší, tak jsme se snažili po vzoru rodičů začlenit tradice a zvyklosti, které se dělaly u nás, když jsme byli
malí, do našich vánočních oslav. Zkoušeli jsme lít olovo, házet
botou, rozkrojit jablko, vyrábět svícínky. Nyní nám zůstalo jen
krájení jablek a na stole bochník (malý) chleba, pod který dáváme peníze, aby se v domě udržela hojnost, jak říkala babička.
Na Štědrý den chodíme na procházku, anebo si zabruslit. Na
půlnoční se mi rodinu nikdy nepodařilo dostat, ale každý rok se
o to pokouším, tak možná letos.
3. Svátky již tradičně trávíme v Řevnicích a takových 13 let chodíme první svátek vánoční s přáteli pochod na Skalku. Kachnu
necháme doma v troubě samotnou a okolo 11 hodiny vyrážíme.
Na Skalce u stánku většinou hoří oheň, v batohu neseme dobroty od večeře a cukroví, dáme si něco teplého na zahřátí, potkáme známé, se kterými si popřejeme. Už se těším.
4. Rok přinesl spoustu radostí i starostí, radosti mě těší a na
starosti jsem zapomněla. Každý rok je pro mě novou výzvou, jeden rok končí a další začíná, vždy mám pocit, že následující rok
bude ještě lepší než ten minulý. Mám několik vizí a plánů, které
bych ráda realizovala, a hlavně se chci více vrátit k vlastní tvůrčí činnosti. Jsem optimista a věřím, že pravda a láska zvítězí.
Chtěla bych všem čtenářům popřát za sebe i za Základní uměleckou školu krásný a veškerým uměním prostoupený rok 2017.

1. Na Vánoce se moc těším. Mám ráda vánoční tradice, zdobíme
dům, pečeme cukroví, pálíme svíčky, posloucháme koledy a nestíháme...
2. Rituál máme jeden, a zatím ho nehodláme měnit. Na Boží hod
totiž neděláme vůbec nic. Celý den jsme v županu, užíváme si klidu, mlsáme. Odpočíváme a celý den si i s dětmi povídáme.
3. Svátky trávíme v Řevnicích a v Olomouci, odkud pocházím. A
jak začít Vánoce v Řevnicích? Určitě tradiční „Rybovkou“ na Štědrý
den před Modrým domečkem. Mám velkou radost, že se z ní, za ta
léta, stala krásná komunitní akce.
4. Rok 2016 mi přinesl mnoho radosti s rodinou i s přáteli, zajímavou, náročnou, ale smysluplnou práci a hodně legrace v našem
různorodém pracovním týmu. Doufám, že tomu příští rok nebude
jinak.

Emil Ráž, předseda místní rybářské
organizace
1. Předvánoční čas je docela hektický, nejenom úklid domácnosti,
pečení, nákup dárků, ale i větší počet rybářů u nás v organizaci,
kteří již odevzdávají své úlovkové lístky a nakupují povolenky na
další rok.
2. Stále u nás chodí Ježíšek, všichni se soustředí v jednom pokoji
a čekají na zvoneček, kterým ohlašuje svůj příchod. Společně se
přesouváme k rozsvícenému stromečku a nejmladší člen rodiny
rozdává dárky.
3. Vánoční svátky trávíme většinou v Řevnicích. Obohatíme si svoje
volno procházkami podél vody, kde se po cyklostezce dostaneme
až ke Karlštejnu. Ke konci roku je dobrým zvykem rybářů navštívit
naši řeku a rozloučit se se starým rokem zamykáním Berounky.
4. Rok 2016 byl dobrý. Nám jako rybářům se celkem dařilo uhlídat
čistou vodu pro ryby, také díky spolupráci s personálem čističky.
Dobré zarybňování pro spokojenost rybářů. Dále se nám po mnoha letech podařilo zaktivovat jak členy naší organizace, tak starostu a další příznivce, kteří mají zájem na zvelebení Havlíčkových
sadů a Nezabudického potoka.
A co si slibujeme od roku 2017? Světový mír, i nadále dobrou
spolupráci s vedením radnice. Dále aby se konečně naši starší rybáři a vozíčkáři v co nejkratší době dočkali úpravy cesty, která vede
z hlavní silnice k naší kanceláři ve Švabinského ulici, nepadali do
výmolů a špatně upravené vodoteče. Petrův zdar!

