
ZPRAVODAJ M~STA AEVNIC

Pan Hruška pri práci na brehu Berounky Foto Kakeš

U BEROUNKY SE INTENZIVNE UKLízí
Brehy Berounky, stromy a náhon jsou ted
v intenzivní péci Technické správy mesta
Revníce. Její pracovníci rozrezávají pad-
lé stromy, vysekávají krovinorezem zbyt-
ky zanesených krovisek a spalují suché
vetve. Od stredy 26. brezna pomáhá i tež-
ká technika. Od revnického mostu až
k podniku Stavby silnic je breh upraven
a vycišten. Podle informací vedoucího TS
p. Kakeše,prí príznivém pocasí budou prá-
ce pokracovat ješte asi dva týdny. Násled-

ný jarní úklid se bude týkat Havlíckových
sadu, kde zacne kácení suchých stromu
a nebude vynechán ani hr"bitov.Je to dob-
rá inspirace pro revnické obcany, aby i oni
upreli pozornost na ploty a chodníky
u svých domu. Je škoda, když krásnou
udržovanou zahradu hyzdí ošklivý plot ci
prerostlý živý plot, který je navíc vyzdo-
ben odpadky.
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Vážení obcané,

chci se s Vámi podelit o dení v našem
meste. to

Významným mezníkem bylo zasedání za-
stupitelstva, které se konalo 24.brezna od
19.00 hodin v Zámecku. Presto, že probíhalo
schvalování rozpoctu, úcast verejnosti ne-
byla príliš vysoká. Pravdepodobne po zku-
šenosti z minulého zasedání.

Chtel bych konstatovat, že toto zasedání
probehlo v delné atmosfére, verejnost mela
možnost se zapojit do diskuse ke každému
bodu programu jakmile byla ukoncena dis-
kuse mezi zastupiteli. Zasedání bylo ukon-
ceno v rozumném case, ve 21.45 hodin.

Nejduležitejším bodem bylo schválení
rozpoctu na tento rok. Rozpocet byl schvá-
len jako vyrovnaný - na strane príjmové
i výdajové v objemu 70 569 000,- Kc.

Proti minulým letum je to rozpocet mi-
morádne vysoký, což je dáno zapojením ne-
kolika dotací a fmancí na krytí popovodno-
vých škod. Nejvetši investicí bude celková
rekonstrukce COV - cistírny odpadních vod,
která vyjde na 18 mil. Kc a stavba kanaliza-
ce v oblasti kolem Sochorovy ulice.

Koncem brezna bude dokoncen chodník
k Letovskému mostu a úprava pramenište
u reky.

Technická správa zahájila úklid kolem re-
ky v oblasti pod Stavbami silnic a železnic.
Rovnež se postupne likvidují nánosy šterko-
pisku naplavené povodní. Cištení koryta re-
ky má zahájit Povodí Vltavy, závod Be-
rounka, koncem dubna letošního roku.

Behem dubna zacne odstranování suchých
stromu v Havlíckových sadech s výsadbou
a úpravou parku pocítáme v následujicích
mesících. Ke konecné kompozici parku
chceme využít studentu UMPRUM a zpra-
covaného projektu.

V soucasné dobe žijeme intenzivními prí-
pravami oslav 750. výrocí první písemné
zmínky o Revnicích. Zahájeni oslav probeh-
ne prí tradicním "majálesu", který každo-
rocne porádají naši a letovští dobrovolni ha-
sici. Další program bude vždy v predstihu
inzerován.

Teším se na velkou úcast a prízen pocasí.
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Miroslav Cvanciger

Cv

Mestský úrad prijme do pracovního
pomeru na plný úvazek
muže-zámecníka.
Podín. RP na nákladní automobily.
Informace na tel. c. 2 5772 0161.
Nabídky prijímá TS Revnice.
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Vždy, když se vracím do Revnic od Haloun,
vzpomenu si na pohádku Pyšnáprincezna. Hra-
nicni kámen, v našem prípade znacka Praha-
západ, oznamuje, že jsme vstoupili do novo-
dobého Pulnocního království. Pravda, zpev tu
zakázaný neni, ale prí pohledu na zarostlé prí-
kopy ozdobené odpadky všeho druhu, na torza
mrtvých stromu, na zarostlá pole, na nový, ted
ozelenený brdský kopec zvaný Ekos, do zpe-
vu se stejne nechce. Ale to ješte neni konec
cesty k našemu mestecku. Ceká nás ostruvek
zelene, dríve trešnový sad, nyni težko popsa-
telná travnatá plocha ukrývající mezi zbytky
ovocných stromu plynový domecek, výstižne
doplnujícímárnici a hr"'bitov.Alepozor, v techto
místech je vhodné zapomenout na pohádku
a plne se soustredit na silnici. Je tak rozbitá, že
krajnice prípomíná tankodrom. Ješte štestí, že
soubežne s ní vede cesta pro peší. Výhoda pro
rídice, bezpecí pro chodce, ale žádná orgie
smyslu. Neni to místo, které by si clovek dob-
rovolne zvolil k procházce. A už je tu cedule
nesoucí jméno našeho mestecka. Pri nadskoku
na pátém výmolu si Revnican povzdychne: "a
jsem doma!"

Nejsou všechny príjezdové cesty tak drama-
tícké, ale vždy rídice upozorní, že jsou doma.

Pohádka pokracuje. Do Pulnocního králov-
ství príšel nový král, shodou okolností se taky
jmenuje Miroslav, jako ten pohádkový. Sám se
casto neusmívá, ale pokud splní to, o cem se
doctete na stránkách Ruchu, usmívat se budou
nejen rídici, ale všichni Revnicané.

J.Cvancigerová

NOVÉ TVÁRE MESTSKÉHO ÚRADU
Takjak jsme slíbili, otvíráme rubriku, ve které postupne pred:>tavímevšechny nove zvolené
zastupitele, ale pripomeneme i tyjiž zkušené.
První muž, starosta mesta, bude iprvní osobou, kterou revnické verejnosti pred:>tavíme.

rounka,jehož byl tajemnikem, nyni místopred-
sedou. S prací pro Region stále pokracuje.
Soucasný úkol je dubnové slavnostní otevre-
ní regionální informacni kanceláre, která se
buduje v Karlštejne.

