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Coronavirus – vážná hrozba
a jak s ní zacházet
V současné době všichni sledujeme a prožíváme šíření nového typu coronaviru světem. Rychlé šíření nákazy se nazývá epidemie. Jelikož se tento virus vyskytuje již na všech hlavních kontinentech světa, mluvíme o pandemii. Informací o vývoji nákazy a všem, co s ní souvisí, je všude velké množství a nechci tady opakovat již mnohokrát řečené.
Text: MUDr. Ondřej Masner | Foto: Modrý domeček

Chtěl bych se na věc podívat optikou občana Řevnic. Ve chvíli,
kdy sepisuji tyto řádky, ještě v našem městě není žádný potvrzený
případ. Vzhledem k rychlosti, jakou se virus šíří, s tím ale bohužel
musíme počítat. Proto je vhodné zamyslet se nad tím, co pro nás
výskyt coronaviru v naší bezprostřední blízkosti bude znamenat.
Státem vydaný leták s popisem hlavních preventivních postupů
je dobře sepsaný a doporučuji jejich důsledné dodržování. To
samé platí pro desatero, které vydala naše obec. Důslednost je
vůbec tou hlavní zbraní, kterou v boji proti viru máme. Nelze
čekat, že se celá věc přežene během pár týdnů, daleko spíše se
bude jednat o běh na dlouhou trať. A v tom tkví i nebezpečí, že
časem se naše ostražitost otupí a budeme polevovat v nastaveném režimu. Připravme se na to, že celá situace bude vyžadovat především hodně trpělivosti a výdrže. Vytrvalé a důsledné
dodržování preventivních postupů je totiž naší hlavní obranou.
Podporujme se v tom navzájem.
Co se týče doporučených preventivních postupů, rád bych
některé z nich rozvedl. Ze zatím dostupných vědeckých poznatků
vyplývá, že tento nový druh coronaviru (oficiálně má jméno
SARS-CoV-2) přežívá velmi dlouho na různých površích. Třeba
na plastu prý vydrží až 48 hodin. Tím plastem může být třeba náš
všudypřítomný mobil. Z toho vyplývá důležitý poznatek, že klíčové není jen důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou. Zrovna
tak důležité je nestrkat si zbytečně prsty do úst. Někdy se to stane
rychleji, než si to stačíme uvědomit – oloupeme si pomeranč
a sníme ho, rozlouskneme oříšek a dáme si ho do pusy. Pokud
jsme si hned předtím neumyli ruce, riskujeme nakažení.
Dále se zjistilo, že v aerosolu, tedy volně ve vzduchu, může
tento virus přetrvávat až po dobu tří hodin. Proto je potřeba prostory pravidelně větrat. Tím se viry mohou dostat ven dřív, než se
stačí usadit na nějakém povrchu v naší domácnosti.
A ještě jedna věc, o které se zatím tolik nemluví. Jak se zachovat, když někdo z rodiny najednou začne vykazovat příznaky
infekce horních dýchacích cest? Ano, jistě, to hlavní je zůstat
doma a nechodit mezi lidi, tedy ani do ordinace k lékaři. Tomu
je potřeba zavolat, o celé situaci ho informovat, a on nám řekne,
jak máme postupovat. Doporučí nám vhodné léky, případně by
při vážném podezření organizoval odběry, lépe řečeno stěry, na
coronavirus. Tím to ale zdaleka nekončí. Kdyby byl případný
test pozitivní, stojíme před složitým úkolem, jak zabránit šíření
nákazy v domácnosti. Valná většina pacientů se totiž bude mu-

set léčit v domácím prostředí. To hlavní je opět důsledná izolace
nakaženého. Je potřeba mu zařídit neprůchozí místnost, která
je dobře uzavíratelná a dá se dobře větrat. Kontakt s nemocným je nutné omezit na minimum a každý „výlet“ pacienta do
okolních místností (toaleta, sprcha atd.) musí být doprovázen
pečlivými hygienickými opatřeními. Dále je třeba obezřetně
zacházet s předměty, které představují riziko přenosu viru.
Pacientovo nádobí by nikde nemělo volně postávat, je třeba ho
hned umýt. Stejně tak je na místě časté praní prádla, oddělení
pacientových ručníků a podobně. Je potřeba si uvědomit, že zatím existují na tento virus jen experimentální léky, které budou
dostupné (doufejme, že i účinné) pouze pro ty nejtěžší případy.
Jinak se bude péče o nemocné, jak již bylo zmíněno, odehrávat doma. Pravděpodobně tomu tak bude i u nás v Řevnicích.
Dobrou zprávou však je, že valná většina případů probíhá bez
vážných komplikací a pacienti se uzdraví bez následků. Hlavním cílem tedy zůstává přerušování řetězce nákazy všude tam,
kde je to možné. A pak také vzájemná výpomoc a podpora těch,
kteří jsou nejvíce ohroženi virózou – naši starší spoluobčané
a chronicky nemocní lidé. Již nyní se v Řevnicích spontánně
organizuje roznášení jídel či výroba roušek. Je to dobré znamení a dává nám to naději, že společnými silami se nám podaří
pandemii ustát. e
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Zprávy z radnice
Slovo starosty
Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
za normálních okolností bych začal zmínkou o nastávajícím jaru
a popřáním krásné a tradiční velikonoční pomlázky. Nic takového
bohužel napsat nemohu. Pandemie viru COVID-19 paralyzovala
ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, život doslova na celé zeměkouli,
v celé České republice a pochopitelně i u nás v Řevnicích.
Město děkuje za roušky
Na úvod mi dovolte stručně zrekapitulovat situaci z počátku
vyhlášení nouzového stavu, kdy se jako hlavní problém ukázal
nedostatek ochranných pomůcek, zejména roušek. Poté, co bylo
jasné, že stát v této otázce nedokáže pomoci, jelikož řešil problém úplně stejný, rozjela se v Řevnicích i okolí úžasná občanská
iniciativa velkého množství dobrovolníků, kteří začali městu
dodávat doma ušité roušky. Touto cestou se na radnici během
deseti dnů dostalo neuvěřitelné množství více než tisícovky kusů
tohoto nedostatkového materiálu. Naším úkolem bylo obratem
zajistit jejich distribuci těm, co je nejvíce potřebují. V první vlně
šité roušky obdržela pečovatelská služba a s ní obyvatelé penzionu pro seniory, městská policie, zaměstnanci úřadu, škola a dále
někteří obchodníci ve městě, ale také třeba v nedalekém Lidlu.
Tedy všichni ti, kdo zajišťují základní potřeby města a občanů.
Naprostá většina roušek však ve dvou vlnách zamířila do schránek všech našich starších spoluobčanů. Nejprve těm nad 65 let,
a pak i nad 55 let.
Proč to zmiňuji? Zejména proto, abych na tomto místě hluboce
poděkoval všem dobrovolníkům, kteří roušky šili nebo se jinak
podíleli na jejich výrobě. Poděkovat musím i těm, kdo roušky
a také informační letáky po městě roznášeli, tedy dobrovolníkům
z řad skautů, zastupitelů i ostatních ochotných spoluobčanů.
Obědy pro seniory
Moje poděkování pochopitelně patří všem zaměstnancům úřadu
za jejich enormní nasazení. Poděkovat musím i všem strážníkům městské policie. Zde bych obzvláště vyzdvihl počínání paní
Veroniky Matouškové, která prokázala vysokou míru rozhodnosti
a asertivity v terénu a potvrdila tak své předpoklady pro jmenování vrchní strážnicí naší jednotky městské policie. Velké díky
patří rovněž všem pečovatelkám, které zajišťují veškeré potřebné služby pro seniory, včetně rozvozu obědů ze školní jídelny.
U toho bych se rád zastavil.
Rozhodnutím ředitele základní školy zůstala školní jídelna
v provozu, za což paním kuchařkám velmi děkuji. Jídelna v tuto
chvíli pracuje v režimu, který umožňuje přípravu až 150 obědů.
V současné chvíli je distribuováno zhruba 100 obědů. Všichni
senioři a lidé, kteří nemají ze závažných důvodů možnost domácího stravování, se tak mohou přes pečovatelskou službu přihlásit
a obědy jim budou rozváženy. Cena oběda je 65 Kč, rozvoz je
zdarma. To samé platí pro zajištění nákupu a dovozu potravin,
hygienických potřeb a léků.
V souvislosti se seniory mě napadá ještě jedna výzva. V aktuální vypjaté situaci se ukazuje, že nejefektivnějším komunikačním
kanálem mezi městem a občany je mobilní rozhlas. Aby byl tento
nástroj ještě efektivnější, bylo by dobré, aby se zaregistrovali
všichni ti, kdo tak ještě neučinili. Tímto vás žádám o provedení
registrace, včetně předání svého telefonního čísla. Získáte tak
snadno a rychle všechny aktuální informace. Pokyny pro registraci vám poskytneme na úřadě.

Zrušené kulturní akce
Co nás čeká v nadcházejícím období? Velmi pravděpodobně pokračování většiny omezení, aby se zabránilo exponenciálnímu
šíření nemoci, které by náš zdravotní systém nemohl zvládnout. Přestože jsou tato omezení nepříjemná, je třeba je plně
respektovat a dodržovat. Nejdůležitější je především ohleduplnost k našim nejstarším spoluobčanům, kteří jsou nejrizikovější
skupinou. To je na základě dosavadních zkušeností nezpochybnitelný fakt.
Koronavirová pandemie pochopitelně zcela ochromila kulturní, sportovní i společenský život ve městě. Lidé se bohužel
budou muset smířit s tím, že za normálních okolností akcemi
nabité jarní měsíce duben, květen a s největší pravděpodobností
i červen stráví doma v rodinném kruhu. Většina akcí se buď
úplně ruší, nebo pro ně pořadatelé zkouší najít nové termíny.
Na příští rok se přesouvá Rockový Slunovrat, zrušený je Pivní
festival, na podzim se přesouvá řevnická premiéra festivalu
Jeden svět a první zářijovou sobotu by se, věřme tomu, měl
uskutečnit koncert Filharmonie v lese, původně plánovaný na
konec května.
Úsporný režim
Tím, jak se omezuje běžný denní chod společnosti, klesá pochopitelně i její ekonomický výkon. Jelikož je městský rozpočet přímou úměrou navázaný na celkový výběr daní, musí se
tak město připravit na očekávaný propad příjmů. Nemůžeme
dnes pochopitelně přesně vědět, jak velký propad ve výběru
daní nastane ani jaká bude případná státní podpora, ale je
rozhodně lepší, abychom byli připraveni na ty horší varianty.
Vedení obce tak nezbývá, než začít připravovat úsporný režim.
Řada plánovaných projektů z dotačních titulů se na základě
shody zastupitelů buď úplně ukončí, nebo odloží. Jedná se
především o akce s vysokou spoluúčastí města. Aktuálně bylo
zrušeno výběrové řízení na nákup elektromobilu pro technické
služby a bylo přerušeno výběrové řízení na vybudování páteřní
cyklotrasy, v jejímž rámci mělo být mimo jiné zrekonstruováno
několik ulic, inženýrské sítě, ale měla být zbudována i nová lávka v Havlíčkových sadech. Město se bude snažit s vypisovatelem
dotačního titulu dohodnout redukci celého projektu tak, aby
mohla být v budoucnu lávka postavena.
S největší pravděpodobností se letos nebudou rekonstruovat
povrchy komunikací dotčených výstavbou kanalizace v lokalitě
Pod Vrážkou. K redukci dojde i u dílčích oprav komunikací.
V úsporném režimu by měly fungovat rovněž školské instituce,
které budou odkládat některé plánované investice.
Rád bych vám všem přesto popřál krásné velikonoční svátky
v kruhu vašich blízkých. Současně bych vás chtěl také povzbudit a věřím, že s ohleduplností, zejména ke starším generacím,
tolerancí a potřebnou disciplínou to skutečně zvládneme!
S úctou Tomáš Smrčka