Rozhovor 9

Eva Hanykýřová, učitelka ZŠ Řevnice
1. Advent mám ráda. Vnímám jej jako dobu, kdy by si měl člověk
udělat čas sám na sebe, své blízké i přátele. Pocházím z velké rodiny a je pro mne důležité mít kolem sebe lidi, které mám ráda a s
nimiž je mi dobře. Těším se na Vánoce a čas, který strávím v kruhu
svých blízkých a přátel.
2. Na Štědrý den jsme vždy s tatínkem nazdobili stromeček, pak
jsme šli na hřbitov zapálit svíčku. Na svátečně prostřený stůl vkládal tatínek pod talíře všem drobné mince, ty se pak shrnuly na
hromádku a zůstaly ležet na stole celou noc. Krájeli jsme jablíčka a
zpívali koledy. Všechny tyto zvyky jsem si přenesla i do své rodiny.
3. Štědrý večer trávíme v Řevnicích. Na Boží hod jsme pak odjeli do malé, ale krásné vesničky Bítov u Nového Jičína. Tady jsme
prožívali Vánoce s mými rodiči, bratry a jejich rodinami. Jedli jsme
maminčino výborné cukroví, povídali si, chodili na procházky. I
když už rodiče zemřeli, jsem moc ráda, že se stále se sourozenci a
jejich rodinami scházíme a máme mezi sebou krásný vztah.
4. Letošní rok byl klidný a přinesl spoustu hezkých zážitků. Za to
bych chtěla poděkovat nejen své rodině, ale i kamarádům a mým
žákům. Moc bych si přála, abychom v pohodě, klidu a hlavně zdraví prožili i ten rok nastávající.

Pavel Beneš, etnolog a historik
1. V křesťanském pojetí označuje advent období čtyř týdnů před
slavností narození Ježíše Krista, která připadá na 25. prosinec.
Samotné slovo „advent“ je odvozeno z latinského „adventus“, což
znamená příchod. Jedná se tedy o dobu duchovní přípravy na
slavnost, jíž si připomínáme Ježíšův příchod na svět, ale která je i
stálou výzvou, jak to vyjádřil Origenes: „Co by bylo platné, kdyby
se Ježíš tisíckrát narodil v Betlémě, jestliže se nenarodil ve tvém
srdci?“
Navzdory veškerému předvánočnímu shonu a přípravám by
tedy měl být advent dobou vnitřního usebrání, zamyšlení, solidarity s druhými, projevující se konáním dobrých skutků... Je to velice
nesnadné, což ovšem neznamená, že by se o to člověk neměl alespoň pokusit. Minimálně večer, když si sedneme k rozsvícenému
adventnímu věnečku, máme příležitost ke společnému setkání s
rodinou, třeba i k částečnému ztišení. Příjemnou atmosféru nám
navozují starobylé české adventní zpěvy – roráty, které si společně
zazpíváme – ať už za doprovodu hudebních nástrojů, nebo jen „a
capella“.
2. Nemyslím si, že by se naše rodina navenek nějak výrazněji svými
zvyklostmi odlišovala od tradičního slavení vánočních svátků. Jako
v mnoha dalších českých rodinách zdobíme stromeček a stavíme
betlém, připravujeme kapra s bramborovým salátem. Od řevnických skautů si domů přinášíme betlémské světlo, zajdeme na hřbitov, po štědrovečerní večeři se s dětmi shromáždíme u stromečku,
pod nímž na každého čeká nějaký dáreček, zpíváme koledy, účast-

níme se vánočních bohoslužeb. Kromě toho se o Vánocích setkáváme i v širším rodinném kruhu.
3. Vánoční svátky trávíme převážně v Řevnicích, i když si pochopitelně také vyjedeme někam na výlet nebo za příbuznými a přáteli.
Pokud vím, tak akcí, na které je možné zajít, se chystá v Řevnicích během adventu a Vánoc mnoho: řevnická ZUŠ připravuje na
samém začátku adventu koncert svých žáků, následovat by měl
adventní trh na náměstí, Mikuláš, v polovině prosince další koncert na Zámečku a poté i v kině. Na Štědrý den by měla opět před
Modrým domečkem zaznít „Rybofka“, při noční mši v řevnickém
kostele zazpívá sbor Canto Carso, ranní mši 25. prosince budou
zase pro změnu doprovázet svým zpěvem děti ze zdejší farnosti.
Možná nás ještě čekají i další milá překvapení, o nichž prozatím
nevím.
4. Uplynulý rok byl pro celou naši rodinu dost těžký. Maminčin
zdravotní stav se již natolik zhoršil, že byla zcela odkázána na naši
pomoc, a to jak ve dne, tak v noci. V srpnu pak zemřela. Vyrovnat
se s odchodem tak blízkého člověka není jednoduché. Rád bych v
souvislosti s tím vyjádřil díky všem, kdo nám byli s péčí o maminku
nápomocni. Přál bych si tedy, aby ten rok nadcházející byl radostnější, než rok uplynulý. To bych ostatně chtěl na tomto místě popřát i všem obyvatelům Řevnic.