Po revoluci se aktivne zapojil i do politic-
kého života a v r.1995 vstoupil do ODS. Stal
se clenem Oblastní rady, dva roky pusobil ja-
ko predseda rady.

I pres velké pracovni vytížení se aktivne ve-
nuje hudbe, zajímá se o historii a folklór, sbírá
staré lidové písne. K tomu hó prívedla výcho-
doslovenská babicka, která i pres svuj vysoký
vekráda a dobre zpívá. Je prímo pokladnicí ne-
uverítelných textu. Míroslav od mládí hraje na
housle a mnoho letpusobí v komorním orchest-
ru Quatro Corde (koncert orchestru uslyšíme
v cervnu v sále revnického Zámecku) a zpívá
v peveckém sboru Musica Poetica.

Prubežne studuje francouzštinu, vydal se do
Paríže a okouzlilaho. Jeho zájmyrozširujeješte
vcelarení. Tuto zálibu prevzal po svém otci
a stejne jako on , vede nyni místní vcelarskou
organizaci.

Je duležitépripomenoutjeho volebníslib.Do-
koncit kanalizaci, zajistít opravu komunikací.
Zlepšit kontakt mezi radnicí a verejností. Oživit
kulturní a spolecenské dení ve meste.

A je tu první dukaz, že svuj slib myslel zce-
la vážne. Práve probíhají jednání na krajské
úrovni o celkové rekonstrukci krajské silnice
2/116. O kteroujde, o tom níže. Cv

SILNICE KOMENSKÉHO,
CS. ARMÁDY

BUDOU JAKO NOVÉ
Krajský úrad príslíbil, že v letošním roce pro-
vede celkovou rekonstrukci krajské silnice 2/
116, která je velmi ponicena težkou nákladní
dopravou. Jedná se o úsek od lékárny až na
hranice okresu. Ve ctvrtek 3.dubnajednal sta-
rosta se zástupcem stredo ceského hejtmana
Karlem Vyšehradským o prípravované inves-
ticní akci. Cv

Miroslav Cvanciger v úfadu Foto Cv

Miroslav Cvanciger, 1954,absolventstred~
ní prumyslové školy strojní, je revnický ro-
dák, ženatý, otec syna Mirka a dcery Ivy.M!!n-
želka Marie je reditelkou letovské Materské
školy. Po nekolikaletém bydlení v blízkých
Letech, kde šest let starostoval, se vrátil do
Revnic. A práve návrat domu ho privedl k zá-
meru stát se revnickým starostou a jak sám rí-
ká, pracovat na tom, aby se Revnice staly pri-
rozeným centrem regionu Dolní Berounka.
V dobe, kdy se rozhodl kandidovat do revnic-
kého Mestského zastupitelstva, pracoval jako
tajemník Obecního úradu v Dobríchovicích.
Tady inicioval založení Regionu Dolní Be-

ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 24. BREZNA

Na zasedání bylo prítomno 15 zastupitelu, tajemník MeÚ a 11 obcanu. Hl~vním bodem pro-
gramu bylo schválení hospodarení mesta za rok 2002 a schválení rozpoctu na letošní rok. Oba
dokumenty jsou uverejneny v tomto vydání Ruchu.

Rozpocet byl schválen 15 hlasy, v diskusi pred schválením bylo zmíneno, žeje možné v prube-
hu roku provést úpravy s ohledem na skutecnost, že jsou podány žádosti o další dotace. Povšim-
nuta byla i nízká rozpoctová rezerva,protože letošní rozpocetje velmi vysoký z duvodu vysokých

. investic do od:>tranování škod po povodni.

DOTACE NA ROZŠÍRENÍ CISTICKY
Všemí hlasy bylo schváleno znení smlouvy

o poskytnutí dotace ve výši 34.470.000 Kc na
stavbu kanalizace ze státního fondu životního
prostredí. K této dotaci bude mesto žádat
o pujcku ve výši 11.490.000 Kc. Do zástavy
budou dány nekteré lesní pozemky.

Firma Aquaconsult Cernošice zahájí již
v tomto mesíci stavební práce na rekonstrukci
a rozšírení COV.

Na výstavbe kanalizace pracuje fIrma RlSL
Hostivice. Prípojky na tlakovou kanalizaci
v oblastipod tratí dokoncuje fmna Preskan Pra-
ha.

DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCU MESTA
NA VALNÉ HROMADY EKOSu

Patnácti hlasy byl na valné hromady fIrmy
EKOS s.r.o. Revnice delegován starosta
M. Cvanciger. V jeho neprítomnosti je jako zá-
stupce mesta delegován místostarosta Ing. Vác-
lav Zdráhal.

Z diskuse o skládce vyplynulo, že skládka
nad Revnicemi by mohla být behem 4-5 let
uzavrena z duvodu naplnení poslední kazety.

NOVÝ SPRÁVCE VODOVODNÍHO
RADU

Po breznovém jednáni se zástupci dosavad-
ního správce vodovodní a kanalizacní síte
ScVK Teplice, bylo vyhlášeno výberové ríze-
ní na nového správce. Teplictí, ac svou práci
\?rovádelidobre, jsou pro obce Dobrichovice,
Revnice a Cernolice príliš drazí. Termín ukon-
cení smlouvy mel být shodný s dnem odchodu
stávajícího vedoucího strediska Dobrichovice
K. Janouše. Smlouva zatím ukoncena nebude,
nebot obce váže povinnost výberového rízeni.

CO S POKÁCENÝMDREVEM OD REKY
A Z PARKU

Zastupitel J. Buchal položil otázku, jak se na-
kládá s pokáceným drevem. Starosta mesta vy-
svetlil, že drevo od reky není mesta, ale závo-
du Povodí Vltavy. Použije se na stavbu hrani-
ce na již tradicni carodejnice. Vybrané kmeny
z Havlíckových sadu poslouží na výrobu lavi-
cek a ruzných prolézacek, slabé se bude štepko-
vat, silnejší se prodá jako palivové dríví. Velké
kmeny se mohou využít na socharskou výzdo-
bu parku. Dle zápisu Cv

~~

M.