Omezený provoz úřadů a institucí
Kvůli nouzovému stavu zůstávají uzavřené škola, školka, knihovna, ale i kancelář EKOSu. Omezeny byly úřední hodiny úřadu
i pošty. Naopak dále funguje školní jídelna pro přípravu jídel
seniorům.
Úřední hodiny MěÚ Řevnice včetně stavebního úřadu jsou
pro veřejnost pouze ve středu od 14 do 17 hodin. Úřad navštěvujte jen v naléhavých a neodkladných záležitostech, přednostně využijte telefonický nebo emailový kontakt, stejně tak
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dávejte přednost platbám převodem na účet.
Uzavřena je kancelář společnosti EKOS Řevnice. Uzavírání
smluv na dodávky vody a odvádění odpadních vod, pohledávky, apod. jsou přednostně vyřizovány elektronicky: info.ekos@
revnice.cz , 257 720 090, 702 041 426. Upraven byl i postup
odečtu vodoměrů: Pracovník nebude vstupovat do jednotlivých
nemovitostí, ale požádá odběratele o odečtení stavu měřidla
nebo zanechá kontakty pro nahlášení odečtu.
V provozu zůstává školní jídelna, kde si mohou senioři objednat dovážku jídla. Tyto strávníky žádáme, aby v aktuální situaci
využili nabídky Pečovatelské služby města Řevnice a stravu
odebírali jejím prostřednictvím. S pečovatelkami mohou senioři
domluvit i dovoz jídla či léků.
Pošta má omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00
a s účinností od 21. 3. je zrušen na všech pobočkách víkendový
provoz.

Město kvůli očekávaným výpadkům
příjmů mění priority
Zhoršenou finanční situaci očekává v souvislosti s nouzovým stavem a v důsledku útlumu ekonomiky i řevnická radnice. Proto už
nyní chystá potřebná opatření a některé investiční akce přesouvá
či ruší.
„Bez ohledu na současný stav se město musí připravit na výpadek daňových příjmů, proto jsme na radě schválili první opatření
k posílení rozpočtové rezervy,“ řekl starosta Tomáš Smrčka.
Připustil, že obce musejí počítat s masivním výpadkem zejména
DPH a v příštím roce i daní z příjmu. „Byli jsme zvyklí, že do rozpočtu jsme v rámci rozpočtového určení daní získávali v posledních letech bohaté příspěvky. Teď se musíme připravit na to, že
prostředky budou skromnější,“ vysvětluje Smrčka. O kolik méně
město získá, nedokáže ale nikdo odhadnout. Smrčka očekává,
že v další vlně bude muset s nějakou podporou přijít vláda. „Je
jasné, že nyní je třeba pomáhat zdravotnictví, zaměstnavatelům,
podnikatelům. Ale brzy na tom budou podobně i obce,“ míní
starosta Řevnic.
Vedení města proto navrhuje dokončit již zasmluvněné
a rozpracované projekční práce a větší investice, to se týká
rekonstrukcí budov na náměstí a výstavby lesní cesty Strážný
vrch. Již připravované investice nebo projekty na další rok, kde
se počítá jen s nízkou spoluúčastí města, bude radnice realizovat. Naopak zcela zastaveny nebo odloženy budou projekty
s vyšší mírou spolufinancování. Město proto nebude pořizovat
elektromobil náhradou za multikáru, neboť by spoluúčast činila
700 000 korun. Zastaven má být i projekt kontejnerové školky,
do které chtěla radnice umístit dětskou skupinu, na kterou
město získalo dotaci. Důvody jsou v první řadě ekonomické: pětimilionová dotace je totiž z větší části určena na provoz dětské
skupiny, takže nákup kontejnerů by město hradilo především ze
svého. Druhý důvod je administrativně správní, neboť město by
nejprve muselo vyřešit námitky sousedů. Podle Smrčky město
nyní uvažuje o tom, že by dotaci na provoz využilo a dětskou
skupinu zřídilo v budově bývalé školy na náměstí. „Skupinu
bychom zkusili udělat v prostorách, které brzy opustí městská
policie. Ta se přestěhuje do dokončovaného podkroví budovy
úřadu,“ uvažuje starosta. Doplňuje, že město, které ročně platí
soukromým školkám za umístění tříletých dětí 800 000 korun,
nechce o získanou dotaci přijít.
Finanční opatření by se mělo dotknout i výstavby cyklostezky
vedoucí od nádraží přes Havlíčkovy sady do Selce, na kterou
město rovněž získalo dotaci. „Určitě nebude možné realizovat akci v dříve připraveném rozsahu, neboť projekt počítá se
spoustou neuznatelných nákladů, které bychom museli platit

z rozpočtu,“ vysvětluje Smrčka s tím, že město se pokusí projekt
omezit na výstavbu tolik potřebné nové lávky v Havlíčkových
sadech. Ta stávající je totiž ve špatném stavu.
Město navíc plánuje přesunout rekonstrukce komunikací
v oblasti Pod Vrážkou na další rok a provést úspory v rozpočtu
v oblasti péče o komunikace, zeleň a technických služeb.
Smrčka připouští, že jde o první opatření, je možné, že další
budou následovat. Navrhovaná opatření projednalo zastupitelstvo na svém zasedání 30. 3.

Antivirové desatero
1. Ven mezi lidi, choďte jen v nutných případech. Starší spoluobčany prosíme, omezte na nejbližších minimálně 14 dnů
veškeré pochůzky, zůstaňte doma a využívejte telefonu
nebo služeb, které pro vás zajišťuje město (dovoz stravy,
nákupů a léků pečovatelskou službou).
2. Udržujte zvýšenou čistotu, včetně omývání často dotýkaných
ploch (kliky, vypínače apod.). Častěji perte oblečení i ručníky.
3. Na nutné pochůzky se patřičně vybavte! Na obličej respirátor, rouška nebo alespoň šátek s vloženým kapesníkem. Je třeba zakrýt ústa i nos. Doplňte brýlemi. Používejte rukavice.
4. Dezinfikujte často své ruce a mobily. Po pochůzce si pečlivě
omyjte ruce, nejlépe dezinfekčním gelem. Nemáte-li, postačí
mýdlo (mytí po dobu 20 s). Otřete mobilní telefon i brýle.
5. V obchodech či jiných provozovnách dodržujte větší
rozestupy mezi lidmi. Doporučuje se 2–4 metry. Primárně
používejte k placení platební karty.
6. Podpořte svůj imunitní systém. Vitamíny, vhodná strava,
cvičení, dostatek spánku a pozitivní přístup při současné
náročné situaci určitě pomůžou.
7. Nenavštěvujte zbytečně ohrožené skupiny (starší lidé,
chronicky či aktuálně nemocní). Rodinné kontakty udržujte přes telefon či internet. Chovejte se tak, že každý můžeme být potenciálně nakažený, aniž o tom víme, a nechceme
ohrozit své blízké.
8. Jestliže donášíte jídlo, léky a jiné nutné věci svým blízkým
z ohrožené skupiny, opět se patřičně vybavte. Určitě použijte respirátor nebo roušku a rukavice. Při návštěvě nebuďte
s blízkými kontaktní, držte bezpečnou vzdálenost. Nepodávejte si ruce a neobjímejte se.
9. V případě potřeby lékařské pomoci řešte své problémy
či požadavky na léky nebo ošetření nejdříve po telefonu
a řiďte se pokyny lékařů.
10. Patříte-li do ohrožené skupiny, nebojte si říct o pomoc svým
blízkým, sousedům či někomu vhodnému z vašeho okolí –
pečovatelská služba, městská policie, obec. Vždy se najde
někdo, kdo vám ochotně pomůže s dodávkami jídla, léků
apod.

Důležité kontakty
Pečovatelská služba Řevnice – 257 721 569. Platí zákaz návštěv v penzionu ve Školní ulici.
Městská policie Řevnice – 773 837 230
Starosta města Řevnice – 603 525 055
Celostátní informační linka pro občany v souvislosti
s koronavirem – 1212
Infolinka Krajské hygienické stanice – 771 137 070
Web www.coronavirus.mzcr.cz
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Řevničtí strážníci budou zajíždět
i na Mořinku

Pokud jste tak ještě neučinili,
ZAREGISTRUJTE SE DO SLUŽBY

Městská policie Řevnice by nově měla působit i v obci Mořinka.
Ta požádala Řevnice o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů obecní policie. Smlouva má být uzavřena na dobu neurčitou. V současné době již MP Řevnice vykonává svou činnosti
kromě Řevnic také ve Všenorech, Letech, na Jílovišti a v Hlásné
Třebani. „Pojede-li hlídka do Hlásné, bude mít možnost to spojit
i s kontrolou Mořinky,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Výkon
služby bude prováděn motorizovanou dvoučlennou hlídkou
zpravidla v rozsahu 1 hodiny týdně. Za to Mořinka zaplatí
46 800 korun ročně. Protože řevnické policii stále chybí jeden
strážník, vypíše v nejbližší době výběrové řízení na doplnění
pozic.

Prostřednictvím SMS, e-mailu nebo mobilní
aplikace tak budete informováni o aktuálním
dění v našem městě.
Registraci můžete provést na
www.revnice.mobilnirozhlas.cz
nebo se pro radu obraťte na městský úřad
na tel. č. 313 104 213.

MOBILNÍ ROZHLAS

Územní plán
Město finančně podpoří zdravotníky
Řevničtí zastupitelé odsouhlasili dva příspěvky na podporu místních zdravotníků.
Finanční dar ve výši 60 tisíc korun obdrží řevnický Trans
Hospital. „Na provoz jsme přispívali již v minulém roce, kdy nás
majitel požádal o pomoc v souvislosti se zvýšením nákladů,“ uvedl starosta Tomáš Smrčka. Podle Smrčky je přítomnost soukromé
záchranky ve městě velkým přínosem. Ukázalo se to i v současné
době, kdy Trans Hospital mimo jiné vypomohl i dodáním hygienických prostředků.
Dále byl z rozpočtu města uvolněn příspěvek na provoz
pediatrické ordinace MUDr. Kopelentové. Finanční prostředky
na podporu této ordinace zastupitelstvo schválilo již v rozpočtu
na rok 2020. Město poskytne pediatričce finanční dar ve výši
do 240 000 korun. Částka zahrnuje sumu 10 000 měsíčně na
náklady ambulance a finanční dar ve výši 7000 korun měsíčně
na náklady na bydlení, a to až do uzavření nájemní smlouvy na
nově budovaný byt v podkroví bytového domu č.p. 27. Podmínkou daru je mimo jiné to, že zaregistruje všechny děti s trvalým
pobytem v Řevnicích, jejichž rodiče o to požádají.

