
Paní Hana Seifertová. v pozadí Petr Vána. Foto P. Packan

750 LET REVNIC
Možná, že vetšina v nás ví, že Revnice

letos oslaví 750 let od prvé písemné ZllÚn-
ky o své existenci. Ale urcite již méne lidí
ví ten pravý duvod. Tedy vezte: 16. srpna
1253 král Václav 1.na smrtelné posteli na
svém lovcím hrádku v Králove Dvore lis-
tinou, která je dochována, venoval
revnickou farnost nove založenému rádu
križovniku s cervenou hvezdou. O pár dni
pozdeji pocátkem zárí Václav I. zemrel.
Ješte téhož roku jeho nástupce toto daro-

váni potvrdil. Melo se tak stát po smrti ple-
bána (faráre) Konráda, kterého do Revnic
ustavila kapitula vyšehradská. Soucasne
byly križovnikumvenovány i oba revnické
filiálni kostely a to vladislavský a živo-
hoštský, venováni bylo pozdeji potvrzené
roku 1257pražskýmbiskupem Mikulášem
a 14. ríjna 1271 královnou Kunhutou. Po
smrti plebána Konráda nejsou jména krí-
žovnických faráru známa, mužeme je sle-
dovat až od r. 1362. Jsou to: Mikuláš Jan,
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VÝSTAVA REVNICKÉHO
SOCHARE JIRÍHo SEIFERTA

Od 8.3.2003 probíhá v galerii Salonu No 1
výstava plastik Jirího Seiferta. Slavnostne ji
zahájil starosta mesta Miroslav Cvanciger,
který vyjádril respekt nejen k tvorbe, ale ta-
ké k lidským kvalitám tohoto umelce.

Osobni vyznání prof. Borise Jirku precetl
pan Viktor Konecný. Bylo tak srdecne a s lás-
kou formulováno, že bude nejvhodnejší za-
citovat:

"Kámen byl Jirího vlastní filosofickou
podstatou. Do nej promítal vše co myslí a cím
žije. Nasadí si své prusvitné brýle z cararské-
ho mramoru s bridlicovýmí ráfky a diorito-
vými šroubky, aby videl to podstatné, co
ocím zustává skryto. Dlouholeté znalosti,
zkušenosti se strukturami, fyzikálními aji-
nýmí vlastnostmi, svetlem, chladem, pnutím,
mu pomáhají najít ten pravý a jedinecný tvar,
který se nám jeví jako neco blízkého, milé-
ho, zasutá vzpominka z detství nebo pred-
chozího bytí. Taky ví, že pokud se cestou
ztratí, tak kámen mu napoví a sám si rekne.
Jen to chce být trpelivý, umet tiše naslou-
chat, pít caj a s práteli dobrá vína z oblasti
Trentína, kourit dýmku, žít s mílovanou ro-
dinou v Revnicích na mramorovém podlo-
v' "Z1...

Pan Viktor Konecný poté pripojil vlastní
vzpomínku, kterou zakoncil takto: "...když
zde vidíme ty zhmotnelé vize lásky, vášne
a predevším velikou nehu vtesanou a vhla-
zenou do kamene, mužeme být hluboce vdec-
ni, že existoval umelec, který je vytvoril."

Vystoupeni paní Jany Lewitové doplnilo
škálu emocí o další jemné nuance takovým
zpusobem, l-e i interval mezi koncem sklad-
by a nadšeným potleskem byl zážitkem.

Je treba vyjádriti díky rodine umelcove
i paní Tereze Bartákové za to, že Revnice
mohou alespon cástecne splatit svuj dluh vý-
znamnému obcanovi. Výstava potrvá do 6.
dubna a od 8.4. na ni naváže fotovýstava
Jakuba Freye. V.Stará
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Šimon, Tomáš, Bohuslav, Matej, Stanik,
Hrzek z Kourime, Petr Lawas, Hynek, Mi-
kuláš, Prokop, Zikmund a Bartoš. Zde je-
jich výcet koncí, zacaly války husitské
a údobí pohusitské.