STAVBA KANALIZACE
Do mesíce by mela být ukoncena stavbakanali-
zace v Sochoroveulici. Podle informacíp. Roz-
tocila, zástupce fmny RlSL, další práce budou
pokracovat v ulicích Mírová a Podbrdská. Cv

OPRAVA POVRCHU OBJÍŽDKY
Ridici se dockají lepší jízdy i v ulici hojne vy-
uživané k objezduželeznicníhoprejezdu.Nebu-
de to celková rekonstrukce povrchu, ale levnej-
ší záplatováni. Až plánované premostení želez-
nícní trasyvyrešíproblémyokolorevnickýchzá-
vor a zmenší nekonecné šnury cekajícíchaut.

Cv
DOKONCENÍ PRACÍ

Firma EKIS Praha 9 v techto dnech dokon-
cuje zakrytí vrtu v prameništi u Berounky.Plo-
cha pramenište se zmenšila, byla zrekultivová-
na a opatrena novým plotem. I chodník k Le-
tovskému mostu je ve fázi posledních úprav
a bude zprístupnen chodcum.

PracovnicifIrmyv Revnicíchnekoncí,aleste-
hují se na horní tok Nezabudickéhopotoka, kte-
rý se bude cistit. Cv
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MestoRevnice . plneni rozpoctu za rok zooz (Kc)

r

skup. trída odvetví RS príjmy úprava prijmy skutec. výdaje úprava výdaje skutec.
1031 Pestebnl cinnost . 166 200 116932
1039 Záležitostilesa jinde nespecíf. 1 032 000 1 018365 1 875100 1 938 762

skupina 1 celkem 1 032 000 1 018365 2 041 300 2 055 694
2122 druhotné suroviny 220 000 220 421 360 000 365311
2140 ostatnl služby mlstnihohospodárství 320 000 324416 3 336 000 3 367 673
2212 mlstn!komunikace - 2741 600 2 550 825

skupina 2 celkem 540 000 544 837 6 437 600 6 283 809

2310 vodn! hospodárství 150 000 141470
2321 COV, splašk. Kanalizace 390 000 390 500 5 349 400 5 324 387
2333 úpravydrobnýchvodnlchtoku 440 000 437611

vodnl hospodárstvi celkem 390 000 390 500 5 939 400 5 903 468
3111 MS 260 000 261 050 574800 586 330
3113 ZŠ 5000 10170000 10216323
3113 ZŠ -investice -jldelna . 750 000 711386
3141 jldelna MŠ 220 000 222 879 526 000 494105
3231 ZUŠ 265 000 248 627 346 700 375 080
3299 ostatnl záležnostivzdeláváni Kc 18900 18900

školstvi celkem 745 000 737 556 12386400 12402123
3314 mestská knihovna 35 000 36441 340 000 350 234
3341 mestský rozhlas 1000 1788 80 000 64 949
3349 casopis Ruch 20 000 15754 114000 92 029
3399 sbor pro obcanské záležitosti - 27 000 26 976
3429 mestské kultumrstrediskoa les. d. 450 000 482 676 933 000 967 794

kultura a mládež celkem 506 000 536 658 1 494 000 1 501 981
3513 lékar.Služba prvnlpomoci 40 000 40 000
3612 bytovéhospodárstvl 975 000 993 199 968 000 963 388
3631 verejné osvetleni 1 352 700 1 406 296
3632 hrbnovnictví 145 000 354 000 403 000 395 850
3635 územnl plán -
3639 územni rozvoj 248 000 246 010
3713 zmeny technikyvytápeni 37 00 000 3750749 60 000 65 835
3722 odstranovánikomunálnihoodpadu 5000 3 907 900 3 753 394
3741 ochrana druhu 45 000 37 296
3743 rekultivacestaré skládky 80 000 85 842 10140
3745 verejná zelen 25 000 25 500 290 000 275 688

mlstní hospodárství celkem 4 925 000 5015875 7312600 7193897
4312 penzion produchodce 900 000 909 612 597 000 613150
4319 sociálnlvýpomoc 35 000 35 000
4343 sociálnl výpomoc - živelná pohroma 100000 100 000

sociálnlzáležitosticelkem 1 000 000 1 009612 632 000 648 150
5299 civilnlnouzové plánováni 964 300 964911 2 281 000 2 350 986
5311 mestská policie 50 000 11300 1 707 000 1 758913
5512 požáml ochrana -hasici 456 700 477 814
6112 zastupnelé 680 000 807 828
6114 volbydo par1amentu 34 600 34 897
6115 volbydo zastupitelstva 28 200 26 679
6171 správa MeÚ 446 000 493742 5 073 000 5 067 844
6330 prevodyvlastnlmfondum 130 000 126146
6409 ostatnl cinnosti(splátkya úroky) 550 000 614446 1 416300 96960744

skupina 5 a 6 celkem 2010300 2 084 399 11806800 107611 851
1111 da" z prij.fyz.osob ze záv.cinnosti 3 000 000 3 321 605
1112 dan z prijmufyz.osob 4 500 000 4 573 037
1113 dan z prijmu fyz.osob - kap. Výnosy 192 000 192 270
1121 dan z prijmupráv.osobza obce 3 500 000 3 568 994
1211 DPH 5 500 000 5 547 595
1311 správnl poplatky 685 000 726 930
1333 poplatkyza ukládánIodpadu 6 900 000 6 993 078
1337 poplatekza komunálnlodpad 1 280 000 1 329 069
1341 poplatekze psu 55 000 68790
1342 poplatekza rekreacnlpobyt 5000 240
1343 poplatekza užlvánlverej.prostranství 40 000 59 505
1344 poplatekze vstupného 540
1345 poplatekz ubytovacíkapacity 8000 2330
1347 poplatek za provozováni hroprlstroju 150000 185245
1349 ostatnl Roplatkya dane 1200
1511 dan z nemomosti 900 000 925 133
2460 splátky pujcek. obyvatelé 500 000 523 743
3201 prljmyz prodeje akcii 150 000 150 400