Dezinfekce stát dodal málo,
obce si poradily samy
Jen necelých třicet litrů dezinfekce, určené na pravidelné
mytí rukou, získala od státu řevnická radnice. Dezinfekční
prostředky stát distribuuje prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. „Je to dle počtu obyvatel naprosto nedostatečné
množství,“ uvedl starosta Smrčka. V první fázi proto dezinfekci distribuovali pouze těm nejpotřebnějším: pečovatelkám,
policii a pracovníkům technických služeb. Řevnice proto využily
nabídky sousedních Dobřichovic, které si nákup hygienických
prostředků zajistily samy. „Starosta Hampl kontaktoval přímo
společnost ČEPRO v Hradci Králové a ve spolupráci s dobřichovickými hasiči zajistil dopravu 2,5 tisíc litrů k Berounce,“ uvedl
Smrčka s tím, že Řevnice, stejně jako další obce, se k iniciativě
připojily. Řevnice by měly odkoupit asi 250 litrů dezinfekčního
prostředku, stejného, jako distribuoval stát. Ve druhé vlně chce
město tuto dezinfekci poskytnout i místním podnikatelům a
dalším, kteří jsou ve styku s lidmi.
(vše pan)

Výbor se za poslední měsíc sešel třikrát, ještě než naplno vypukla opatření nařízená vládou ČR. Zde je stručná rekapitulace
z těchto jednání.
Výbor se zabýval podněty, které osobně přednesli zástupci
petičního výboru k diskutovaným lokalitám Na Vrážce (zadržení vody proti vyplavení území) a Za nádražím – bývalá Eurovia
(PPO, komunikace, zelené plochy pro volnočasové aktivity).
Výbor se na dalším setkání zabýval územní studií na lokalitu
Za nádražím – bývalá Eurovia, která byla prezentována zastupitelům města a výboru pro územní plán architekty z kanceláře
Monom 9. 3. 2020. Nová územní studie vzešla z iniciativy
vlastníka pozemků, byla pořízena na jeho náklady a město ji
vnímá jako další podnět do diskuse o budoucí možné podobě
území. Výbor se shodl, že územní studie ověřila realizovatelnost
transformace území. Výbor jako celek souhlasil s posunutím
regulativů plochy k opakovanému veřejnému projednání. Proti
se vyslovil pouze p. Sudek, který byl pro možnost rozdělení území do více ploch. Výbor se dále shodl, že ve výše uvedené ploše
(Za nádražím) nechce připustit, aby byla v určité části výrazně zahuštěná výstavba. Následně si členové výboru vyměnili
názory na parametry studie tohoto území e-mailem a nadále
chtějí pokračovat tímto způsobem, popř. pomocí online diskuse.
Tento způsob si ostatně již osvojilo i zastupitelstvo města.
Josef Tlustý, předseda výboru pro ÚP

Ceník štípaného palivového dřeva
telefon: 313 104 213, e-mail: kliner@revnice.cz
Název

Sortiment

Popis

Měkké dřevo

33 cm

smrk, borovice,
modřín

750,- Kč

Měkké dřevo

25 cm

smrk, borovice,
modřín

788,- Kč

Tvrdé dřevo

33 cm

dub, buk,
habr, bříza

1 300,- Kč

Tvrdé dřevo

25 cm

dub, buk,
habr, bříza

1 365,- Kč

Záloha na
vratný big bag

1 ks

Prodejní
cena za
1 sprm

120,-Kč

Štípané dřevo je nabízeno jako sypané (sypaný prostorový
metr – sprm) v kontejnerech a ve vratných vacích (big bag).
V ceně štípaného dřeva není zahrnuta doprava.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Město Řevnice přešlo od ledna 2020 na nový účetní systém. Každému poplatníkovi za odpady a držiteli psa
byl přidělen variabilní symbol, pod kterým bude posílat platby za odpady a psy každý rok.
V případě úhrady poplatků převodem si prosím variabilní symbol vyžádejte skrz e-mail hanzlikova@revnice.cz.
Do e-mailu napište adresu, jména poplatníků (v případě odpadů) a jméno držitele psa (u poplatků za psy),
ke kterým chcete VS sdělit.
Veškeré platby (odpad i za psa) je nutné zasílat samostatně – každý poplatník i držitel psa má vlastní variabilní
symbol. (Nelze tedy platit dohromady za více poplatníků či držitelů psů.)
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
POPLATNÍK:
1) Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v městě Řevnice,
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území
města Řevnice určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídajícího poplatku
za jednu fyzickou osobu
3) fyzická osoba, které byl podle zákona upravující
pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný na dobu delší než 90 dní nebo pobývá na
území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit MěÚ Řevnice:
a) Nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal
poplatníkem,
b) nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo
v důsledku přihlášení nebo odhlášení fyzické osoby
k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné
skutečnosti.
Poplatek na jednoho poplatníka činí 700,- Kč za rok.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2020.
PLATBA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO
2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800

Poplatek ze psů
POPLATNÍK:
Fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má
na území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.
Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2020, zpožděné
platby do konce května nebudou sankcionovány.
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
jakoukoliv změnu (skutečnost), která má vliv na výši
poplatku.
Držitel – osoba do 65 let včetně
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 360,- Kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020
činí 600,- Kč (držitel je stejná osoba).
Držitel – osoba starší 65 let nebo osoba do věku 65 let
včetně, pobírající důchod, který je jejím jediným
příjmem
Poplatek za 1 psa (prvního) na rok 2020 činí 200,- Kč.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa na rok 2020
činí 300,- Kč (držitel je stejná osoba).
PLATBA:
1) V hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice:
Po a St 7.30–12, 13–18
Út a Čt 7.30–12
Pátek ZAVŘENO
2) Bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo:
0388051399/0800

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.
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ŠKOLA, JAK JI NEZNÁME
Základní škola zavřela své dveře v souvislosti s koronavirovou pandemií již v úterý 11. března. Žáci se od té doby
vzdělávají doma. Celé školství, nejen to řevnické, se tak ocitlo v situaci, na kterou nebyl nikdo připraven – vedení školy, pedagogové, žáci ani rodiče. Každý z účastníků tohoto „vzdělávacího experimentu“ má své představy,
jak by měl probíhat. Nad tím, do jaké míry jsou tyto představy reálné a uskutečnitelné, se zamýšlí ředitel školy
Tomáš Řezníček.
Text: Tomáš Řezníček, Jan Schlindenbuch

Vzdělávací proces se nepochybně proměnil. V prvních dnech
po uzavření škol nikdo z nás nevěděl, na jak dlouho tato
opatření budou platit a na co se máme připravit. Učitelé začali
tím, že zadávali žákům úkoly přes e-mail či systém Bakaláři.
V té době jsem byl zahlcen žádostmi rodičů o zapomenutá či
ztracená přístupová hesla na Bakaláře. Postupem času si každý
z pedagogů se svými žáky vytvořil vlastní komunikační kanál.
Na prvním stupni je pro třídní učitele situace snazší. Žáky ze
své třídy dobře znají a mohou s nimi pracovat i individuálně.
Řada učitelek například nabízí dětem možnost telefonické konzultace. Co vím, tak se paní učitelky snaží intenzivně komunikovat i s rodiči. Ti mají na způsob učení a kvantitu zadaných
úkolů často velmi protichůdné pohledy. Někomu vyhovuje učiva méně a někomu se naopak zdá učiva příliš málo. Pedagogové to řeší zadáváním dobrovolných úkolů navíc. Kolegyně jsem
rovněž instruoval, aby rodičům poskytovaly odkazy na různé
vzdělávací servery, které teď běží v bezplatné podobě.
Na druhém stupni, kde mají třídy na každý předmět jiného
učitele, je situace složitější. Individuální přístup není dost
dobře možný, na druhou stranu mají žáci vyšší počítačovou
gramotnost a zpravidla disponují i vlastními chytrými telefony,
tablety či notebooky. Řada rodičů žáků z druhého stupně se
na nás tak obrací s žádostí o výuku online. V době, kdy vyjde
toto číslo Ruchu, by měla pro učitele a žáky již naplno fungovat
aplikace Teams v programu Outlook. Máme ji již otestovanou
a připravenou k provozu. Žáci do ní mají jednoduchý přístup
přes svoji outlookovou e-mailovou adresu, kterou jsou zvyklí
používat. Po přihlášení uvidí na monitoru online svého učitele.
Předpokládáme, že výuka bude probíhat víceméně podle
rozvrhu.
Celý systém má z mého pohledu bohužel řadu otazníků, na
které zatím neznám odpovědi. Hlavní problém vidím v technice. Učitelé pracují z domova a každý z nich má různou kvalitu
internetového připojení. Stejný problém s kvalitou připojení
mohou mít i někteří žáci. Aplikace by měla každopádně fungovat i na chytrých mobilních telefonech. Zatím nevíme, jak se
bude celá aplikace chovat v okamžiku, kdy se najednou všichni
přihlásí. Dosavadní zkušenost je, že se obraz i zvuk občas
zasekávají. Uvidíme, snad se nám podaří všechny technické
nedostatky průběžně odstraňovat.
Velkým otazníkem je pro mě i kybernetická bezpečnost
online výuky. Své kolegy nemohu vzhledem k GDPR k tomuto
druhy výuky nutit. Ne každý je ochotný sám sebe při práci natáčet. V minulosti už jsme na naší škole řešili zneužití fotografie jednoho z učitelů. Je tedy na každém z mých kolegů, jestli
tento nástroj ke své práci využijí nebo budou komunikovat se
svými žáky přes e-mail a telefon.
Na závěr bych rád poprosil všechny rodiče, aby rozhodně nepropadali panice. Naše děti a celé školství pandemii koronaviru
rozhodně přežijí. Po návratu k normálnímu školnímu režimu
najdou učitelé určitě prostor k doplnění všech znalostí, stejně
jako k případné klasifikaci žáků. e

Zápis do prvních tříd
proběhne online
Státem nařízená omezení pohybu obyvatel se pochopitelně promítnou i do aktuálních zápisů do prvních tříd. Ty
proběhnou na základě doporučení Ministerstva školství
primárně online. Škola již zakoupila licenci na program
zápisů online, který bude pro rodiče dostupný od 2. 4.
do 23. 4. Rodiče budou mít příležitost kdykoliv v daném
termínu vyplnit online registrační formulář.
Po tomto kroku jim do e-mailové schránky přijde
podrobnější a obsáhlejší přihláška, kterou rodiče opět
vyplní a pak ji podepsanou doručí včetně všech příloh
(doporučení pedagogicko-psychologické poradny, žádost
o odklad, atd.) na adresu školy. Pokud rodič disponuje
elektronickým podpisem, může vše proběhnout elektronickou cestou. Další, pravděpodobnější možností je zaslání
přihlášky poštou nebo vlastnoruční donesení do školy.
Ti rodiče, kteří nedisponují přístupem k online komunikaci, mohou vše vyřídit klasickou papírovou cestou ve
škole. Škola je pouze žádá, aby se telefonicky objednali na
telefonním čísle 778 407 209 u Lucie Adamcové Kneidlové, zástupkyně pro první stupeň.
Rodičům budoucích prvňáků škola každopádně doporučuje sledovat její webové stránky či facebookový profil,
kde se průběžně objevují všechny aktuální informace
k zápisům.