Na oslavu 750. výrocí prvé písemné
zmínky pripravujeme malý sborník, jehož
hlavni cástí by mely být strucné dejiny na-
šeho mesta z pera Mgr. Pavla Beneše a prí-
spevky všech možných rnístnich institucí
a organizací, vše doplneno starými pohle-
dy na revnická zákoutí.

Vladimír Houška

--
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MÍSTO ÚVODNÍKU

Ruch 1/2003

Po dobe nejistoty, kdy šéfredaktor ani cte-
nári nevedeli, zda Ruch bude vycházet
a v jaké podobe,prišla dobrázpráva - Ruch
vycházet samostatne bude. Ohledne pred-
platného se obracejte na Veroniku Starou
- vedoucí Meks v Zámecku. Pro pracovni
zaneprázduenise musí stávajícíšéfredaktor
omluvit z další práce. V tomto prvním císle
roku 2003 vychází inzerátna obsazenimís-
ta šéfredaktora.

PhDr. Zdenek Koštál

Setkání Rady mesta s predsedy komisí

Komise sociální a zdravotní -
MUDr.. Helena Fucbsová
Clenové komise se sešli na dvou schuzkách. Na-

še komise je pripravena rešit hlavne problémy ob-
canu. Dále se chceme zamerit na rozdelení bytu
v penzionu pro duchodce na byty sociální a ostat-
ní. Pomužeme pri rešení vyhlášky o psech - vý-
kaly. Zamerime se na kvalitu stravování ve
školních jidelnách. V oblasti protidrogové preven-
ce chceme vymyslet taktiku, jak na území mesta
drogy potlacovat. Je treba zamestnat deti jinýmí
aktivitamí, ve spolupráci s komísi školskou a kul-
turní.
Komise školská a kulturní -
Lenka Kolárová

Chceme vetši informovanost o chystaných kultur-
ních akcích. Terminy sestavovat tak, aby jednot-
livé kulturní a sportovní porady si navzájem ne-
konkurovaly. Se zástupci revnických spolku chce-
me dohodnout spolupráci na ruzných aktivitách.
Chceme oslovit dospelé obcany a zeptat se, co jim
chybí v kulturní a spolkové cinnosti. Budeme spo-
lupracovat se všemi složkamí pri priprave 750 let
Revnic. Rada školy v soucasné dobe pracuje vel-
mi sporadicky. Clenem Rady školy by mel být clen
Komise školské a kulturní.

HLEDÁME ŠÉFREDAKTORA

MeÚ Revnice vyhlašuje výberové rízení na šéfredaktora periodika mesta
Revnice Ruch.

Nabídky zasílejte na adresu: Mestský úrad Revnice
Nám. Jirího z Podebrad 74
252 30 Revnice

nebo elektronicky na adresu taj @revnice. cz

spolu se strucným životopisem a nástinem koncepce vydávání periodika.
Uzáverka nabídek je 31. brezna 2003.

JEDNÁNÍ RADY MEsTA I7.2. .

Komise pro žívotní prostredí -
Miroslav Velfl

Clenové komise se sešly a ze schuzky vyplynuly
nekteré vecné okruhy. Prednostne se chce komise
zabývat problematikou zelene ve meste, hlavne

Havlíckovýmí sady a mestským lesem. Projekto-
vá dokumentace na revitalizaci Havlíckových sa-

du je vypracována na jeho dolní cást. Mel by se
vypracovat projekt i na horní cást, v co nejkratší
dobe, protože na základe projektové dokun;1enta-
ce revitalizace parku lze získat dotací. Vykácení
stromu by melo být provedeno co nejdríve, káce-

ní lze nabídnout í místním hasicum. Nejvhodnej-
ší by bylo na jare stromy vykácet a na podzim vy-
sázet nové. O všech techto aktivitách je ale nutné
dopredu informovat verejnost, aby se predešlo ruz-
ným dohadum a nedorozumení.