Danové príjmy a poplatky celkem 27 365 000 28169703
4111 neinvesticnlpnj.dotacez všeob. 1 470 300 1 247 304
4112 Dotace ze SR 738 000 738 280
4113 neinv.dotace ze SR 354 400 354 400
4116 ost. neinv.pnj.dotace 7 578 800 7801796
4121 Neinvesticnldotace a transferyobci 450 000 398 580
4122 nelnv.pnj.dotace od kraju 23 794 600 23 794 638
4132 prevodyz osI.vi.fondu 60 000 61915
4134 prevod z rozp. úctu 95 471 975
4139 prevodyz vlasl. fondujinde nespec. 130 000 105 069
4213 inv.pni.dotace ze SR
4216 osI. invesl.pnj.dotace 154100 154112

ostatnl príjmy (dotace) 34 730 200 130128029

rozpoctové prijmy a výdaje celkem 7 3243 500 169835536 48 050 100 143 600 973
konsolidacecelkem 130 000 95 577 044 130 000 95 577 044
financováni -rezerva

prlJmya výdaje po konsolidaci 73 113500 74 058 492 47920100 48 023 929
saldo prljmy -vydaje -25 193400 -26 034 563
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skup. trída odvetví RS príjmy výdaje
1014 Utulky pro zvírata O 50 000
1031 Pestební cinnost O 125 000
1032 honitba 25 000 O
1039 Záležitostilesa jinde nespecif. 3135000 3 727 000

skupina 1 celkem 3160000 3 902 000
2122 druhotnésuroviny 220 000 450 000
2212 místníkomunikace 7 835 000 13010000
2219 pozemníkomunikace-chodníky O 525 000

skupina 2 celkem 8 055 000 13985000
2310 vodní hospodárství O 831 000
2310 vodní hospodárství - investice O 120 000
2321 COV,splašk. kanalizace 2 560 000 3 423 000
2321 COV -investice 24 227 000 26 284 000
2333 úpravydrobnýchvodníchtoku O 980 000

vodní hospodárství celkem 26 787 000 31 638 000
3111 MS O 715 000
3113 ZŠ O 3 058 000
3113 ZŠ -investice O 1 500 000
3141 jídelna MS - dluhy na rok 2002 42 000 O
3231 ZUŠ O 130 000

školství celkem 42 000 5 403 000
3314 mestská knihovna 35 000 412000
3341 mestský rozhlas 1000 10000
3349 casopis Ruch 30 000 100 000
3399 sbor pro obcanské záležitosti O 27 000
3421 podpora využí volnéhocasu mládeže O 115000
3429 mestské kunumístredisko 410000 715000
3429 lesní divadlo 40 000 100 000

kultura a mládež celkem 516 000 1 479 000
3513 lékar.Služba prvnípomoci O 100 000
3612 bytové hospodárství 290 000 485 000
3613 nebytové hospodárství 250 000 350 000
3631 verejné osvetlení O 1125000
3832 hrbitovnictví 135 000 210000
3635 územníplán O 50 000
3836 územnírozvoj 400000 1 600 000
3839 komunální služby - technická správa 465 000 3 321 000
3713 zmenytechnikyvytápení 3 200 000 O
3721 sber a svoz nebezpecného odpadu O 40 000
3722 odstranováníkomunálníhoodpadu O 1 550 000
3723 sber a svoz ostatníhoodpadu O 60 000
3745 verejná zelen O 520 000

místníhospodárstvícelkem 4740 000 9411000
4317 penzion pro duchodce 800 000 605 000
4341 sociálnívýpomoc O 35 000
4343 sociální výpomoc -živelná pohroma O 19455000

sociální záležitosti celkem 800 000 20 095 000
5212 civilníobrana O 3000
5299 civilní nouzové plánování O 2 829 000
5311 mestská policie 140 000 1 441 000
5512 požární ochrana -hasici O 393 000
6112 zastupelé O 1 702 000
6171 správa MeÚ 542 000 6740000
6171 vozidlaMeÚa SÚ O 207 000
8330 prevodyvlastnímfondum O 480 000
6409 ostatní cinnosti(splátky a úroky) 375 3100000

skupina 5 a 6 celkem 1 057 000 16895000
1111 dan z prij.fyz.osob ze záv. cinnosti 3 300 000
1112 dan z prijmufyz.osob 4 500 000
1113 dan z prijmutyz.osob - kap. Výnosy 190000
1121 dan z prijmupráv.osob za obce 3 500 000
1211 DPH 5 500 000
1333 poplatkyza ukládáníodpadu 3 000 000
1337 poplatekza komunálníodpad 1 300 000
1341 poplatekze psu 70 000
1342 poplatekza rekreacnípobyt 2000
1343 poplatekza užíváníverej.prostranství 52 000
1344 poplatekze vstupného 20 000
1345 poplatekz ubytovacfkapacity 8000
1347 poplatek za provozování hr.prlstroju 180 000
1348 poplatekza zhodnocenípozemku 400 000
1511 dan z nemowostí 925 000
2432 splátkypujcekod státníchfondu 550 000

Danové príjmy a poplatky celkem 23 497 000
4112-16 Dotaceze SR 755 000
4121 Neinvesticnídotace a transferyobci 400000
4221 Investicní dotace od obcf 650 000
4139 prevodyz vlast.fondujindenespec. 110000
8115 financováníz vlast.rezerv -33 539 000

ostatnípríjmy (dotace) 1915000
rezerva 1 300 000
CELKEM 70 569 000 70 569 000
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Lesní divadlo uvádí JARNÍ ÚKLID
dne 26. 4. 2003 od 10.00 hodin

Vážená kulturní verejnosti revnická!
Zatrhni si toto datum ve svém nabitém diári,

prestan sama sebe omlouvat zaneprázdnenosti
a proste si tentokrát zorganizuj svuj cas tak, aby
ses mohla v hojném poctu zúcastnit! Lesni di-
vadlo vzniklo z popudu clenu slavného
Okrašlovacího spolku, který si kladl za cíl
okrašlováni, zalesnováni a vubec zemedelské,
estetické i hygienické zvelebováni a povznáše-
ni Revnic s okolím, pecování o zachováni his-
torických památek a prírodních krás mestecka
a okolí, jakož i usnadnováni pobytu letnimhos-
tum tamtéž. I když spolek už ke škode Revnic
neexistuje, mužeme se jeho cíle snažit presto
každý za sebe naplnovat.

