ŘEVNICE

Městečko s více jak 3000 obyvateli leží na obou březích Berounky pod
Hřebeny, na hranici chráněné krajinné oblasti Český Kras a je považováno za jednu z bran do Brd. Nejstarší archeologické nálezy svědčí
o osídlení již ve starší době kamenné, nejstarší písemnou zmínkou
o Řevnicích je darovací listina krále Václava I. z 16. srpna 1253, podle které se kostel sv. Mauritia i s jeho plebánem Konrádem stává
majetkem nového řádu Křížovníků s červenou hvězdou, založeného
Anežkou Přemyslovnou.
Koncem 19. století užívala obec označení městys a podle dnešních měřítek se stala městem 1. listopadu 1968.
Tehdy také získala nový znak, jehož autorem je sochař
Jindřich Severa. Dalším symbolem města je od roku
2007 vlajka, jejíž autorkou je Dagmar Renertová.
Nejstarší kulturní
památkou ve městě je pozdně barokní kostel sv. Mořice
vysvěcený v roce
1750 a zrekonstruovaný v letech 1904–
5 arch. Eduardem
Sochorem. Ten je
též autorem nedaleké budovy fary
ze stejného období
a oktogonální kašny na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Jméno architekta nese
dodnes jedna z ulic,
ve které stojí několik jeho vil, včetně
té, kterou vystavěl
pro vlastní potřebu
a ve které také v roce
1947 zemřel. Jeho
hrobce na místním
hřbitově byl nedávno přiznán statut kulturní památky a proběhla I.
záchranná etapa její rekonstrukce, částečně hrazená z veřejné sbírky.
Druhá řevnická kašna je dílem sochaře Petra Váni a je
umístěna do parčíku před Zámečkem,
budovou ve které
sídlí Knihovna Ignáta Hermanna (jehož
dar se stal základem
knihovny), Městské
kulturní středisko
a Základní umělecká škola.
V památkově chráněném areálu kostela se nachází v roce 2007 zhotovená kopie původní sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Podle dochovaných zbytků polychromie originálu byla kopie vybarvena,
takže okolo jdoucí poutník vidí dílo stejně jako před čtvrt tisíciletím.
Zrestaurovaný originál vzácné keramické sochy byl umístěn do interiéru kostela.
Na společenském životě města se kromě Městského kulturního střediska podílejí místní spolky a sdružení, některé s více než stoletou
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tradicí (SDH, spolek Havlíček, Obec baráčnická). Vznikají také nové
tradice: od roku 2003 se koná festival Dixieland, od roku 2004 festival
Cesty nebo košíkářské a vánoční trhy,
na kterých se podílejí chráněné dílny
a stacionáře. V sále
Zámečku probíhá
vždy v srpnu fotografická
výstava
Řevnický fotosalón,
v Lesním divadle
už se zabydlely festivaly Řev Řevnice,
Rockový slunovrat
a Lesní slavnosti divadla (Dejvického). Většina letních akcí je zahrnuta
do projektu Řevnického kulturního léta. Ideální místo pro konání svého finále našla v Lesním divadle folková Porta. Lesní divadlo je pozoruhodná kulturní scéna, založená již v roce 1916 Václavem Čekanem,
představitelem řevnického Okrašlovacího spolku. Většinu představení v Lesním divadle nadále připravují členové řevnického Divadelního souboru působícího zde již více jak 80 let. Řevnice se také staly
zastávkou Královského průvodu, při kterém Karel IV. převáží korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn.
Sportovní vyžití vedle Sokola umožňují sportovní kluby, z nichž nejznámější je jistě tenisový LTC nesoucí jméno nejslavnější rodačky Martiny Navrátilové. Výborné jsou možnosti pěší turistiky (jedna z nejstarších turistických tras v Čechách vede z Řevnic na Skalku), cyklistiky
a běžeckého lyžování na Brdech.
Soukromý investor připravuje v Řevnicích otevření Galerie Sitenský,
kde bude soustředěn fotografický archív i ostatní pozůstalost proslulého fotografa Ladislava Sitenského (1919–2009), který je jedním
z nositelů titulu Čestný občan Řevnic.
Na Náměstí Jiřího z Poděbrad sídlí sociální firma Modrý domeček –
kavárna, která kromě příjemného posezení a výborné kávy nabízí
návštěvníkům veřejný internet, poskytuje základní informace o dění
ve městě a ve své galerii pořádá výstavy a příležitostné kulturní programy.
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