V oblasti odpadu se chceme zamerit na dopad pro-
vozu skládky EKOS Revnice na životní prostredí
ve meste. Vzájemná komunikace mezi radnicí

a skládkou by mela být na lepší úrovni. Mesto by
melo jasne ríct, zda na svém území skládku dále
chce nebo ne.

Pokud to bude možné, melo by se v príštích le-
tech pokracovat s výstavbou kanalizace tak, aby

byla odkanalizována celá plocha mesta. Podle zís-
kaných informací nemá význam žádat o í dotaci
na další etapu kanalizacní síte, dokud nebude kom-
pletne zrealizována stávající etapa.

Komise protípovodnová -
Ing. Václav Zdráhal
Protipovodnová komise se sešla dne 5.2.2003 ve
složení Ing. Zdráhal, Ing. Koška a Dr. Brychta.
Predseda informoval cleny komíse o zámerechPo-
vodí Vltavy, závodu Berounka ohledne úpravy
brehu a koryta reky Berounky od lávky k letovské-
mu mostn. Soucasne informoval o protipovodno-
vé ochrane podjezdu pod trati CD v ulici V Luhu.
Rada na svém zasedání
schválila:

- jmenování Lenky Kolárové a Bohumíly Drvo-
tové do Rady školy za mesto Revnice

- doplnení školské a kulturní komise o Ing. Iva-
nu Veselou

- prideleni fmancního daru 5000 Kc OS Náruc
- obsazení bytu c. 206 a 328 v penzionu pro du-

chodce.
neschválila:

- doplnení stavební komise o Ing. Miroslava Vy-
letu

poverila:
starostu a místostarostu projednat, pred valnou
hromadou spolecnosti EKOS Revnice, s majo-
ritním vlastníkem spolecnosti možnost odvo-
lání stávajícího jednatele p.Petra Kubáska
a jmenování nového jednatele Ing. Václava
Zdráhala.
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JAK SI STOJÍ RADNICE ANEB ZNÁTE sVÉ ZASTUPITELE

Dle zápisu Cv

Z lonských komunálních voleb vzešlo nové ve-
dení mesta, a proto si myslíme, že by bylo vhod-
né jednotlivé osobnosti predstavít revnické verej-
nosti.

Nejprve jmenný seznam zvolených zastupite-
lu:

Miroslav Cvanciger, Ing. Josef Beneš, Jirí Buchal
ml. , Ing. Jirí Drvota , JUDr. Pavel Dudák, MUDr.
Helena Fuchsová , Jan Kadlec, Lenka Kolárová,
Vladimír Krívánek, Libor Kvasnicka, Ing. Stani-
slav Rojík, MVDr. Zdenek Valeš, PharmDr. Petr
Vávra, Ing. Ivana Veselá, Ing. Václav Zdráhal.
Ze svého stredu zvolilo Zastupítelstvo starostu,
místostarostu, peticlennou Radu mesta a zrídilo
dva výbory, kontrolní a financnÍ.
Starosta mesta - Miroslav Cvanciger
Místostarosta - Ing. Václav Zdráhal
Rada mesta: Miroslav Cvanciger, Ing. Jirí Drvo-
ta, JUDr. Pavel Dudák, Vladimír Krívánek, Ing.
Václav Zdráhal.

Kontrolní výbor - predseda Ing. Jiri Drvota, cle-
nové: Jirí Buchal, Ing. lva Velflová, Ing. Michae-
la Šádková, Ondrej Lánský.
Kontroluje plnení usnesení Zastupitelstva mesta
a Rady mesta, dodržování právnich predpisu inest-
ským úradem na úseku samostatné pusobnosti
a provádí další kontroly, kterými je poverí Zastu-
pitelstvo mesta.