Adam Langr, organizátor Rockového
Slunovratu
1. Adventní čas trávím z velké části na vánočních trzích v různých
městech v Čechách i na Moravě, na jejichž organizaci se podílím.
Předvánoční atmosféry si tak užiji dost a dost. To ale neznamená,
že bych se doma tradicím vyhýbal. Předvánoční úklid samozřejmě
nesmí chybět, o výrobu adventního věnce a výzdobu se stará moje
přítelkyně.
2. Tradicí se stalo pečení krocana. Vždy se sejde spousta přátel,
každý přinese něco ze své kuchyně a vše se dá na stůl. Krocan se
peče přes noc ve venkovní peci a spoustu zábavy si užijeme, když
hlídáme, aby nevyhasl oheň. Přijde kolem 30 přátel a je skvělá atmosféra.
3. Vánoční svátky trávíme v Řevnicích a navštěvujeme příbuzné. Na co se vždycky těším, to je výroba bramborového salátu, do
které si nenechám mluvit. Protože můj salát je bezkonkurenční.
Štědrý den trávíme ve dvou, na štědrovečerní tabuli nesmí chybět
kapr ani řízky. Každý rok máme velký stromek, který se nám skoro
nevejde do obýváku.
4. Rok 2016 byl pro mě velmi úspěšný a šťastný. Radost mi samozřejmě udělal další ročník Rockového Slunovratu, který se podařil, a doufám, že v dalším roce tomu nebude jinak. Přípravy jsou
v plném proudu a brzy zveřejníme první kapely, určitě se máte na
co těšit. My se těšíme moc. Všem Řevničákům přeji pohodové a
klidné svátky a zdraví, štěstí i úspěchy v roce 2017. e
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Výlet devátý: Hvíždinec
Text: Zdeněk Valeš | Foto: autor

Období adventu by mělo být dobou rozjímání a zklidnění. Naši
předci již měli sklizená pole, a tak se mohli držet dávného pořekadla, že „sedět v klidu doma je božské, vycházet ven je světské“. V našem životě již roční období nehrají tak důležitou roli,
ale přesto se zkusme na chvíli v našem každodenním shonu
zastavit a zcela světsky se vydat na některé ze zajímavých míst
v našem blízkém okolí. Jedním z nich je určitě Hvíždinec. Křemencová skála vystupující nad hradbu stromů severního svahu
Brd. Pojmenovaná prý podle hvizdu káňat, která odtud za slunečných dnů můžete spatřit nad krajinou plachtit. Již generace
poutníků se odtud kochají výhledem na daleké horizonty. Dokonce je zdokumentováno, že sem v roce 1892 na třetí adventní
neděli zamířil první zimní výlet KČT. Zasněženou krajinou na
vyhlídku vystoupalo sedmnáct mužů a jedna žena. Přidejme se
k této tradici a věnujme jednu adventní neděli krátkému výletu
na tento neobyčejný vrchol.
Na Hvíždinec se můžete vydat po modré turistické značce, ale
nejkratší cesta z Řevnic vede přes Kejnou a rozcestí U Obrázku.
Z náměstí proto vyrazíme okolo kostela sv. Mauricia, a než silnice zahne prudce doleva směrem k nádraží, odbočíme do Tyršovy
ulice, kterou dojdeme až na okraj Řevnic. Polní cestou nepůvodním březovým hájkem vyrostlým na dávno opuštěných polích
vystoupáme k potoku v Kejný. Na křižovatce za kamenným můstkem, přemosťující často vyschlý potok, se pustíme rovně. Po levé
ruce necháme chatovou oblast V Kanadě a širokou lesní cestou
začneme stoupat po úpatí dlouhého kopce. Tato cesta je oblíbená milovníky dvou kol a úzkého sedla, a tak se nám může stát, že
naším svižným krokem na pár stech metrech předhoníme supícího cyklistu šlapajícího na nejlehčí převod. Po chvíli ovšem se
i nám prohloubí dech a vyrazí pot na čele, a tak již s nadějí vyhlížíme pravotočivou zatáčku, za kterou se stoupání trochu zmírní.
Cesta dosud vedoucí dubovým lesem se nyní střídavě schovává
pod příkrov smrků, až nás dovede k rozcestí U Obrázku. Na křižovatce zde visí na nevysokém dubu svatý obrázek Panny Marie