Školní jídelna vaří pro seniory
Důležitá informace pro všechny obyvatele, zvláště
seniory, se týká školní jídelny. Ta sice přerušila svůj provoz pro žákovské stravování, ale nadále vaří pro seniory
a stálé odběratele z městských institucí. Personál pracuje
rozhodnutím ředitele v režimu přípravy až 150 jídel denně. Aktuálně se v jídelně vaří okolo 100 jídel, takže je stále
možné se přihlásit k odběru.
Všichni zájemci z řad seniorů, kteří doposud služby
školní jídelny nevyužívali, či lidé, kteří si nemohou ze
závažných důvodů zajistit stravování vlastními silami,
ať neváhají kontaktovat pečovatelskou službu na tel.
257 721 569 či 739 571 947. Jídlo jim bude zavezeno.
Cena oběda je 65 Kč, rozvážku pečovatelskou službou
hradí po dobu vládních opatření město.
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Škola s koronavirem v zádech
Jak se vyrovnávají s karanténou učitelky řevnické základky? Na zkušenosti s učením na dálku jsme se zeptali
Jany Barnové, která svým prvňáčkům píše dopisy. A taky Terezy Matouškové – ta kromě toho, že vyučuje na
druhém stupni češtinu, angličtinu a výchovu k občanství a zdraví, vede také činnost školního Ekotýmu. Původně
nás na facebooku školy zaujal jejich nápaditý přístup k výuce a připravili jsme na to téma rozhovory, jenže mezitím se kvůli epidemii zavřela škola. Připojili jsme tedy i aktuální otázky.
Text: Marie Reslová

Děti mají vědět, co a proč dělají

Ekotým vyhlašuje výtvarnou soutěž
Namaluj gorilu!

„Ekotým je součást mezinárodního projektu Ekoškola, který
vznikl už v 90. letech minulého století. Je to program, který má
prostřednictvím ekologických témat vést děti k převzetí odpovědnosti a demokracii. Má je vychovávat, aby byly aktivní, všímaly
si svého okolí a zapojily se do dění kolem sebe,“ vysvětluje paní
učitelka Matoušková.
Jaký byl o Ekotým ve škole zájem?
Veliký, ale jsme v počáteční fázi, ještě dolaďujeme organizační
věci. Doufám, že zájem dětem vydrží.
Jak funguje jeho činnost prakticky?
Ve škole se má utvořit tým dětí, které se aktivně podílejí na jejím životě. V rámci ekoškoly si zvolí jedno z devíti témat. Ekotým se pak
snaží zlepšit přístup školy ke zvolenému tématu nebo problému.
Například když si děti vyberou vodu, zajímají se o to, jak škola s vodou hospodaří, jak by mohla ušetřit nebo omezit plýtvání. Tohle
téma si vybraly děti minulý rok, kdy Ekotým pracoval pod vedením
paní učitelky Flemrové. V projektu voda zkoumaly třeba způsob
splachování na toaletách. Aby se splachovalo úsporně a nikde voda
neprotékala. Až si děti letos vyberou, měly by udělat analýzu, jak
na tom škola ve vybrané oblasti je, a zpracovat plán, co by mohla
zlepšit. A potom se vrhnou do realizace toho zlepšení. Měly by být
schopné sledovat průběh svojí práce. Připadá mi to ze začátku dost
náročné a jsem zvědavá, jak nám to půjde.
Na Facebooku byla zpráva o tom, že jste měli „dlouhou noc“.
To bylo přespání ve škole s Ekotýmem. Mělo sloužit k tomu,
aby se děti poznaly a aby se seznámily s těmi devíti tématy, aby
chápaly, co v nich je a proč je volit. Součástí programu ekoškoly
totiž je, že děti mají vždycky vědět, co dělají a proč to dělají. Času
je málo, tak jsem vymýšlela, jak to udělat.
Která témata si nakonec děti vybraly?
Starší děti si zvolily téma odpady, u mladšího Ekotýmu získaly
stejný počet hlasů odpady a biodiverzita. K hlasování mezi těmito
tématy ale kvůli uzavření školy již nedošlo.
Do vašich záměrů teď vstoupila epidemie koronaviru...
Doufám, že se do konce prázdnin ještě vrátíme do školy a Ekotým
se alespoň jednou sejde. Pokud ne, budeme alespoň hned po
prázdninách znát témata pro oba týmy a pustíme se do práce
nanovo.
Před uzavřením školy jsme se zapojili do soutěže Staň se strážcem pralesa, kterou pořádá ZOO Praha. Spočívá ve sběru nepoužívaných mobilních telefonů a tabletů, které se dále recyklují.
Za každý přístroj získá ZOO Praha 10 korun na podporu svých
projektů v Africe, zejména na podporu strážců Biosférické
rezervace Dja, kde žijí divoké gorily. Bohužel nás uzavření školy
zastihlo ještě v přípravné fázi. Posílala jsem informaci o projektu
a související soutěži Namaluj gorilu dětem a rodičům přes systém
Bakaláři, nejsem si ale jistá, zda v současné situaci najdou čas
a chuť zabývat se činností Ekotýmu.
Jak vyučujete a jakým způsobem nyní komunikujete se
svými žáky?

Přihlásit se mohou všechny děti ze ZŠ Řevnice.
Minimální doporučený formát papíru je A4,
technika libovolná.
Prozatímní datum odevzdání je 29. 5. 2020,
bude upřesněno s ohledem na otevření školy.
Na vítěze čekají hezké ceny.
Vyučování v době karantény je pro nás stále něco nového, postupně se začínáme orientovat. Práci dětem zadáváme do domácích
úkolů v systému Bakaláři či na úložiště zřízené za tímto účelem,
výsledky práce nám děti zasílají většinou mailem. Osobně pak ke
každé zaslané práci píšu zpětnou vazbu. Práce hodnotíme především motivačně, musíme zohlednit těžkou situaci rodin, rozdíly
v přístupu k informacím i různé možnosti rodičů věnovat se nyní
dětem. Se žáky i rodiči komunikujeme přes systém Bakaláři
a e-maily, brzy bude zřejmě spuštěna online výuka v aplikaci
Microsoft Teams, připravuje to náš kolega, pan učitel Liber.
Jakou zkušenost vám přinesla výuka „na dálku“, v dobrém
i ve špatném?
Výuka na dálku mě vede k seznamování s novými způsoby práce,
což vnímám jako pozitivní. Zatím vidím jako problematickou
komunikaci s žáky, někteří se ozývají, jiní vůbec ne. Chybí mi
zpětná vazba, čemu děti rozumí a co jim naopak činí potíže.
Rodiče i děti vybízím, aby se kdykoliv ozvali, všichni teď ale mají
spoustu starostí, domnívám se, že mnohým rodičům nezbývá čas
a síla. Předpokládám, že třídní učitelé jsou s rodiči v užším kontaktu. Osobně uvítám možnost online výuky, kontakt s žáky mi
chybí a domnívám se, že nástroje distančního vzdělávání mohou
klasickou výuku obohatit, nikoliv však nahradit.
Myslíte, že něco z toho, jak probíhá výuka v nouzovém režimu, využijete i v době, kdy bude zase normální vyučování?
Některé aplikace, které jsem začala používat, bych v běžném vyučování využívala ráda. V tomto ohledu jsem zvědavá na praktické
využití Microsoft Teams. Obecně se domnívám, že by bylo dobré
některé nástroje zavést v průběhu běžného režimu školy, aby na
ně byli učitelé, rodiče i děti připravení a nouzový režim nás tolik
nevykolejil. e
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Škola hrou v 1. C
„Učíme se ptát, učíme se poslouchat druhého a přemýšlet
o tom, co říká, představovat si, hledat souvislosti, spolupracovat,“ popisuje svůj přístup k prvňáčkům Jana Barnová. V řevnické škole vyučuje první rok. Přistěhovala se z Třebotova, kde
učila pětadvacet let, vedla divadlo pro děti nebo připravovala
projekt Dětská dlaň, během kterého se děti seznamovaly s prací
v truhlářské dílně.
Na facebooku školy je několik vašich „zpráv“ o zážitcích,
které jste v rámci výuky připravila pro své prvňáčky: Jak
vyráběli mašinku, dívali se na film o výrobě parní lokomotivy,
a pak si sami nakreslili konstrukční výkresy k té svojí. Nebo
jak nejdřív zkoušeli vytrvalostní běh, a pak jeli na divadelní
představení o Emilu Zátopkovi do Divadla Minor, koukali se
na dokumentární film a nakonec si z papíru vytvořili „běhající“ postavu. Ty texty jsou vlastně malá literární dílka psaná
jakoby očima dětí. Jak vznikají? Podílejí se na nich děti?
Děti dělají korekce a výstupní kontrolu. Snažím se popsat
situace tak, jak si představuji, že je děti vnímají. Asi je to dítě ve
mně. Něco třeba trošičku nadnesu, ale text musí projít 24člennou schvalovací komisí. Dětem text ve třídě předčítám a ony
do něj vnášejí případné úpravy. Takhle jsem musela doplnit
třeba to, že se jedné holčičce „přece líbilo, jak v divadle lezla
Zátopková na tu kozu!“ Jeden chlapeček si zase pamatoval, že
Zátopek trénoval tak, že nosil paní Danu na ramenou, a když
jsme vystřihovali jeho běžící postavičku spojenou patentkami,
tak druhou postavičku přesně tak na tabuli umístil. Nesmí se
zapomenout na nic!

Jak takhle malé děti vnímají, když jim pustíte dokument
o Emilu Zátopkovi?
Narozdíl od výroby parní lokomotivy jsem ho nepouštěla celý,
přece jen v něm jsou situace, kterým by děti se svými zkušenostmi těžko porozuměly. Dokument jsem zastavovala, o některých pasážích jsme si povídali. Myslím, že díky divadelnímu
představení, protože si ho prožily a pamatovaly, to děti opravdu
zajímalo. Ve filmu viděly, jak Zátopkovi reálně vypadali. Třeba
paní Danu mladou a pak, jak mluví po mnoha letech, to pro ně
bylo silné.
Snažím se vést děti k respektování pravidel, nastavujeme
si mantinely, ale zároveň chci, aby uměly projevit svůj názor,
aby se projevovaly takové, jaké jsou. Nejsilnější zážitek při
představení Zá-to-pek! pro mě byl, když jedna postava funkcionáře velmi důrazně až strašidelně, říkala: „O Zátopkovi už ani
slovo!“, ale děti se nedaly a začaly skandovat: „Zá-to-pek, Zá-to-pek.“ Zdálo se mi, že přesně cítily tu situaci, že to nebyla jenom
lehkovážná vzpoura, jak to děti občas udělají. Celé představení
hezky zafungovalo. Nebývá to tak pokaždé, někdy se propojení
s publikem nepodaří.
Ke způsobu, jakým učíte, jste došla zkušeností a hrou s dětmi, nebo jde o nějaký konkrétní pedagogický směr, který
jste studovala?