Ti, kterí dorazí (nejlépe s vlastnimi hrábemi
a pracovnimi rukavicemi) a odvedou kus po-
ctivé práce, mohou pocitat s príjenrným poci-
tem, že jednou prekrocili svuj reptající stín.

Pri každé další návšteve pak budou mít urci-
te jíný vztah nejen k divadlu, ale vubec k pro-
stredi, ve kterém žijeme.Možnostjednoduché-
ho obcerstvení bude zajištena.

Laskavostí pana Jirího Trnky a všech ostat-
nich clenu Divadla Kotrmelec budou úcastni-
kum zvelebováni Lesního divadla poskytnuty
volné vstupenky na predstaveni dvou loutko-
vých pohádek pro dospelé -

"Vecer se mám sejít s Helenou a ted tohle
..." a" Superlife". Predstaveni zacíná v 19.00
v sále revnického Zámecku. Proste se po dni
stráveném na cerstvém vzduchu smysluplnou
prací mužeme vecer odmenit kulturnim zážit-
kem.

Na predstavení jsou samozrejme srdecne
zváni i ti, kterí se z jakýchkoli duvodu Jarního
úklidu nezúcastní. .

HERECKÝ KONCERT JITKY SED LÁCKOVÉ .

Arnošt Goldflam: BILETÁRKA
Režie: Gabriela Wilhelmová

Predstaveni

se uskutecní
12. dubna
v sále revnic-
kého Zámec-
ku od 19.30
hodin

Vy všichni,
kterí se už dva
roky chystáte
do Divadla
v Reznické,
jste se konec-Jitka Sedlácková

ZNOVU PRIPOMÍNÁME

Koncert skupíny Nerež probehne 11. dubna
od 20.00 hodín.

Nestacily-li nekomu informace z RUCHU
c. 1, muže si další najít na

www.nerez.sk.. Dozvíte se nrnohé, hlavne
podrobnou historii a vývoj všech seskupení
a projektu, na kterých se podíleli dnešní cle-
nové skupíny.

Vstupné: 150 Kc
Rezervace na kultura@revnice.cz nebo na

724216455. VS

BESEDA NAD KRONIKAMI

Jak už bylo anoncováno, tato beseda se usku-
tecni 17. dubna od 18hodin v sále Zámecku.

Vaše dotazy zodpoví clenové letopisné ko-
mise. Úcast na besede príslibil také pan Ing.
František Šedivý, který nám snad už bude mo-
ci oznámit alespon približné datum vydání své
nové knihy. Termín autogramiády bude mož-
ná stanoven hned na míste. Pripravte se sa-
mostudiem nebo alespon soustredeným vzpo-
minánim, promluvte si o minulosti našeho mes-
ta v rodinných kruzích a neváhejte položit své
dotazy tem, kterí toho hodne vedí. Popre-
mýšlejte také o tom, jestli nemáte v rodinných
fotoarchívech dosud nezverejnené snímky,kte-
ré by mohli být zajímavé i pro ostatní. VS

ne dockali a ani nemusíte jezdit do Prahy. Vy
ostatní, kteri jste ješte nevedeli, že o neco pri-
cházíte, prijdte se presvedcit, že i hra o mani-
pulaci muže být chvílemi zábavná. Doma si to
všechno pak už každý prebere sám. Sám autor
upozornuje diváky, aby nezaponmeli, že je to
jen hra. V jednom nemeckém avantgardnímna-
studováni se totiž hrálo pro diváky,kterí oprav-
du prišli do kina a došlo k cástecné ínzultaci
herecky.

V Revnicíchprijdou pouceni diváci, takže se
Jitka Sedlácková nemusí bát a my všichni se
mužeme tešit.

Vstupenky si mužete rezervovat telefonicky
na c. 257720800 nebo na kultura@revnice.cz

Vstupné: 150 Kc. VS

ROLNICKA

Tak sejmenuje stredisko pro postižené v So-
beslavi, z jehož chránených dílen vyšly expo-
náty chystané prodejni výstavy v Zámecku. 13.
dubna ji v 17 hodin zahájí farár Ceskosloven-
ské církve husitské v Revnicích pan Martín
Skocdopole , o hudbu se postarají žáci ZUŠ
a o splnení cíle výstavy vy všichni, kterí pri-
jdete a koupíte si to, co se Vámbude líbit. Ne-
zapomente! VS

SBOR A ORCHESTR
EMAUZSKÉHO KLÁŠTERA

PRAHA

Koncert tohoto telesazacnev kostelesv.Mo-
rice v Revnicích dne 27. dubna v 18 hodín.

Na programu koncertu budou sborové sklad-
by starých mistru a dále Chrámová sonáta ín
B, Chrámová sonáta ín F a Missa brevis ín
B Wolfganga Amadea Mozarta. Pri posledne
jmenované skladbe se Vám možná vybaví
úvodní scény oskarového Amadea, napjatá at-
mosféra vídenského špitálu, ve kterém dožívá
vlastne ubohý Salieri.

Možná Vás bude zajímat, že varhaník
Emauzského sboru a orchestru pred sedmi le-
ty ve svatém Morici varhany opravil. Na kon-
certe mužete zkontrolovatjak. VS
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Opustili nás
Jirí Bejšovec
Josef
Podubecký
Karel Šplíchal
Eva Smíšková
Bedrich Mottl
Martin Drábek
Otakar Velík

VS

Gratulujeme jubilantum

94 - Marie Puncochárová
90 -Anna Hájková
87 -Jaroslav Kocourek
83 -Zdenek Novák
82 - Zdenka Eliášová

Zdenek Farský
81 -Jaroslav Syrový

Jirí Vlach
80 - Bohumila Attlová

Antonie Bastlová
Božena Dragounová
Jaroslava Janoušková
Marie Valšubová

79 -Marie Habánová
78 -Miroslav Bubník
77 -Jitka Holubová

Ladislav Jirsa
Ladislav Macourek

76 -Jarmila Buršová
Bedrich Štáral

75 -Marie Káchová
i)

SPORT NA FOTKÁCH
V úterý 8. dubna v 18,00 hod. se koná v Ga-

lerii Nol vernisáž výstavy prací mladého foto-
grafa Jakuba Freye "FOTKY".