s Ježíškem. Letopočet 1977 dává tušit, že se asi jedná o novodobou rekonstrukci či náhradu obrázku, který zde visel již ve starších dobách. Naše cesta dále je ta vlevo od dubu. Tudy zlehka
sestoupíme až k betonovému můstku přes potok v Červené rokli.
Duby vystřídaly buky a jejich zlatavě měděné listí dodává místu
nádech starobylosti a důstojnosti. Překročíme divoce rozervanou
rokli a stoupáme po pohodlné cestě nahoru. Kousek před hranou
rokle však musíme opustit širokou stezku a nenápadnou pěšinou
zakousnutou do kamenitého valu údolíčka se vydáme vpravo
po úpatí již blízkého vrcholu Hvíždince. Pěšinka se různě ztrácí
mezi kořeny smrkového lesa a my spíš tušíme její průběh. I když
se nám ztratí její vyšlapaný podklad, nezoufejme, dodržme směr
a po chvilce narazíme na štěrkovou širokou cestu, po které se vydáme doprava, až dojdeme na modrou značku vedoucí z Dobřichovic. Okolo studánky nás značená cesta dovede až k odbočce
na vyhlídku. Tady už nás čeká jen pár kroků původním listnatým
lesem plným buků, dubů, jeřábů, bříz a borovic a po několika
kamenných schůdcích vystoupáme na krátký křemencový hřbet
Hvíždince. Výhled na Dobřichovice je již dávno zarostlý a my musíme popojít až na severozápadní konec, odkud se nám naskytne
asi ten nejkrásnější pohled na Řevnice a údolí Berounky. Zpět do
Řevnic se můžeme vrátit po modré značce přes rozcestí U Šraňku, ale spíš doporučuji se vydat z vrcholu přímo dolů do Červené
rokle a pokusit se najít pod mechem porostlými balvany zbytky
dlážděné cesty vedoucí po jejím okraji. I když se nám to nepodaří, sestoupíme podél rokle až k můstku přes rokli a stejnou cestou
se vrátíme zpět do Řevnic.
Epilog: Na vrchol Hvíždince se určitě jednou vydejte i během
teplých letních dní. Nejpůsobivější je okamžik, kdy sem přijdete
sami o červnovém smrákání a zastihnete tak sluneční kotouč zapadat nad věží Karlštejna. Ještě chvíli se jeho odlesk jako stříbrná nit zrcadlí na hladině řeky v údolí a pak už jen krátké trhnutí
a modrošedá opona se zatáhne nad krajinou. Smutně pak zpívá
červenka v lesním šeru. e
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Kostel svaté Máří Magdaleny
na Skalce
Text: Jindřich König | Foto: archiv autora

Tento kostelík je první a nejcennější stavbou na Skalce. Byl
vybudován v letech 1692–1693. Navrhl a postavil jej slavný
stavitel českého baroka Kryštof Dienzenhofer z pověření pana
Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu, pána na Mníšku v letech
1674–1704. Servác Ignác Engel byl nejstarším synem zakladatele mníšeckého zámku Serváce Engela. Byl to člověk pobožný, katolík, který velmi obdivoval a ctil svatou Máří Magdalenu. Právě jí chtěl kostelík zasvětit. Tato světice, původně
velká hříšnice, měla již malou kapli na skále u Marseille v jižní
Francii na místě, kde 33 let oplakávala své hříchy. Za svou lítost byla později svatořečena. Servác Ignác vyslal stavitele do
Marseille, aby se tam se stavbou seznámil a aby skalecký kostelík odpovídal co nejvíce tomu francouzskému. Dienzenhofer
vytvořil nákres, jehož pravost potvrdil sám marseillský starosta, a podle něho kostelík na Skalce postavil. S ohledem na
odlehlost místa a náročnost terénu to byla stavba nákladná.
Proto pan Engel předtím prodal velkostatek Korkyni u Davle se
šesti vesnicemi zbraslavskému klášteru. Během staletí byl kostelík několikrát restaurován – následným stavebním úpravám,
stejně jako jeho interiéru a dalším objektům na Skalce budou
věnována další pokračování.
Při návštěvě Skalky se podívejte na opravený pískovcový
portál nad vchodem do kostela, na kterém nesou dva andělé desku s latinským nápisem. V češtině je to: Velevážený pan
Servác Ignác, svobodný pán z Engelsflussu, Božího hrobu rytíř, pán na Mníšku a V. Hraštici, JMC rada a slavného soudu
manského i komorního přísedící, též přední hejtman královský
kraje Podbrdského, založil roku 1693.
Na uvedených třech starých pohlednicích je zobrazen kostel
Máří Magdaleny. Na obrázku číslo 1 z roku 1916 je pohled na
kostel ze severu, na druhé pohlednici z třicátých let 20. století je pohled na kostel ze západní strany a na něm mezi stromy
na zdi vidíme jednu ze dvou náhrobních desek hraběte Ignáce
Unwerta a jeho manželky. Na třetí pohlednici z roku 1928 je
zobrazen kostel také ze západu a vpravo od něj zákristie, pod
kterou se ve skále nachází stará krypta. e
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12 Krátce a jasně

Krátce a jasně
Lesní školka zve na den
otevřených dveří
Jak vypadá den v lesní škole a školce ZeMě? Na vlastní kůži si
to můžete s dětmi vyzkoušet 6. prosince, kdy škola pořádá Den
otevřených dveří. Je určen všem zájemcům o docházku v příštím
roce. Děti se budou účastnit školního programu, rodiče dostanou
veškeré informace o fungování školy a odpovědi na své otázky.
Sraz bude v Řevnicích na nádraží v 8.50 před západní stranou
nádražní budovy. Předpokládaný konec kolem 13. hodiny. Více
najdete na www.zemezeme.cz.