Od všeho trošku. Před dvaceti lety, když jsem se k učení po
mateřské vrátila, jsem začala celoročním seminářem Čtením
a psaním ke kritickému myšlení. Nahlížel trošku jinak na výuku
třeba už v tom, že mozek před učením novému je dobré trochu
rozehřát, cíleně připravit. S kolegyní, se kterou děláme s dětmi
divadlo, jsme zase chodily na semináře dramatické výchovy.
K tomu pak přibylo trochu psychologie v dvouletém kurzu výchovného poradenství. A naposled to byly semináře Feuersteinova instrumentálního obohacování, což je metoda pro rozvoj
kognitivních funkcí.
Jak teď vyučujete, když je škola zavřená? Lze to vůbec
s prvňáčky?
Výuka na dálku má a asi bude mít svůj vývoj, jako celá situace.
Prvňáčci jsou opravdu speciální kategorie, vše školní pro ně
začíná. Seznamují se s prostředím školy, třídy, se spolužáky,
s učitelem, se systémem výuky, s pravidly. Ideální je, když se to
podaří propojit nejen s chutí poznávat, která na počátku bývá,
ale také s vůlí opravdu se něco naučit, když učivo přibývá a
není třeba jednoduché si ho osvojit. Role učitele v první třídě
– kromě toho, že děti učí číst, psát a počítat – je podle mého
také v tom, že je učí řešit nové a neznámé situace a porozumět
jim, učí naslouchání a vzájemnému domlouvání, učí překonávat překážky, ale přitom se stále snaží po jiskřičkách v dětech
zapalovat a rozfoukávat vnitřní motivaci. V tomto ohledu je
výhodou, že je březen a ne třeba říjen. Prvňáčci i jejich rodiče
už znají systém práce.
Jak spolu teď komunikujete?
S rodiči zatím prostřednictvím e-mailu. To nám dobře fungovalo i v případě nemoci dětí. Úkoly zadávám na celý týden, aby
rodiče měli představu o rozsahu učiva. Také máme možnost
navázat spojení prostřednictvím Skype. V prvních dnech jsme
všichni museli novou situaci přijmout, zvyknout si na ni, hledat
míru toho, co je možné zvládnout v domácím prostředí, ale
především v celkově velmi zátěžové situaci. Řekla bych, že i to
se bude časem měnit.
O co se pokouším u prvňáčků, se nyní pokouším u sebe. Porozumět nové situaci, přizpůsobit se jí a řešit ji, jak nejlépe umím.
Velmi mi pomáhá zpětná vazba od rodičů. Rodiče mi píší,
posílají fotografie, někteří i nahrávky. Dělá mi radost, dodává
klid a moc mě baví, když rodiče připojují i vtipné poznámky,
to si ještě drží nadhled. Rodiče i děti mi také mohou kdykoliv
telefonovat. Děti mi sice ještě nezavolaly, ale myslím, že by to
pro ně byla zábava a zároveň výzva, jak zformulovat otázku.
Možná brzy zavolají. S některými rodiči se mi zatím nepodařilo
navázat komunikaci tak, jak bych si představovala. Myslím, že
to chce čas, tak zatím nenaléhám.
Daří se vám nějak osobněji oslovovat i děti?
Dětem jednotlivě reaguji do e-mailu rodičů, ale také zasílám
společné „dopisy“, nahrávky. Než vypukla karanténa, začala jsem dětem číst knihu od Josteina Gaardera: „Haló! Je tu
někdo?“ Rozhodla jsem se, že jim ji začnu po kouscích přepisovat. Do emailu dětem také fotím ilustrace z knížky. Zatím jsem
dětem poslala 7 dopisů. První byl krátký, ten si zvládl přečíst
každý sám. V dalším dopise jsem prosila rodiče, zda by dětem
předčítali, stejným způsobem to bylo i ve třetím dopise. No a do
čtvrtého dopisu jsem dětem napsala rámcově zadání úkolů, aby
ho měly mými slovy, a rodičům jsem úkoly ještě upřesnila. Text
knihy jsem již nepřepisovala, ale pokusila jsem se ho nahrát,
aby si děti mohly představovat, že stejně tak mě poslouchají
i jejich kamarádi ze třídy. Taková malá snaha o propojení. Snad
si rodiče v tuto chvíli trošku odpočinuli. Alespoň doufám.
Při práci s prvňáčky je třeba hlídat a korigovat každý detail,
vést a ptát se. V tomto ohledu je osobní kontakt nezastupitelný.
Pokouším se tedy, co nejlépe umím, psát a nahrávat podrobně
vše rodičům. e

10 Odpady

Odpady – věčné téma
Jednou ze základních služeb města pro jeho občany je svoz všech druhů odpadů a jejich předání k likvidaci či
zpětnému využití. Tento systém je vzhledem ke stále přísnějším zákonům rok od roku dražší a složitější. Nejvyšší částku platí město za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, který se v blízké budoucnosti nebude
moci ukládat na skládky, takže náklady na jeho likvidaci jen porostou. Proto je tak důležité třídit.
Text: Jan Schlindenbuch | Foto: Technické služby

Prosíme, kompostujte
Domácí kompostování není vůbec složité. Většinu práce za vás
udělá matka příroda, vy jí jen připravíte podmínky. Kompostování totiž napodobuje biologické pochody, které probíhají
v půdě. S tím rozdílem, že kompostér, který mnoho z obyvatel
získalo v minulosti od města zdarma, funguje jako urychlovač
času.
Základním pravidlem správného kompostování je míchat
„hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C) s dusíkatým (N). Čím starší,
tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo
více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější,
tím obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou
trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní
složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je
nutné míchat ji s jiným materiálem, např. deponovaným listím
z předchozího roku. Dalším důležitým faktorem kompostování
je správná vlhkost a dostatek vzduchu. Čerstvý kompost můžeme získat za 2–6 měsíců, vyzrálý kompost za 6–12 měsíců.

Černé skládky
Ještě větším problémem než rostoucí objem bioodpadu je
nekonečný boj s černými skládkami. Ty se aktuálně objevily na
odpočívadlech u silnice na Mníšek. Jejich výskyt souvisí s dočasným uzavřením silnice z důvodu oprav. Mojmír Mikula, vedoucí
technických služeb, k tomu poznamenává: „V souvislosti s uzavřením silnice na Mníšek se na odpočívadlech okamžitě objevily

SBĚRNÝ DVŮR STÁLE V PROVOZU

Kanceláře společnosti EKOS Řevnice sice byly dočasně
uzavřeny, ale sběrný dvůr je otevřen v normálním režimu.
Informace o otevírací době najdete na www.revnice.cz.

Tradiční pondělní „nepořádek“ na sběrném místě
za prodejnou COOP
černé skládky, nikoliv jedna, ale hned několik. Je opravdu
smutné, že někdo využívá tuto příležitost k tomu jen tak
vyhodit např. materiál z rekonstrukce koupelny včetně obkladaček, protože ho při tom nikdo „neuvidí“. Jménem technických
služeb prosím obyvatele, aby takové jednání, pokud jej vidí
nebo o něm ví, oznámili starostovi, technickým službám nebo
městské polici. Nejedná se o žádné udávání, v tomto případě
jde o poškozování životního prostředí nás všech! Úklid černých
skládek stojí město ročně velké peníze, přitom o kilometr vedle
je otevřen sběrný dvůr s velkoryse nastavenými bezplatnými
limity.“
Podobným případem je sběrné místo za prodejnou COOP, kde
se černé skládky objevují pravidelně především o víkendu, většinou během noci. Problém se sice v minulosti snížil zmenšením
počtu kontejnerů a zvětšením počtu sběrných míst po městě, ale
s jarem a podzimem se objevuje tento nešvar vždy znovu. „Technické služby ani policie nemohou mít fotopasti všude, pomozte
nám proto na takové lidi ukázat. Náklady nesou v důsledku
všichni obyvatelé města,“ uzavírá Mojmír Mikula. e

Rozpis přistavení velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad a nově
i kontejnerů na směsný odpad
Umístění
•• Rovinská, svozové místo
•• křižovatka SochorovaPodbrdská
Termíny
•• 10.–13.duben
•• 1.–3. květen
•• 6.–7. červen
•• 4.–6. červenec
•• 29.–30. srpen

•• Náplavní
•• Malé náměstí

ODPAD

Tříděným odpadem myslíme především papír, plasty, sklo, kov,
bioodpad a dále stavební odpad, dřevo, velkoobjemový odpad
a desítky dalších druhů, které je možné uložit na sběrném dvoře. Barevné kontejnery na první čtyři komodity jsou všem dobře
známé. V posledních letech k nim navíc na vybraných sběrných
místech v Řevnicích přibyl kontejner hnědý, na bioodpad. Obyvatelé je intenzivně využívají a jejich počet rok do roku roste.
K likvidaci bioodpadu slouží v sezoně rovněž kontejnery technických služeb, umístěné na frekventovaných místech po městě.
Tabulku s rozpisem jejich umístění najdete na konci článku.
V loňském roce vytřídili obyvatelé Řevnic celkem 524 tun
bioodpadu. „Jménem města bych občanům za toto číslo rád
poděkoval. V nedávné minulosti končila velká část bioodpadu
ve směsných popelnicích či na černých skládkách. Ještě v roce
2014 bylo vytříděno pouze 132 tun bioodpadu. Na druhou stranu nás zpracování této obrovské masy živé hmoty stojí nemalé
peníze. Chtěl bych touto cestou poprosit občany, aby se snažili
maximum organické hmoty zkompostovat na svých zahradách,“
říká starosta Tomáš Smrčka.

•• 26.–28. září
•• 17.–18. říjen
•• 31. říjen – 1 . listopad
•• 14.–15. listopad
•• 28.–29. listopad

Téma 11

Řevnice šijí roušky
Text: Pavla Nováčková

Poděkování
Desítkám dobrovolnic děkuje za jejich nasazení a rychlou
pomoc i řevnický starosta Tomáš Smrčka:
Velké poděkování a vděk patří všem, kteří jsou ochotní pomoci
s výrobou šitých roušek. Tento materiál nejenže překlene nejhorší
období, kdy lidé nemají vůbec žádné možnosti ochrany (kromě
domácí samovýroby, což ne každý zvládne nebo stíhá), ale bude
velmi potřebný jako alternativa i v budoucnu. Jednorázové roušky
(pokud skutečně dorazí až do obcí) budou jistě v omezeném
množství, protože se o tento materiál doslova pere celý svět. Na
řevnickém úřadě přijímáme dodávky šitých roušek nebo je lze
předat pečovatelské službě či městské policii. Pečovatelská služba
a městská policie ve spolupráci se skauty (i těm patří velké poděkování) roušky již celý týden distribuují. Nejdříve jsme je rozdali
všem, kteří zajišťují fungování systému (městská policie, záchranka, pracovníci úřadu a technické služby, prodavačky v obchodech),
a dále nejvíce potřebným, zejména seniorům nad 65 let. Rozdělování je skutečně adresné, jelikož materiálu je nedostatek. Pokud se
nám podaří tyto skupiny zaopatřit, rozšíříme možnost distribuce
dalším občanům. Distribuce samozřejmě probíhá zdarma, město
nabízí úhradu nákladů. e