Hlavnim tématem autora jsou fotografie ze
sportovního prostredí.

Výstava potrvá do 4. kvetna 2003.

DALŠí CíSLO RUCHU
VYJDE JEŠTE PRED

VELIKONOCEMI.
BUDE VENOVÁNO

STAVBEREKORDNE
VYSOKÉ CARODEJNICKÉ

HRANICE, LETOS JDE
O REKORD, MAJÁLESU

A OSLAVÁM
750 LET REVNIC.

PREDSTAVÍME
LOGO OSLA~
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ÚVAHA O VÁLCE
Každý asi ví, o jaké válce píšu. Tak už to

vypuklo. Cekala jsem to. Ale jak to, že
nepomohly protesty, které se konaly na celé
naší planete. Proc Bushe nedojaly ženy, kte-
ré svýmí nahými tely vytvorily tvar srdce,
ve kterém stálo No War (ne válku). A co ty
mohutné protesty v Americe. Ty ho také ne-
chaly chladným. Nechápu to. Presto Ameri-
ka zaútocila. Dnes 21. brezna jsem sledova-
la zprávy. Hruza. Povede tato válka vubec
k necemu. Tolik lidských promarnených ži-
votu. ... Není to jen jakési soutežení o moc,
s kterým nemá bežný clovek co delat. Exis-
tuje mnoho názoru na toto téma. Nekdo je
s Irákem, hodne lidí doslova fandí Americe.

PREDSTAVUJEME

Sandra Dlouhá jde poprvé do revnicki školy
Foto archiv

Sandra Dlouhá, dríve Pražacka, bydlí
v masné Trebaní, je žákyne šesté trídy rev-
nícké školy.

Má ráda divadlo, ráda cte, má ráda telo-
cvik, stará se o kocoura Bertíka a psa Ginu.
Uvažuje o tom, že se jednou bude zabývat
novinarinou profesíonálne. Zatím chodí do
dramatického kroužku a je ráda, že bude pra-
covat v kolektivu Rušku.

Príšte o Dite Kakešové.

Ale myslím, že naprostá vetšina je proti vál-
ce úplne. I já mezi ne patrím. Bush ani
Sáddám nejsou žádní andílkové, takže od té-
hle války mužeme cekat cokoliv. Protože me
zajímaly názory deti z naší školy, dve dívky
jsem vyzpovidala.

Ptám se jedenáctileté Sabiny Kulíkové.
A její odpoved:"Myslím, že by nemela být
válka a mely by si to Spojené státy i Irák vy-
rešit.tak, aby nezabíjely nevinné lidi".

Od desetileté Elišky Veselé jsem slyšela
toto:"Válka by nemela být a myslím, že Bush
chce peníze z ropných vrtu - to je velice
špatné. "

Sandra Dloului

VESELÁ NOC
V LIDOVÉM DOME

Jako minulý rok i letos jste si mohli príjít
zatancovat a také se pobavit na ples Noticek
a Trehusku. Ples se kona122. brezna. Stejne
jako loní jsme prípravili spoustu prekvapení
a nechybela ani spolecná písnicka "Když
jsem šel o TI'ebane".Již tradicní polonéza po-
tešila a nový program rozt1eskávacky, který
jsme prípravili s kamarády z Prahy, pobavil.
Trehusk zahrál písne sester Havelkových.
Obe prekvapení mela velký úspech a lidem
se urcite líbila i dámská volenka. Když byly
ctyrí hodiny ráno ples skoncil a já doufám,
že se líbil.

HURÁ DO AMERIKY

Cv

Jiste jste již slyšeli, že se Noticky chystají
8. dubna do Ameriky, a to do státu Missouri,
kde stráví trí týdny. Odlétneme v úterý ko-
lem sedmé hodiny ráno. Cesta se nám tro-
chu zkomplikovala, protože byl zrušen let do
Chicaga. Budeme tedy muset prespat v Itálii
v Miláne. Pro nekoho to muže znamenat ob-
tíž, ale pro nás to bude príjemný zážitek na-
víc. Pokud chcete slyšet náš americký pro-
gram, príjdte na koncert do sálu revnického
Zámecku ve ctvrtek 3. dubna. Zacínáme
v 19,00 hod.

Vystoupíme i v nových stredoceských kro-
jích. Klára Macourková

ÚSPEŠNÉ REPREZENTOVÁNÍ ŠKOLY

Dve žákyne revnické ZUŠ uspely v sou-
težích. Eliška Veselá, z literárne-dramatic-
kého oddelení, postoupila na okresní soute-
ži v Jílovém u Prahy do krajského kola. Oce-
není prívezla i Veroníka Skrecková, žákyne

Kristýny Mátlové, ze souteže dechových ná-
stroju v Cemošicích. Uslyšíte ji na vernisá-
ži výstavy Rolnicky 13. dubna v 17,00 hod.
v prostorách Meks.
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NOVÉ SLOŽENi DETSKÉ
REDAKCNÍ RADY RUŠKU

Tak nás tu máte. Cerstvé novinky ze školy
vám budou prinášet: Sandra Dlouhá, Dita Ka-
kešová a Lucka Zdráhalová. Jsme tu proto,
abychom vás informovaly o všem co se deje
v naší škole a nejen v ní. Chceme zpríjem-
nít chvíle všem, kdo si najdou cas prí káve ci
prí caji a nebo jen tak, k prectení Ruchu a sa-
mozrejme Rušku. Budeme se snažit býti no-
siteli dobrých zpráv, kterých je kolem nás cím
dál tím méne. Za celou redakcní radu Rušku
vám preji príjemné chvíle strávené ctením.

Lucka Zdráhalová

NEJLEPšÍM KADETEM
FIUP STEJSKAL

V pátek 21. brezna po osmé hodine ranní
se všichni, kdo chteli, zúcastnili matematic-
ké souteže. Nejmladší kategorie psala Benja-
mínka, starší Klokánka a nejstarší Kadeta.