Mikulášská nadílka na náměstí
V pondělí 5. prosince od 17.00 hodin se můžete těšit na tradiční
mikulášskou nadílku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad u rozsvíceného vánočního stromu. Akci organizuje spolek Řevnická
deska a v letošním roce se koná již počtvrté. Scénář je vždy stejný.
Všechny děti, které Mikulášovi a jeho družině přednesou či zazpívají libovolnou básničku nebo písničku, budou obdarovány balíčkem s nadílkou. Mikuláš zpravidla přimhouří obě oči a obdarovává i ty stydlivé. Pro všechny bude u stánku v nabídce voňavý
svařák a dětský punč. Chybět nebude ani sladké pečivo či ovoce.
schl

Mikuláš na děti počká v Lesním divadle
Trasa plná strašidel, pohádkových bytostí a úkolů čeká na účastníky letošního již třetího ročníku Pochodu za Mikulášem. Svatý muž společně s anděly a čerty bude na malé i větší děti čekat
3. prosince v podvečer v Lesním divadle.
„Loni jsme cíl pochodu měli na náměstí. Dle ohlasů se ale více
líbilo zakončení při prvním ročníku právě v Lesňáku. Takže jsme
letos trasu opět upravili a končíme v Lesním divadle,“ upřesnila
za organizátory z Mladého hlasu Řevnic Marie Vágnerová s tím,
že vstup na akci, kterou podpořilo i město Řevnice, je zdarma.
Start je mezi 17. a 17.30 na Palackého náměstí, odkud budou
děti pouze v doprovodu dospělého pokračovat Havlíčkovými
sady a Divadelní ulicí do lesa. Kromě čertů budou na trati různá
strašidla a pohádkové bytosti, které budou na celkem pěti stanovištích dětem zadávat jednoduché úkoly. „Akce se uskuteční za
každého počasí. Navíc je vhodná i pro maminky s kočárky,“ láká k
účasti Vágnerová.

Noční vlaky pojedou později
Pro cestující Českých drah máme dvě dobré zprávy: Odjezdy většiny vlaků se s novým jízdním řádem, který začne platit 11. prosince, měnit nebudou. S výjimkou posledního nočního spoje,
který z Prahy-Smíchova pojede o 10 minut později, tedy v 0:35.
Druhá dobrá zpráva je, že přibyde spojů. Některé vlaky, které
dosud jezdily pouze do Radotína, totiž budou prodlouženy až do
Řevnic. Jde o odpolední vlaky s odjezdem ze Smíchova v 14:05 a
v 14:45. Také z Řevnic pojede více vlaků. Nově například vlak v
8:45, nebo 14.21 a 14.51. A přibude poslední noční vlak do Prahy, který pojede z Řevnic až ve 23.31 a zastavovat bude ve všech
stanicích a zastávkách.

Sbírka na Lesňák vynesla
takřka čtvrt milionu
Takřka čtvrt milionu korun se podařilo vybrat v končící veřejné sbírce vyhlášené letos na rekonstrukci řevnického Lesního
divadla. Konkrétně se na speciálním účtu sešla částka 227 667
Kč. Kromě této sumy získalo město na opravu Lesního divadla,
které v letošním roce oslavilo jubilejní 100. sezonu, 500 000
korun ze Středočeského kraje a 100 000 jako dar od společnosti
Lesy ČR.
„Sbírka na rekonstrukci Lesního divadla byla vůbec nejúspěšnější sbírkou v řevnické historii. Velmi si vážím velikého množství malých dárců, kteří přispívali na akcích v Lesním divadle
nebo do kasiček v obchodech. Úspěch sbírky daleko předčil
naše očekávání,“ uvedla místostarostka města Marie Reslová s
tím, že peníze ze sbírky pokryjí více než čtvrtinu letošní investice. Ta zahrnuje především rekonstrukci šaten, vybudování
dřevěné přístavby, kde budou dvě sprchy, dva záchody a velká
umyvadla, a výstavbu kryté terasy za jevištěm. „Takové zákulisí,
kde by se herci mohli připravovat na výstup, v Lesním divadle
velmi chybělo,“ řekla Reslová. V šatnách budou mít účinkující
nové elektrické rozvody, svítidla a opravené podlahy. Celkové
práce vyjdou na takřka milion korun a hotovy mají být do konce
roku.
Kromě výše uvedených částek přispěl na letošní jubilejní oslavy Středočeský kraj částkou 100 000 korun, stejnou sumu přidal
projekt Corso Pod Lipami. Přímo ochotníkům věnovala dalších
100 000 věrná divačka paní Matoušová.
vše pan