V Domečku se šily roušky
Nejen skvělé věnečky a křupavé chleby, ale také nedostatkové roušky vyráběly v minulých týdnech v Modrém domečku.
„Protože kavárna musí dle nařízení vlády zůstat zavřená,
snažíme se pro zaměstnance hledat další práci,“ uvedla PR
manažerka Marie Hrdá.
Kdy jste začali roušky šít?
Začali jsme hned v první vlně. Zpočátku trochu z recese, protože
nám zrušili cateringy a zavřeli kavárnu, tak jsme se smáli, že se
dáme na šití roušek. Pak přišla paní ředitelka s první várkou roušek
a my jsme se rozjeli naplno. To bylo v pondělí 16. března. Materiál
jsme měli k dispozici.
Jak jste vše zabezpečili po technické stránce?
Jeden šicí stroj máme k dispozici v Domečku, protože občas šijeme
dekorace a spravujeme nebo zkracujeme pracovní oděvy. Hlavně
máme Zorku, je moc šikovná a k šicímu stroji se má. Druhý stroj
si přinesla paní ředitelka. V přízemí a v patře byla žehlicí prkna.
Ti, kdo neměli dovolenou nebo neplacené volno, stříhali, žehlili,
Zorka s paní Dudákovou šily.
Jaký jste zvolili střih? K výběru jich bylo více.
Dělali jsme takzvané harmoniky, šijí se nejlíp. A taky pro jiné typy
jsme neměli k dispozici gumičky a šňůrky. Nikde nebyly, tak jsme si
tkalouny vyráběli sami.
Kolik roušek a pro koho jste vyrobili?
Celkem jsme jich ušili asi 350. Nejdříve jsme je rozdali zaměstnancům a rodinným příslušníkům. Potom po jednání na úřadě jsme
zásobili obyvatele řevnického Domova s pečovatelskou službou.
Pak jsme distribuci řešili s Městskou policií Řevnice, která je se
skauty rozdávala potřebným. My jsme samotnou distribuci nezajišťovali.
Jaká při šití panovala atmosféra?
Skvělá. Dokázali jsme si přitom představit, že takhle se v dávných
dobách dralo peří. Jen s tím rozdílem, že my jsme měli k dispozici
elektřinu. Nepropadali jsme depresivním náladám, i když se nás

situace velmi dotkla. Snažili jsme se udržet optimistického ducha,
užili jsme si to.
Šijete dál, nebo jaké máte plány?
Postupně nám došel materiál, vyčerpali jsme všechny zásoby. Zájem v Řevnicích byl vcelku saturován. Je třeba se poohlížet i po jiné
činnosti. Chceme co nejdéle zachovat otevřené okénko, kde nabízíme naše zboží, ale je jasném, že naše tržby jsou teď nesrovnatelně
nižší. Proto se snažíme hledat další práci pro naše zaměstnance.
Jednáme o spolupráci s pražskými projekty, například s Breakfaststory. Zakoupením snídaní na Breakfaststory mohou lidé pomoci
hned dvakrát. Při koupi jídla zaplatí dvojnásobnou částku, ta jde
pak jako oběd zdarma pro seniory nebo jiné potřebné.
Jak by vám tedy lidé nyní mohli pomoci? Koupí v okénku?
Situace se mění velmi rychle, nevíme, jak to bude vypadat za
týden. Prosím, sledujte nás na webu a sociálních sítích, tam se
dozvíte vše podstatné. e

Od Berounky putovaly roušky
do mnoha institucí
S koordinací šití a distribucí roušek výrazně pomohla nově
vzniklá facebooková skupina Berounka šije roušky. Desítkám
dobrovolnic nejen z Řevnic, ale i mnoha okolních obcí logisticky pomáhaly pracovnice řevnického co-workingového centra
Meandr, Bashka a Lucie.
Iniciativa vznikla hned v pondělí 16. března. Od té doby se mohly
švadlenky na tým obracet se žádostí o materiál, rozvoz nebo inspiraci. Některé švadlenky šily od rána do večera, jiné po nocích. Ty,
které neměly stroj, nabízely pomoc se stříháním, žehlením… Další
skupina se zapojila třeba tím, že švadlenkám rozvážela obědy.
Rozjela se tak obrovská vlna sounáležitosti, jejímž výsledkem byly
tisíce roušek, které byly distribuovány pomocí „rychlých spojek“.
Ke 24. březnu bylo přes skupinu odevzdáno asi 2000 roušek,
nejčastěji putovaly do nemocnice Třebotov, na ARO v ÚVN, do
pražské kliniky Remedis, do nemocnic Na Homolce, k Apolináři,
v Hořovicích, do domovů seniorů, pečovatelkám pro domácí péči,
do Alzheimercentra v Černošicích, hasičům a dalším. Dalších
přibližně 1000 roušek odevzdávaly švadlenky z dolního Poberouní
napřímo. A šilo se i po 24. březnu, takže počty ústenek od Berounky dál rostly.
„Řevnická radnice se k iniciativě postavila skvěle. Švadlenkám, které za své peníze nakupovaly materiál, proplácela výdaje.
Starosta nechal vytvořit seznam seniorů a jim pak skauti a městská
policie ušité roušky roznášeli,“ uvedla Bashka.
Meandr neopomněl ani na poděkování dobrovolnicím. Díky
příspěvkům od dárců a sponzorů mohly švadlenkám poděkovat
překrásnými květinami, sladkostmi a dalšími drobnými dárky.
Díky novináři Janu Flemrovi z Řevnic, který pracuje pro francouzskou tiskovou agenturu AFP, se navíc o řevnických švadlenkách dočetli i lidé v různých koutech světa, v Austrálii, na Filipínách, samozřejmě ve Francii, ale třeba také v Zambii. e

Děkují i senioři a seniorky
Obyvatelé řevnického domova pro seniory vzkazují velký dík za příkladnou péči zaměstnancům
domova v čele s Mgr. Monikou Gorošovou, ale
i dobrovolníkům, kteří do domova dodali vlastnoručně vyrobené roušky.
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Časopis Ruch – 30 let od vzniku
Dne 12. března 1990 se v sále Lidového domu v Řevnicích uskutečnilo plenární zasedání nového rekonstruovaného městského národního výboru. V diskusi vystoupila paní Marie Tatarová
a promluvila k otázce založení nového časopisu pro Řevnice. Plenární zasedání návrh na nový časopis schválilo.
Od dubna 1990 začal vycházet časopis RUCH města Řevnic
jako občasník, vydávaný městským národním výborem Řevnic
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Odpovědnou
redaktorkou se stala Marie Tatarová, bývalá novinářka. První
redakční rada Ruchu měla osm členů: Byli to Jiří Podzimek, Jiří
Trnka, Lenka Smetanová, Marie Váňová, Ludmila Vaňková, Jana
Svobodová, Ing. Jiří Geissler a Ing. Jan Zajíček.
Dubnové číslo Ruchu bylo provizorní, ale obsahovalo 9 stran.
Druhé číslo v květnu, již graficky zpracované, mělo titulní stranu
a celé uspořádání podobné dnešním vydáním. Pod názvem časopisu bylo uvedeno „občasník“ a vedle nadpisu stála cena – 3 Kč.
Redakce Ruchu uváděla, že časopis se bude zabývat událostmi
lokálního charakteru, které se budou týkat všech oblastí života
v Řevnicích, včetně historie.
Letošní ročník Ruchu je třicátý a dubnové číslo je již 349.
v řadě. V posledních letech se v letních měsících vydává dvojčíslo
(7/8). Časopis má dnes 16 stran, je tištěn černobíle, název Ruch
na titulní straně je pokaždé v barevném poli a nadpisy
článků a úpravy stránek jsou také v barvě. V podtitulku Ruchu je uvedeno – Zpravodaj města Řevnic. Šéfredaktorem je Matěj Barták, členy redakce jsou Pavla
Nováčková, Marie Reslová a Jan Schlindenbuch. Časopis je roznášen zdarma do poštovních stránek řevnických obyvatel.
Je třeba se zmínit o dvou časopisech v Řevnicích, jejichž vydávání předcházelo dnešnímu Ruchu.
Prvním byl časopis KAZÍN, který v letech 1931–1933
vydával Jan Šťastný, řevnický knihtiskař. V něm byly
publikovány články jak o aktuálním dění, tak o historii
Řevnic. O historii psal zejména JUDr. Josef V. Bohuslav, bývalý senátní prezident Nejvyššího správního
soudu, řevnický historik a od roku 1943 čestný občan
města Řevnic. Druhým přispěvatelem byl P. Josef Dvořák, řevnický kněz a po dlouhá léta řevnický kronikář.
Název Kazín měl být historický a byl inspirován jménem skály v Dolních Černošicích nad Berounkou. Toto
místo bylo podle pověstí sídlem Krokovy dcery Kazi.
Druhým časopisem byly ŘEVNICKÉ ZPRÁVY, zpravodaj místního národního výboru v Řevnicích. Vycházel v letech 1961–63, vydávala jej rada města a zodpovědnou redaktorkou byla Marie Kalousová. Časopis
byl označen jako „nepravidelný měsíčník“. Důvod
jeho brzkého zániku mi není znám. Na jeho stránkách
byly publikovány všeobecné i lokální politické, hospodářské a kulturní informace. V rubrice „Kronika naší
obce“ časopis uváděl stručný přehled dějin Řevnic od
nejstarších dob. V průběhu roku 1962 se články v této
rubrice začaly věnovat i historii jednotlivých řevnických domů a statků, s podtitulkem „Domy a lidé“.
Hlavním zdrojem informací se patrně stala nevydaná,
jen rukopisná publikace dr. Bohuslava s pracovním názvem „První stovka“ (prvních sto popisných čísel domů
v Řevnicích). Bohuslavův rukopis se dodnes nenašel,
pravděpodobně se nezachoval. Řevnické zprávy referovaly o historii prvních 14 čísel domů.

Přehled odpovědných
redaktorů Ruchu a období
jejich působení ve funkci

HISTORIE

Text: Jindřich König | Ilustrace: archiv autora

Marie Tatarová, od 1/1990 do 4/1992
Helena Navrátilová, od 5/1992 do 1/1997
Pavla Švédová, od 2/1997 do 12/1997
Jiřina Cvancigerová, od 1/1998 do 3/2003
Helena Rytířová, od 4/2003 do 3/2006
Tomáš Hromádka, od 4/2006 do 3/2015
Marie Reslová, od 4/2015 do 5/2015 (dočasné pověření)
Lucie Kirova, od 6/2015 do 5/2016
Matěj Barták, od 6/2016 dodnes