Príklady byly spíše na logické myšlení
a komu to nejvíce "pálilo"? Ze 4. a 5. trídy
se na prvním miste umístil Jan mavácek, dru-
hém Michal Vincenc a na tretím Kristýna Ko-
lárová. V 6. a 7. trídách si první místo vybo-
joval Miloš mavácek, za ním na druhém mís-
te je Katerina Klailová a na tretím Filip Ru-
žicka. A co 8. a 9. trídy? Na první místo se
propocítal Filip Stejskal, druhé místo si ne-
nechal ujít Marek Vytema a tretí místo ob-
sadil Matej Cermák.

Lucka

REVNlcKÁ ŠKOLA VE
VOLEJBALE PRVNÍ

Ano je to tak. Vectvrtek 20. brezna se utka-
ly školy ve volejbale. Dívky hrály v Davli
a chlapci v Hradištku. Práve v Hradištku klu-
ci vybojovali suverénne první místo. "Kluci
hráli skvele" nechaly se slyšet holky, které
príjely klukum fandit. Holcicí družstvo skon-
cilo jako treti ve skupine. Sláva vítezum, cest.
poraženým.

li.,.'4
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Lucka.

SOKOLOVNA SE OTRÁSALA
V ZÁKLADECH

Alespon se mi to tak zdálo. V sobotu, v ho-
dinách, kdy urcite každý vyspává, florbalisté
ze Zš Revnice odehráli prátelské utkání
s Dobríchovicemí. Za mladší skupinu, která
hrála jako první bojovali: M. Dolejš, J. Pi-
tauer, B. Polácek, R. Wrobel, V. Vácha, P.
Marval a K. Najman. Byl to vyrovnaný sou-
boj. Poté nastoupila starší skupina. V posled-
ních minutách zápasu fandili všichni. Tako-
vé povzbuzování byste možná nezažili aní
na fotbalovém utkání (v Cechách). Jednoduše
receno oba týmy dokázaly vytvorít úžasnou
atmosféru. Za starší skupinu hráli: A. Pro-
cházková, R. Prívora, H. Vašáková, L. Zdrá-
halová a Š. Zrostlík. A jaké byly výsledky?
Velmi dobré - všichni byli spokojení a pek-
ne si zahráli.

Všichni se tešíme na odvetu.
Cv Lucka
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KRÁTKÉ zPRÁVY Z TENISU

V sobotu 29. brezna se konala výborová
schuze LTC Revnice. Jednání bylo zamere-
no na prípravu oslav 100letého výrocí vzní-
ku LTC Revníce a na prípravu všech teniso-
vých akcí, které mají v letošním roce na
revníckých dvorcích probehnout. Dalším bo-
dem jednání byla príprava výrocní clenské

schuze, která se bude konat v tenísové klu-
bovne v sobotu 5. dubna.

V soucasné dobe probíhají na dvorcích prí-
pravy k zahájení letošní herní sezóny. Aktiv-
nejší clenové klubu trénují v zimním obdo-
bí v okolních krytých dvorcích.

PODNETY OD CTENÁRÚ
PREDJARNÍ ÚKLID

Prosím a doufám, že príšte budou obcané
lépe informování o možnosti pomocí Mysli-
veckému sdružení a oddílu Tuláci prí úklidu
našeho prostredí. Díky jím za jejich cinnost!

Prosím je touto cestou o lepší informace,
aby se více zapojili majitelé "krásných do-
mu" i do úklidu cest a chodníku od starého
listí a bahna hlavne podél obrubníku a na sil-
nících v míste kaluží prímo pred jejich po-
zemky.

Bylo by možné vyhlásit jeden den vše"
obecného úklidu Revníc???

Bylo by nutné zapojit do soucinnosti
i Technícké služby, aby hromady špiny ilmed
odvezly.

SPRÁVNÁ TELEFONNÍ cíSLA

Dekujeme za upozornení ctenáru na chy-
bu v uvedeném telefonním císle Mestské po-
licie. Prosíme, opravte si!

Správná císla: 602308717,603851659

VŠÍMEJTE SI SVÉHO OKOLÍ

Je nepríjemnou povinností oznámit
revnícké verejností, že se na území našeho
mestecka nmoží krádeže motorových vozi-
del. Bud zmízí vozidlo celé, i pres bezpec-
ností zajištení, nebo je tzv. ocesáno. Deje se
tak v pozdních nocních hodinách. Pomozte
policii a dobre si všímejte svého okolí.

DOBRÁ RADA PRO NAŠE

ZAHRADY

Mnoho lidí láká ekologické zahradnícení,
spocívající v odbourání chemíckých postrí-
ku. Kouzlo se skrývá v pestování rostlin ve
spolecenství bylin a vonných trav. Víme, že
i u nás v Revnicích se již tato praxe objevu-
je. Pomozte a poradte ostatním, jak ochránít
zahradu pred škudci a chorobami bez che-
míe. red.

VCELARI ŽÁDAJÍ OBCANY
REVNlC

V rámci oslav 750.výrocí první písenmé
zmínky o Revnícich, žádáme príbuzné bý-
valých revníckých vcelaru o zapujcení ma-
teriálu a fotografií se vcelarskou tématikou.

Tyto materiály mužete predat panu Václa-
vu Vitoušovi v Nezabudické ulici c. 141 (pod
fotominílabem pana Šplichala) v Revnících,
tel. 2 5772 1239 nebo Veroníce Staré, ve-
doucí Mestského kulturního strediska v Zá-
mecku v Revnících, tel. 2 5772 0923.

Všem predem dekujeme za zapujcení ve-
cí, které v porádku vrátíme.

ZO Ceského svazu vcelaru, Revnice

Podarí-li se to jednou, akce bude žít dál.
Všichní chceme žít v krásném a cistém pro-
stredi. Jde jen o organízaci a chut uvést akci
v život.

Prála bych si to pro nás všechny a hlavne
pro místní deti, aby si zacaly vážit svého do-
mova, ve kterém žijí a stalo se pro ne samo-
zrejmostí ho zkrášlovat a udržovat v cistote
a porádku. Verte, že si tím zacnou vážit více
i sami sebe. A to je pro ne to nejduležitejší,
co jím do jejich budoucnosti mužeme dát.

Naáa Schneiderová

VYNÁŠENÍ MORENY
PRUVOD S MORENOU VYJDE OD LI-
DOVÉHO DOMU V 16,30 HOD. A BUDE
SMEROVAT K RECE BEROUNCE, ABY
ZIMA MORENA ODPLAVALAPO PROU-
DU.