Svatý Martin přijel na hnědákovi
Vstříc svatému Martinovi vyšel 11. 11. v 17.15 od školičky Pikolín lampionový průvod. Předcházející dny dávaly naději, že
tentokrát by to se sněhem mohlo vyjít. Ale nevyšlo. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo mnoho dětí i rodičů a průvod se
táhl po celé délce Havlíčkových sadů. Město přispělo k navození
atmosféry a výjimečně ponechalo nově instalované lampy v parku zhasnuty. Poté, co jsme všichni došli na Palackého náměstí,
nám přijel v ústrety svatý Martin – bohužel opět na hnědákovi.
Děti obdaroval svatomartinskými rohlíčky a ty mu na oplátku zazpívaly příhodnou píseň Prší, prší, jen se leje. Nejspíš byl
Martin velmi polichocen, neboť následující ráno jsme se všichni
probudili do zasněžené soboty. Za Pikolín děkuji místní veterinářce Tereze Sophové, která narychlo zapůjčila koně, a těším se
na další akce.
Katka Šupáčková
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Kultura
Rekordní tržba z burzy půjde na
vybavení Bezpečného místa ve škole
Podzimní burza se první listopadový víkend uskutečnila ve školní jídelně pod záštitou Řevnického kalamáře. Burzy se zúčastnilo
téměř 50 prodávajících a rekordní tržba 7 000 korun bude použita na nákup vybavení do Bezpečného místa v řevnické škole.
Jsme rády, že lidé tuto akci hojně navštěvují a i počty prodávajících a tržby mají vzestupný charakter. Na další burzu – tentokrát
jarní – se budeme opět těšit v jídelně řevnické školy.
Za spolek Kalamář Kateřina Šupáčková

Díky za všechny vaše koláče!
Už je to třináct let, kdy hledala Náruč způsob, jak oslovit své nové
podporovatele z Řevnic a okolí. Chtěli jsme, aby lidé projevili svoji solidaritu nějakou vlastní aktivitou. Nechali jsme se inspirovat
Anglií, kde mají dobrovolná práce a dobročinné prodeje velkou
tradici. Tak vznikly „Koláče pro Náruč“, krásná předvánoční akce,
kdy na trhu v Řevnicích prodáváme koláče od hodných lidí, kteří
nám je do prodeje věnují. Děkujeme všem pekařům a pekařkám,
kteří pro nás každoročně s láskou buchty a koláče pekli, i všem
nadšeným zákazníkům, kteří si pravidelně chodili třeba pro oblíbený chodský nebo bretaňský kousek. Velice si vaší dlouholeté
podpory vážíme! I když Náruč pomoc a podporu druhých neustále potřebuje, v letošním roce chceme prodávat svoje vlastní
výtvory a budeme moc rádi, když navštívíte náš stánek na vánočním trhu a ochutnáte.
Zuzana Dudáková, Náruč

Bobři přivezou Betlémské světlo
Světlo z Betléma si do svých domovů budou moci odnést na Štědrý den dopoledne také obyvatelé Řevnic. A to díky členům řevnického skautského oddílu Bobři, kteří tradičně Betlémské světlo
přivážejí. „Pro světlo si zájemci mohou přijít k Zámečku, a to od
9 do 11 hodin,“ upřesnila za organizátory Alžběta Váňová s tím,
že cílem akce je „rozsvítit“ co nejvíce domácností a udělat tak radost co nejvíce lidem. „Cesta světýlka začíná opravdu už v Betlémě, kde ho naloží do letadla. Ve Vídni jej při ekumenické bohoslužbě 10. prosince předají všem delegacím. Z Čech pro světlo
jedou skauti z Brna, kteří jej pak vlakem rozvážejí po celé republice a na nádražích si jej skauti předávají,“ upřesnila Váňová.
pan

Okénko ZUŠ
Jak se v ZUŠce čeká na Vánoce?
Čas očekávání Vánoc opět nadešel. Hudbou jsme ho přivítali na
oblíbeném adventním matiné. Na koncertě jsme spolu s panem
starostou zapálili první svíčku na našem adventním věnci. Svátečně vás naladí i vánoční koncert v úterý 13. 12. od 18 hodin v
sále Zámečku, a na který vás tímto srdečně zveme.
Děti i dospělí měli možnost si i letos v ZUŠce vyrobit pro své
blízké originální vánoční dárečky. Uspořádali jsme dílnu pro
veřejnost – malba kobaltem na porcelán, naši žáci si pak stejnou
výtvarnou techniku vyzkoušeli v rámci hodin výtvarného oboru.
Někteří se s malbou na porcelán v ZUŠce setkávají již po několikáté a je to vidět na jejich krásných dílech, což můžete vidět na
našem webu.
Malé tanečnice se spolu se svou novou paní učitelkou Lucií
Gejdošovou představí na městských vánočních trzích 3. 12. a po
delší době také vystoupí žáci dramaťáku s krátkým vstupem pod
vedením herečky Renaty Rychlé.
Zasloužené prázdniny pak pro žáky i jejich učitele začnou
23. 12. a škola je opět přivítá v úterý 3. 1. (v pondělí 2. 1. jsou ještě celostátní prázdniny).