Na těchto řádcích není možné zabývat se publikacemi o Řevnicích v historii i současnosti. Jejich výčet by byl nad rozsahové
možnosti tohoto článku, ale pokusili se o to již autoři příspěvků
v „Almanachu Řevnice – 750 let (1253–2003)“. Tento almanach
vydalo v roce 2003 město Řevnice u příležitosti výročí první písemné zmínky o našem městě. e
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Pandemii jsme dříve či později
očekávali
Na onemocnění COVID-19 jsme se zeptali významné české viroložky Ruth Tachezy, která žije v Řevnicích.
1. Na obou vašich pracovištích se testuje COVID-19. Které jeho
vlastnosti vás i jako odborníka překvapily?
V Ústavu hematologie testujeme hlavně pacienty a personál,
trochu vypomáháme i okolním nemocnicím, ale máme malou
kapacitu, zatím čekáme na kity pro robotické zpracování vzorků.
V Biomedicínském a biotechnologickém centru UK a AV připravujeme velkokapacitní testování v součinnosti s dalšími akademickými ústavy. Není to ale triviální věc, je to náročná práce
s infekčním materiálem. Virus nás nepřekvapil, virologové očekávali pandemii dříve či později, i když jsme spíše tipovali chřipku. Tento nově se objevivší virus má dvě nebezpečné vlastnosti,
a sice snadnou přenosnost z člověka na člověka a zároveň relativně vysokou mortalitu.
2. Když budeme dodržovat všechna doporučená opatření,
máme jistotu, že se nákaze vyhneme?
Velmi pravděpodobně nyní. V budoucnosti to bude obtížné. Není
sice vyloučeno, že podobně jako příbuzný virus SARS1, který vyvolal pandemii v roce 2002/3, i SARS-CoV-2 zase vymizí, ale u tohoto viru spíše očekávám jeho setrvalé cirkulování v populaci. Danými striktními opatřeními si kupujeme čas pro vývoj léku a vakcíny.
Pak bude situace již zase v normálu, ale chvíli to potrvá.
3. Odborníci se nemohou shodnout, zda je nebo není dobré se
chránit na veřejnosti rouškou. V Německu například povinná
není. Jaký je váš názor?
Je to asi i psychologický problém. Když v této situaci řeknete, berte
si roušku, jen když jste blízko někoho jiného, jednak to nebudou
někteří jedinci dodržovat, a pak stálé nasazování a sundavání roušky je špatně. Zničí ji a vy se infikujete. Na druhou stranu při procházce v lese je ve vzduchu homeopatická koncentrace viru.
4. Je z vašeho pohledu na současné pandemii i něco pozitivního?
Určitě, poprvé po revoluci, s výjimkou shromáždění Milionu chvilek pro demokracii, cítím a vidím, že se lidi navzájem vnímají
a jsou více ohleduplní. Pak je úžasná ta aktivita všech možných
firem a jedinců, obětavost všech v první linii. Zajímalo by mne,
jestli jsou lidé, co bez zjevného důvodu odmítnou v takových exponovaných pozicích dělat. U nás hledáme lidi do týmu na testování
a máme seznam 70 zájemců. Ale úžasná je i skutečnost, že vědci,
kteří mají spíš tendenci držet si věci pod pokličkou, což má i jisté oprávnění, sdílí všechny poznatky zcela volně. A také mediální
smršť informací, která velmi pomáhá, i když někdy může i škodit.
Vždycky jsem chtěla pracovat v centru epidemie, netušila jsem,
ze spadnu rovnou do pandemie, která zatím nemá precedens.
Musíme být připravení ještě lépe než nyní, protože další pandemie
jistě přijde. Ale s vývojem, který je dnes, se možná z budoucí pandemie stane ubohoučká lokální epizoda.
Marie Reslová

Město podpoří čtrnáct
spolků a čtrnáct akcí
Na kulturní granty rozdělí řevnická radnice v prvním kole
přibližně 60 % z celkové částky, konkrétně 157 tisíc korun.
Některé podpořené kulturní akce se ale nejspíš kvůli korona-

viru vůbec neuskuteční. Částku 350 tisíc korun na podporu
celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi si rozdělí
čtrnáct subjektů. Žádosti mohli zájemci podávat od 3. 2. do
3. 3. 2020.
Komise pro přidělení dotací z rozpočtu města ve složení Alice Čermáková (radní), Anna Schlindenbuch (nezávislý člen),
Veronika Stará (Městské kulturní středisko), Alice Bečková
(městský úřad) a Václav Hlaváček (za kulturní komisi) se sešla
11. 3. Doporučila vyhovět všem 14 žadatelům o dotaci na podporu činnosti. Dle přepočtu vyčleněné sumy a celkového počtu 525 dětí do 18 let s trvalým pobytem ve městě připadá na
jednoho člena podpora 666 Kč. Například v roce 2015 to bylo
898 Kč, loni už jen 655 korun. Nejvyšší sumu tradičně obdrží Sportclub Řevnice, který se 114 členy získá 76 000 korun,
a Sokol Řevnice, který pro svých 110 členů pod 18 let získá
73 333 korun. Sumy přesahující 50 tisíc korun schválilo zastupitelstvo města 30. 3.
O granty na jednorázovou akci požádalo také čtrnáct zájemců, celkem žádali o 297 500 korun. Jednotlivé žádosti každý
člen komise hodnotil dle 3 dílčích kritérií, a to body na škále
od 1 do 5 bodů. Poté komise rozhodovala o přidělené částce
podpory, přitom zohledňovala počet bodů, výši požadované
částky i celkový rozpočet akce. Komise doporučila vyhovět
v plné výši 9 žádostem, u 2 žádostí komise doporučila poskytnout nižší dotaci, než byla požadována, a 3 žádosti dotace nehodnotila z důvodu jejich nesouladu s dotačním programem.
Komise podpořila tradiční projekty jako je Rybofka, Lesní slalom, letní kino aj. Podle starosty Tomáše Smrčky je ale již nyní
zřejmé, že některé pravidelné akce se neuskuteční. Jde například o Majáles nebo Rockový Slunovrat. Další kolo dotací se
uskuteční v červnu. Příjem žádostí ve II. kole by se měl konat
od 1. do 30. 6. 2020.
Schválené dotace na celoroční činnost
Taneční skupina Proměny
8 667
Sportclub Řevnice
76 000
Tutte Le Note – dětský sbor
4 667
Junák ČR – oddíl Bobři
23 333
Folklorní soubor Klíček
17 333
Národní házená Řevnice, z.s
9 333
Fenri – klub sportů v přírodě, z.s.
22 000
FK Slavoj Řevnice, z.s.
32 000
TJ Sokol Řevnice, pobočný spolek
73 333
Dětská lidová muzika Notičky, z.s.
7 333
Neptun klub Řevnice, pob. spolek
34 000
LTC Řevnice, tenis. klub M. N., z.s. 23 333
Rebels O.K. Rope Skipping
8 667
Taekwon-do I.T.F.
10 000
Schválené dotace na jednorázovou akci
SKI Klub Řevnice, akce Lesní slalom – 45. ročník
Rockabilly CZ Rumble – 11. ročník
Rybofka – 12. ročník
Porta
Letní kino
Rockový Slunovrat – 14. ročník
Baráčníci, koncert houslisty Václava Hudečka
Tradiční hasičský majáles
Dětský překážkový závod v lese
Svatomartinský lampionový průvod
Václavský turnaj rodinných párů v tenise

4 000
20 000
5 000
35 000
16 000
40 000
4 500
20 000
5 000
5 000
3 000
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Sváteční slovo
Milí čtenáři, přátelé,
s některými z vás jsem se po léta vídal při nedělních bohoslužbách. Vítám tedy příležitost všechny oslovit alespoň
touto cestou, když to není možné osobně. Prožíváme zvláštní
dobu, která proměnila naše životy plné spěchu a cestování
z místa na místo, určované zaběhnutým stereotypem. Najednou je všechno jinak. Přestože slyšíme mnoho nedobrých
zpráv, vidíme, že těžkosti probouzejí v člověku skrytou dobrotu, snahu pomáhat a tvůrčí schopnosti. Většina z nás nemá
ráda změny, přesto se bojíme ubíjejícího stereotypu. Když
něco měníme, tak z donucení. Svatý Pavel píše, že milujícím
Boha všechno prospívá k dobrému. Tedy i věci nepříjemné,
ba i naše selhávání může být odrazovým můstkem k lepší
budoucnosti. To značí, že i tento podivný čas, který prožíváme a rádi bychom, aby už pominul, nám může být v něčem
prospěšný. V čem? Na to už musíme přijít sami. Někdo ho
využije jako příležitost být více spolu jako rodina, i když to je
někdy náročné. Ale možná vaše děti jednou budou vzpomínat na ty chvíle, kdy jste se stali jejich domácími učiteli se
vším, co ke škole patří. Tedy i s občasným zlobením nebo
pochvalou. Jiný pořádá své věci, které nenápadně zaplnily
celý dům. Další vyřídí záležitosti, které již dlouho čekaly.
Při tom všem bychom neměli zapomenout také na sebe, na
nějaké to předvelikonoční zamyšlení nad životem. Nahrává
nám k tomu to, že není všechno jak bývalo. Možná právě
díky změněným vnějším podmínkám jsme schopni vidět
sebe, druhé i svět novým pohledem. Něco změnit k lepšímu,
co nás dříve ani nenapadlo.
Zakrátko budeme slavit Velikonoce. Někdo více jako svátky probouzející se přírody, jiný jako svátky, kdy byla poprvé
přemožena smrt a zvítězil život. Jak se zdá, i tyto svátky budeme letos slavit jinak. Více v soukromí, více „na síti“ nebo
u televize. Jinak nemusí znamenat hůř. Záleží jen na nás, na
naší vynalézavosti, schopnosti improvizace, touze po tom
prožít je i tentokrát hezky. To vám všem ze srdce přeji a budu
vyprošovat u oltáře našeho kostela, tentokrát bez vaší účasti.
Váš P. Robert Hanačík, farář

Na nové stránce si objednáte
zboží místních podnikatelů
Podpořit svým nákupem místní podnikatele, kteří kvůli nouzovému stavu museli uzavřít nebo výrazně omezit provoz, můžete díky novému projektu manželů Váňových z Dobřichovic. Na
www.uberounky.cz/objednavky si můžete z klidu domova objednat maso od řevnického řezníka, knihy, pivo a další zboží.
„Minulý týden jsme si všimli, že spousta místních podnikatelů zavedla rozvozy či objednávky předem. Ale málokdo z nich
má e-shop, někdo má zcela zavřeno a předává objednávky skrz
okýnko. Vytvořili jsme proto pro ně jednoduchý systém objednávek, který je přehledný jak pro správce, tak pro nakupující.
Pokud podnik nabízí hodně zboží, je sortiment rozdělen přehledně do kategorií,“ vysvětluje Petra Váňová. Cílem tohoto
projektu je nejen nabídnout místním podnikatelům způsob, jak
být i v těchto časech k dispozici zákazníkům, ale též jim pomoci
s objednávkami, které budou mít přehledně na jednom místě,
bez nutnosti si vše po telefonu zapisovat.

Zákazníci zde naopak najdou kompletní přehled sortimentu
včetně cen. A co se už na stránkách nabízí? Řevnické řeznictví
nabízí nejen čerstvé maso a své uzenářské výrobky, ale například i skvělé rolády. K dostání jsou tu i knihy z řevnického knihkupectví či italské delikatesy z dobřichovické La Fontany, pivo,
ryby, cidry ze všenorské Cidrerie. Pokud se najdou další podnikatelé, kteří mají zájem tento systém využít, mohou kontaktovat manžele Váňovy. Projekt je cílen pro Černošice, Dobřichovice, Řevnice a přilehlé obce. Více na https://www.uberounky.
info/objednavky.