POZEMEK K PRONÁJMU
800 M2ZPEVNENÉ PLOCHY

V UZAVRENÉM AREÁLU.
CENA DOHODOU.
INFORMACE NA
TEL. 25772 1390
PO 19,00 HOD.

rek

ŠOTEK RÁDIL

Prosíme ctenáre, aby omluvili nekteré chy-
by, ke kterým došlo prí tisku minulého císla.
V clánku Revnický sport- Bandy cup je
správné jméno mužstva Marná snaha a hned
v dalším rádku má správne být: Nejlepším
hrácem.. .

Kd
FLORBALISTÉ ÚSPEŠNÍ

I V PRAZE

Pražská soutež pokracovala 17. a 18. kolem.
Hráci FbC Sokol Revníce v ních byli opet
velmí úspešní, když porazili nejprve muž-
stvo Bruisers 7-0 a potom poslední tým ta-
bulky Termíx 9-3. .
Udrželi si tak dobré druhé místo. FbC Sokol
Revníce je poradatelem dalšího 19.kola, které
se koná ve zlicínské sportovní hale.

KOPANÁ SK REVNlCE

Mistrovská utkání zahajují fotbalisté. A-
mužstvo, novácek 1.B trídy, nehlásí žádné
velké prestupy, zustává hostující Bouška, je-
den z nejplatnejších hrácu. Páté místo v po-
lovine souteže a vysoký bodový zisk jsou
dobrým základem pro klidné jaro, bez obav
ze sestupu. Je skutecne škoda, že revnícká
verejnost mužstvo, hrající svá utkání na hrišti
v Brevnove, nemuže vídet a povzbudit. V po-
nekud jiné situaci je Bécko ve In. tríde. Aby
se zachránilo od sestupu, musí zabrat hned
od prvního zápasu opravdu naplno. I Bécko
má "domácí pudu" v Brevnove.

Jirí Sklenár

KOUPÍM RODINNÝ DOMEK

V LOKALITE PRAHA-ZÁPAD,
MIN. 4+1, ZAHRADA 1000 M2,

CENA DO 4.500.000 KC.
VOLEJTE 777 206 414
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SLEVY30- 50% NA CYKLISTICKÉ OBLECENí A BOTY
Z MODELOVÝCHRAD2001, 2002.



8

Mestský úrad v Revnicích vyhlašuje

Ruch 2/2003

výberové rízení

na získání pujcky z Fondu rozvoje bydlení mesta Revnice.

Žadatelé o pujcku predloží svou žádost vcetne príloh do 30 dnu ode dne vyvešení této výzvy na rádne vyplneném tiskopise, který
obdrží na Mestském úrade v Revnících (ing. Novotná, ing. Zíma ).
Pujcky jsou poskytovány na zvelebení bytových a rodinných domu na území mesta, ve kt.erýchje více jak 50 % podlahové plochy
urceno k bydlení. Druhy pujcek jsou uvedeny v tabulce úcelu fondu. Jednotlivé pujcky lze kumulovat, vyjma úcelu pod poradovým
císlem 05 a 06. Prostredky poskytnutépujckou lze cerpat dojednoho roku od uzavrenípujcky.V prípade velkého zájmu si zastupitelstvo
mesta vyhrazuje možnost snížit horní hraníci pujcky.

Ing. Miroslav Zíma
tajemník

Príloha c. 1k vyhlášceFRB c. 7/98 - O vytvorenía použitíúcelovýchprostredku" Fondurozvoje bydlení mesta Revnice"

Tabulka úcelu fondu

Vyvešeno dne:

BAREVNÁ DÍLNA
. obcanské sdružení Marákova 1080, Revníce nabízí pro deti, mládež i dospelé

"VÝUKU VÝTVARNÉ VÝCHOVY"
- seznámení s výtvarnýmí techníkamí,

- netradicní metody výtvarné práce
út 14,30 - 16,00 16,30 - 17,00 vek do 7 let,
st 14,30 - 16.00 do 14 let, ct 17,00 - 18.30

"STUDIO MLADÝCH AUTORU"
pro zájemce o tvurcí psaní (povídky, scénáre, rozhovory a další literární tvary) pod

vedením významné televizní scénáristky Zdeny Brunclíkové
ct 15,30 - 16,30

pripravuje
kurzy pro vážné zájemce o studíum na umeleckých školách zamerené na alternativní,

anímovanou a pocítacovou tvorbu. O výuku v techto kurzech
se podelí významní umelci, napr. Aurel Klimt, Petr Poš, Magdalena Bartáková.

KONTAKT
BAREVNÁ DÍLNA, JITKA IZÁKOVÁ,

tel.: 724 040 504

.'
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psc:

por. Nazev - úcel Dum/byt Lhuta Urok p.a. Horm hranice
císlo splatnosti

1 Obnova strechy (krytina i konstrukce) na 1 dum 3 roky 5% do 100 tis. Kc
starší dum 10 let

2 Zrízení plynového, drevoplynového, elektr. nebo na 1 byt 4 roky 5% do 50 tis. Kc
solárního topení ve stávajícím dome

3 Zrízení malé cistírny odpadních vod ke na 1 byt 4 roky 5% do 40 tis. Kc
stávajícímu domu

4 Dodatecná izolace domu proti vode - na 1 dum 3 roky 5% do 100 tis. Kc
dum starší 10 let

5 Obnova fasády vcetne oplechování domu na 1 byt 4 roky 5% do 30 tis. Kc
6 Zateplení obvodového plášte domu na 1 byt 4 roky 5% do 40 tis. Kc

7 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového na 1 byt 3 roky 6% do 40 tis. Kc
koutu v byte kde dosud není

8 Pri pudní nástavbe bytu rušící ploché strechy na 1 dum 8 let 5% do 140 tis. Kc

9 Pri vestavbe bytu do pudního prostoru na 1 dum 8 let 5% do 150 tis. Kc

10 Zrízení prípojky splaškové kanalizace na 1 dum 3 roky 6% do 10 tis. Kc

11 Výmena oken a dverí u domu staršího než 10 let na 1 byt 4 roky 5% do 50 tis. Kc