Dobřichovičtí muzikanti rozcinkají
řevnické kino
Jedinečnou příležitost poslechnout si Dobřichovickou komorní filharmonii i malé zpěváky ze Základní umělecké školy ze
sousedních Dobřichovic budete mít ve čtvrtek 15. prosince. Pro
uspořádání vánočního koncertu nazvaného Jingling Christmas si
totiž sousedé vybrali řevnické kino. Koncert, na kterém zazní populární, převážně anglo-americké koledy, jako je například Jingle
Bells nebo Ding Dong, začíná v 19 hodin. Slovem bude provázet
herec a moderátor Jan Rosák. „Doufáme, že pomůžeme návštěvníky naladit se do té správné klidné vánoční pohody,“ věří Eugenie Koblížková, zástupkyně ředitele pořádající školy.
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„Rybofku“ si zazpívá ten, kdo přijde
Česká mše vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby – pro řevnické
Rybofka – bude znovu znít na Štědrý den po poledni na řevnickém náměstí. Přijďte si známou skladbu poslechnout, a nebo se
nebojácně přidat do řad pěvců. Začíná se ve 13 hodin před Modrým domečkem. Příležitostný sbor, který tvoří všichni ti, kdo dorazí a jejichž přesný počet není dopředu nikdy znám, bude dirigovat Lukáš Prchal. Jistější jsou jména sólistů: Věrka Perglová,
Eliška Veselá, Ondřej Hejma a Honza Flemr.

s vánoční tématikou. Notičky se představí v kompletní sestavě po
další generační obměně. V souboru vedeném primáškou Magdou
Routovou v současnosti působí více než čtyři desítky muzikantů ve věku od tří do 16 let. Koncert začíná v neděli 18. prosince v
16:00. Vstupenky budou k dispozici na místě.
Jan Flemr

Rekonstrukce pomníku
V příštím roce proběhne oprava pomníku Řevničanů padlých v 1.
světové válce. Při této příležitosti bude monument doplněn jmény všech padlých. V rámci doplňování a upřesňování osobních
údajů padlých vojáků z Řevnic bude prostřednictvím tištěného i
elektronického Ruchu oslovena i místní veřejnost. V příštím vydání Ruchu přineseme podrobnější informace.
mb

Canto Carso zazpívá v Liďáku
Krčka a Martinů

Adventní čas zpestří komedie mladých
divadelníků
Nestihli jste letní uvedení povedené komedie Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu v Lesním divadle? Máte šanci ji znovu vidět,
tentokrát v řevnickém kině. Divadelní hru současného autora
Antonína Procházky v režii Iva Tamchyny sehrají jeho svěřenci z
Divadelního studia Řevnice v sobotu 10. 12. od 20.00 a v neděli
11. 12. od 17.00. Podle Tamchyny jde sice o komedii, ale s mnoha
vážnými myšlenkami. Přesto komediální rysy ve hře převládají a
končí krásným happy endem.
vše pan

Tanečníci z Klíčku zpestří koncert
sboru Chorus Angelus
Folklorní soubor Klíček z Řevnic pod vedením Ludmily Chroustové vystoupí na vánočním koncertu dětského pěveckého sboru
Chorus Angelus. Pod názvem Český Betlém se uskuteční v pátek
16. prosince od 18 hodin v Hale Věry Čáslavské, která byla v červnu otevřena u Základní školy v Černošicích. Na koncertě vystoupí
všechna oddělení sboru se svými sbormistryněmi pod vedením
svého uměleckého vedoucího Romana Michálka a za klavírního
doprovodu Ivany Kylarové. Taneční část předvede folklorní soubor Klíček, instrumentálně koncert doprovodí žáci černošické
ZUŠ. Zazní adventní a vánoční písně, nebudou chybět ani lidové
koledy.
Simona Kysilková Šnajperková

Notičky vystoupí 18. prosince v Tmani
Nedostanete se na vánoční koncert řevnických Notiček 4. prosince do Prahy? Dětská lidová muzika Notičky se o poslední adventní neděli představí s vánočním repertoárem také ve sboru Církve
československé husitské ve Tmani. Muzikanti a zpěváci z Řevnic
zde přednesou zbrusu nové zhudebněné básně Jaroslava Seiferta

Smíšený pěvecký sbor Canto Carso si pro letošní advent připravil vánoční koledy v úpravě Jaroslava Krčka, ale také část opery
Bohuslava Martinů Hry o Marii. S tímto repertoárem se představí na velkém koncertu v Lidovém domě v Řevnicích 17. prosince od 18:00.
O adventu se Canto Carso představí ještě 18. prosince v Srbsku
a 21. prosince na Mořince, kde již tradičně zazpívá Českou mši
vánoční. O den později se sbor vypraví do pražské katedrály sv.
Víta, kde ve společnosti dalších sborů přednese opět Rybovu mši.
Zpěváci nebudou chybět ani na půlnoční mši v Řevnicích. Více informací o vystoupeních najdete na stránce www.cantocarso.cz.
Jan Flemr
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Přijmeme truhláře

Slušný muž, 53 let, VŠ, nekuřák, hledá pronájem samostatného pokoje zařízeného pro občasné přespání (2–4 noci v týdnu)
v Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích a okolí (spojení vlakem do Prahy) do 4000,- Kč měsíčně. Tel. 725 806 578.

zodpovědného, šikovného, se smyslem
pro detail, praxe min.
3 roky, práce na plný úvazek ve
Všenorech. Životopis zasílejte na
han.h@seznam.cz nebo volejte
775 558 201, www.bvstudio.eu.