Notičky zrušily ples i cestu na Taiwan
Na další zahraniční turné až na daleký Taiwan se od počátku
roku pečlivě chystala lidová muzika Notičky. Kvůli rozšíření
koronaviru po celém světě ale musela nakonec vedoucí souboru
cestu odříci.
„Je mi to moc líto, ale definitivně pro Notičky rušíme zájezd
na Taiwan. Bohužel, situace není stabilní a na Taiwanu platí zákaz vstupu cizincům,“ napsala 19. března všem členům
kroužku Lenka Kolářová. Na svou šestou zahraniční misi (pětkrát pobývali v USA), která se měla konat od 23. 7. do 4. 8., se
Notičky připravovaly velmi tvrdě a svědomitě. „Příprava byla
hodně náročná nejen organizačně, s čímž nám velmi pomáhal
Lukáš Krejčí. Měli jsme dlouhé zkoušky, Maruška Brennerová
vymýšlela nové choreografie, do rytmiky byly zapojeny i starší děti. Opakovali jsme pásmo Balada pro banditu, renovovali
jsme skladbu s hráběmi a mnoho dalšího,“ vyjmenovala Lenka. Přiznala, že mnozí s variantou zrušení už předem počítali. „Dělali jsme si srandu, že pojedeme všichni do Srbska, toho
našeho u Karlštejna, kde má jedna z členek chatu. Přesto jsme
tvrdě a s láskou pracovali do poslední chvíle. Teď věříme, že
na zájezd pojedeme příští léto,“ uvedla zakladatelka muziky.
Osobně ji nejvíc mrzí to, že Notičky musely zrušit oblíbený Hudební ples, který se měl konat 4. dubna. „Zrušení plesu je pro
mne asi daleko smutnější, než zrušená cesta na Taiwan. Na ples
jsme připravovali dvě krásná překvapení, těšili se na stařešiny
a společné hraní s nimi, Malé Notičky si připravovaly čtyři nové
písně a tanečky,“ posteskla si. Pro lepší náladu nyní každý den
zasílá všem Notičkám video z obsáhlého notičkovského archivu. „Navíc děti trénují na nástroje, pouští si doma cédéčka Notiček a mají svoji skupinu na Instagramu, kde si pořád píší. Je
to smutná doba, ale hlavně ať jsme všichni v pořádku a zdraví,“
dodává Lenka Kolářová.

Pořadatelé odvolali pivní
i rockový festival
Kvůli koronaviru se nerušily jen březnové a dubnové akce.
Už teď je jisté, že se konat nebude ani květnový Pivní festival
a Rockový Slunovrat. Koncert pardubické filharmonie, který se
měl uskutečnit již potřetí 30. 5. v Lesním divadle, organizátoři
pravděpodobně přesunou na 5. 9.
„Nepíše se nám to lehce, ale po zralé úvaze jsme se rozhodli
zrušit letošní ročník Pivního festivalu Řevnice, alespoň v té podobě, jak ho znáte. Hlavním důvodem byla nejistota ohledně trvání nouzového stavu a s ním souvisejících opatření – i kdyby to
vláda „stihla“ a festival se mohl konat ve stanoveném termínu
23. 5., nestihli bychom ho důstojně zpropagovat a máme obavu, že by stejně spousta lidí neměla náladu na nějaké plesání,“
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napsal na facebookovém profilu akce jeden z organizátorů Jan
Flemr a doplnil, že by se rádi s fanoušky potkali alespoň v náhradním termínu, respektive termínech.
Podobně informovali své fanoušky i pořadatelé 14. ročníku
Rockového Slunovratu, který se měl konat ve dnech 5. a 6. 6.
„V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 a s nařízenými
bezpečnostními opatřeními jsme se i my rozhodli přesunout termín konání Rockového Slunovratu. Vzhledem k tomu, že v současné době není jisté, kdy pandemie pomine, rozhodli jsme se,
že festival přesuneme až na rok 2021,“ píše se na webu akce.
Hlavní organizátor Adam Langr k tomu na vysvětlenou dodal:
„V době, kdy nevíme, co bude zítra, natož za dva měsíce, si nemůžeme dovolit chystat akci, u které je vysoká pravděpodobnost, že se nakonec vůbec neuskuteční. Moc děkujeme všem fanouškům a lidem, kterým se náš festival líbí a kteří nám vyjádří
podporu třeba tím, že si již zakoupenou vstupenku ponechají
na příští rok.“ Doposud zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i pro rok 2021. Vstupenky, které byly zakoupeny v rámci
kamenného prodeje, je v ale případě potřeby možné refundovat. Pořadatelé rovněž usilují o zachování doposud zveřejněného programu. Podle nich ale není 100% jisté, zda se podaří
na nový termín zajistit všechny letošní potvrzené interprety.
„V programu se tedy mohou odehrát různé změny. O všem vás
budeme průběžně informovat jak na sociálních sítích, tak na
našem webu,“ doplňují.
Zrušení oznámili i pořadatelé velkého koncertu Čechomoru,
který se měl v druhé polovině dubna konat v Černošicích. Pokoušejí se najít nový podzimní termín.

Filharmonie v lese – náhradní termín
Vzhledem k aktuální situaci s pandemií je velmi
nepravděpodobné, že by se třetí ročník Filharmonie
v lese mohl uskutečnit v řádném květnovém termínu.
Z tohoto důvodu byl stanoven náhradní termín na sobotu 5. září od 19.00 hodin. Všechny doposud zakoupené lístky budou platné i v novém termínu. Pokud by
nebylo možné uskutečnit koncert ani v září, posunula
by se platnost lístků na příští rok.

Koledovat nepůjdou
poprvé od roku 1933
Od roku 1933 koledují nepřetržitě každé Velikonoční pondělí národní házenkáři Řevnic v ulicích svého města. Obcházejí
desítky přátel, bývalých hráčů a fanoušků. Letos se poprvé kvůli
nouzovému stavu na koledu nevydají. Stejně tak i lidová muzika Notičky.
Bez návštěvy házenkářů si mnozí Řevničané Velikonoční pondělí ani nedovedou představit. Jejich početná skupina vychází
v 8 hodin od hřiště. Ti, kdo před více než čtvrt stoletím koledovali ještě jako děti, dnes chodí se svými potomky. A nechybějí
mezi nimi ani ti dříve narození, třeba sedmdesátník Jaroslav
Hrubý. Házenkáři koledují nepřetržitě od roku 1933, letošní
koleda tedy měla být v pořadí osmaosmdesátá! Velký propagátor řevnické házené, pan Robert Tausche, vždy připomínal, že
se chodilo koledovat i za války. „Takže teď by to bylo poprvé,
co nepůjdeme,“ přiznává smutně Hrubý. Chybět nebudou házenkářům jen milá setkání, legrace, povídání s přáteli, nějaká
ta sklenka kořalky a další dobroty, ale také vykoledované finan-

ce. Nebývá to vždy zanedbatelná suma. Někdy se vyšplhá i přes
dvacet tisíc, z čehož potom mohou vedoucí platit dopravu žákům na zápasy. „Nejsou to pro nás malé peníze. Ale kdo ví, zda
soutěž vůbec dohrajeme,“ dodává Hrubý.
Notičky koledují v krojích a za zvuků svých písní již od svého
založení v roce 1998. Ani oni od té doby nikdy nevynechali, a to
ani v době, kdy většina členů reprezentovala soubor na festivalu
v USA. „V tom roce chodily zbylé Notičky, které neodletěly,“ vzpomíná vedoucí Lenka Kolářová. A v roce 2006 se na koledu vydaly
některé Notičky přímo z letiště, po návratu z další americké štace.
Notičky obcházejí řevnické hospodyňky vždy od 7.30 do 17.00 hodin. Letos poprvé zůstanou kvůli nařízení doma. „Žádnou alternativu nechystáme, nic mě nenapadá. Koledování je vždy krásné
sblížení Notiček a popovídání s přáteli, u kterých koledujeme. Tohle je pro mne moc smutné,“ uvedla Lenka Kolářová.

Kulturní akce odpadají
Žádné kulturní akce pořádané řevnickým Městským kulturním
střediskem se v dubnu neuskuteční. Potvrdila to vedoucí střediska Veronika Stará. „Proto v tomto čísle Ruchu nenaleznete
kulturní přehled, jak ho znáte. Ostatně v minulém čísle byl, ale
ze známých důvodů neplatil,“ uvedla Veronika Stará. Chystaný
dubnový koncert vážné hudby musel být přeložen na říjen, znovuobnovený festival Blues v lese se má nově uskutečnit v září.
Bude-li možné setkání seniorů, které je plánované na 20. 4., zatím nikdo neví. Ohroženy jsou zřejmě i květnové termíny. Jisté
je, že se letos neuskuteční ani Královský průvod, byť jeho zrušení na trase Radotín–Karlštejn má jiné důvody. „Buďte dobré
mysli, noste roušku, poslouchejte dobrou muziku a čtěte knihy,
na které jste neměli čas,“ dodává Veronika Stará.
Ke zrušení akcí musela přistoupit i řevnická ZUŠ, která zrušila veškeré plánované akce do konce školního roku.
Konat se nebudou ani další velikonoční akce. Prázdné zůstane náměstí v Berouně, kde se konávají velikonoční trhy, neuskuteční se ani v Dobřichovicích na zámku. Nepojede ani oblíbená
pára na velikonoční trhy na Křivoklátě.
Až do odvolání jsou zrušeny i bohoslužby a společná setkání
v řevnické farnosti. Přijímání svátosti je možné v nutných případech individuálně.
(vše pan)

Tančit můžete v každém věku
Žáci taneční školy Creativedance, která pořádá taneční kurzy
v Řevnicích, Zbraslavi a Radotíně, se po roce opět vydali na mezinárodní soutěž do Německa, tentokrát do Drážďan. Seniorský
víkend (v tanci jste senior už od 30 let) ve standardních a latinských tancích s účastí více než 200 párů prověřil fyzičku všech
zúčastněných a při zhlédnutí starších zkušených párů jsme
museli hluboce smeknout před závodníky ve věku 60+. Naši
lektoři, manželé Svatošovi, s přehledem vyhráli ve své kategorii B a i my jsme jejich školu úspěšně reprezentovali v základní
kategorii D, když jsme se umístili od 3. do 13. místa. Pokud tedy
váháte, zda začít s tancem, věřte, že není nikdy pozdě a tanec je
vynikající příležitostí, jak s partnerem strávit společný čas, prověřit svou toleranci, vůli a ochotu pracovat na společném cíli.
Výborných tanečníků je v Řevnicích čím dál více a to nás těší,
takže jakmile to podmínky dovolí, přidejte se k nám!
manželé Šimůnkovi
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Ruch přijímá
nové inzerenty!
Váš inzerát si přečte
každý obyvatel Řevnic.
Nabízíme barevnou
i černobílou verzi.
V případě zájmu pište na ruch@revnice.cz
nebo volejte 731 533 332.

inzerce

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green
Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů.
Cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: 15. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020
Řevnice – u hasičů – 14.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

AKTUÁLNĚ
Mladý
pár s malým BYTY
synem
pronájem/prodej

hledá pronájem
bytu nebo
nejen v CORSO
částiPRODEJ
domu seDOMŮ
zahradou,
–
KOMPLETNÍ
SERVIS
s dispozicí
minimálně
3+kk.
JitkaiPYTLÍKOVÁ
Koupíme
pozemek pro
Realitní makléřka z Mořiny
stavbu RD
obci
732v961
076Řevnice
jitka.pytlikova@re-max.cz
nebo
okolí. T.: 775 211 841

Objednávka léků
z domova
na základě e-receptu
(v mobilu či v listinné podobě)
Postup: Na e-mail
revnice@mojelekarna.cz zašlete
identifikátor receptu
(12 znaků, začíná PG...)
nebo ho ofoťte do e-mailu,
a uveďte svoje telefonní číslo.
Jakmile budou léky v lékárně,
inzerce / Kulturní přehled
ozveme se vám.
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