Srdce Řevnic
Hlavním účelem spolku je

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Sídlo spolku je na adrese:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1,
Řevnice
Tel: 603 430 557 (předsedkyně
Jaroslava Vyletová), 605 128 725

Přispívání k ochraně životního prostředí.
Zlepšení sociálních podmínek.
Prosazování a podpora širší účasti veřejnosti v řízeních
týkajících se územního plánování z hlediska ochrany
přírody a krajiny.

Těšíme se na vaše podněty, příspěvky a názory.
Nabíráme nové členy, kterým není jedno, jak se s přírodou zachází, a nechtějí jen čekat „v koutě“.

Přijďte mezi nás, Příroda nás potřebuje.
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Kino
2/12 Odvážná Vaiana

17/12 Pařba o Vánocích
Kino Řevnice / 20:00

Komedie, USA, 2016, 105 min

Kino Řevnice / 17:30

18/12 Balet Louskáček

Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA,
2016, 107 min

Kino Řevnice / 15:30

21/12 Egon Schiele

2/12 Anděl Páně 2

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy,
Česko, 2016, 99 min

Drama, Rakousko / Lucembursko, 2016,
109 min

9/12 Balónky Ježíškovi
U Zámečku/ 15:00

17/12 Soutěž o nejlepší guláš
Restaurace U pošty / 16:00

Soutěž o nejlepší hovězí guláš. Přihlášky
do 15.12. v restauraci nebo na e-mail restuposty@seznam.cz

19/12 Adventní setkání
seniorů

23 /12 Zpívej

Sál Zámečku / 9:30

Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný,
USA, 2016, 110 min

24/12 Betlémské světlo

3/12 Anděl páně 2

23/12 Rogue One:
Star Wars Story

Místní skautský oddíl Bobři bude rozdávat
Betlémské světlo příchozím.

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy,
Česko, 2016, 99 min

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi,
USA, 2016, 133 min

Hudba

3/12 Hacksaw Ridge

28/12 Rogue One:
Star Wars Story

Restaurace U pošty / 20:00

3/12 Lichožrouti
Kino Řevnice / 15:30

Animovaný / Rodinný, Česko / Slovensko,
2016, 83 min

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 20:00

Drama / Válečný / Životopisný, USA / Austrálie, 2016, 131 min

7/12 Toni Erdmann
Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 17:30

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice /17:30

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi,
USA, 2016, 133 min

28/12 Bezva ženská na krku

Drama / Komedie, Německo / Rakousko,
2016, 163 min

Kino Řevnice / 20:00

9/12 Anděl páně 2

30/12 Anděl páně 2

Kino Řevnice / 17:30

Komedie, Česko, 2016

Kino Řevnice / 17:30

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy,
Česko, 2016, 99 min

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy,
Česko, 2016, 99 min

9/12 Fantastická zvířata
a kde je najít

30/12 Manžel na hodinu

Kino Řevnice / 20:00

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, Velká
Británie / USA, 2016, 133 min

14/12 Planetárium
Kino Řevnice / 20:00

Drama, Francie / Belgie, 2016, 110 min

16/12 Rogue One:
Star Wars Story

Kino Řevnice / 20:00
Komedie/ Česko, 2016

Ostatní akce
1/12 Mikulášské buřtování

Před Modrým domečkem a salonem
Klementýna/ 16:00 –19:00

3/12 Adventní trh

Vystoupí děti z řevnické MŠ

U Zámečku / 9–11

3 /12 Kapela Starý koně
13/12 Vánoční koncert
Sál Zámečku / 18:00

14/12 Společné zpívání
koled u stromečku

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 10:00
Andělský chór dětí ze ZŠ Řevnice zazpívá
u stromečku s živým betlémem

15/12 Jingle Christmas
Kino/ 19:00

Pořádá ZUŠ Dobřichovice. Na programu populární, převážně anglo-americké koledy.

17/12 Canto Carso
Lidový dům / 18:00

Koncert smíšeného pěveckého sboru Canto
Carso

24/12 Rybofka

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 13:00

30/12 Country večer
s kapelou PoHoDáŘi

Vinárna hotelu Grand / 20:00

Kino Řevnice / 20:00

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 9:00

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi,
USA, 2016, 133 min

3/12 Pochod za Mikulášem

Divadlo

17/12 Červená želva

Cíl v Lesním divadle Řevnice

Animovaný / Fantasy, Francie / Japonsko,
2016, 80 min

5/12 Mikulášská nadílka

10/12 Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad / 17:00
Na náměstí přijde Mikuláš, čert a anděl
a rozdají dětem nadílku.

Komedie Antonína Procházky v provedení
Divadelního Studia Řevnice

6/12 Den otevřených dveří
Škola ZeMě

11/12 Přes přísný zákaz
dotýká se sněhu

Kino Řevnice / 15:30

17/12 Anděl páně 2
Kino Řevnice / 17:30

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy,
Česko, 2016, 99 min

Palackého náměstí / 17:00–17:30

Kino Řevnice / 20:00

Kino Řevnice / 17:00