Financní výbor - predsedkyne Ing. Ivana Vese-
lá, clenové: Libor Kvasnicka, Ludmila Jahelko-
vá, Ing. Stanislav Rojík, Ing. Petr Kozák.
Provádí kontrolu hospodarení s majetkem a fi-
nancními prostredky mesta, plní další úkoly, kte-
rými je poverí Zastupítelstvo mesta.
Rada mesta zrídila jako svuj poradní orgán 8 ko-
misí:
Prestupková komise
Predseda JUDr. Zdislav Klimt, clenové Blanka
Drábková, Martin Plachý.
Stavební komise

Predseda Vladimír Krivánek, clenové Ing. Petr Pe-
tele, Tomáš Kramoliš, Miroslav Bouzek, Jan
Klimt.

Komíse pro životní prostredí
Predseda Miroslav Velfl, clenové Ludmila
Soucková, Nadežda Hášová, MVDr. Zdenek Va-
leš, Ondrej Lánský, Vladimír Šaroun.
Komise školská a kulturní
Predseda Lenka Kolárová, clenové Bohumila
Drvotová, Václav Navrátil, Ing. Ivana Veselá, Pav-
la Švédová.
Komise sociální a zdravotní
Predseda MUDr. Helena Fuchsová, clenové
PharmDr. Petr Vávra, Barbora Brabencová,
MUDr. Ondrej Masner, pi Bobková.

Komise letopisecká
Predseda Vladimír Houška, clenové Ing. JosefBe-
neš st., Mgr. Pavel Beneš, MUDr. Jindrich K6-
nig, Bedriška Krejcoková, Dagmar Renertová,
Matylda Rohlícková, Jirí Sklenár.
Povodnová komise

Predseda Miroslav Cvanciger, clenové Ing. Vác-
lav Zdráhal, Ing. Josef Beneš ml., Karel Kakeš,
Libor Kvasnicka, Pavel Jí\ek, Jirí Buchal, Tomáš
Štech, PhDr. Jan Brychta.
Komise proprotipovodnová opatrení
Predseda Ing. Václav Zdráhal, clenové PhDr. Jan
Brychta, Ing. Karel Koška.
Prubežne budeme na stránkách Ruchu predsta-
vovat jednotlivé zastupitele našeho mesta.

V tomto roce je nová pracovní doba na Mestském
úrade

Po 7,30 -18,00
Út 7,30 - 15,00
St 7,30 - 17,00
Ct 7,30 - 15,00
Pá 7,30 - 15,00

Prípomínáme i telefonní spojení na Mestskou po-
licíi: 602 308 717, 603851629.
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Zprávy zMestskéhoúradu
3. ledna 2003 v brzkých ranních hodinách
(4.30) byl vyhlášen tretí stupen povodnové
aktivity. Okamžite byla svolána povodnová
komise, která se sešla kolem páté hod. ran-
ní.Bylo rozhodnuto o okamžitém infonnová-
ní obyvatel v ohrožených lokalitách prostred-
nictvím mestské policie. Komise pracovala
ve složení Miroslav Cvanciger , Miroslav Zí-
ma, Jirí Buchal, Libor Kvasnicka, Vladimír
Krivánek, Josef Beneš, Václav Zdráhal,
Mestská Policie. Komise pracovala nepretr-
žite až do nedelního dopoledne, kdy byl tretí
stupen povodnové aktivity odvolán. Behem
celé akce byli obyvatelé infonnováni jak
místním rozhlasem, tak tremi krátkými in-
fonnacními letáky o aktuálním stavu. Letá:'
ky byly doruceny do všech domu vohrože-
ných oblastech. Velmi dobrá spolupráce by-
la s podníkem Stavby silnic a železníc, je-
hož reditel se dostavil okamžite po vyhláše-
ní a prestože byla celozávodní dovolená, zor-
ganizoval provedení úpravy hráze pytli s pís-
kem v místech, kde se voda prelévala i v ro-
ce 1981. Rovnež zarídil dovezení betonových
svodidel k viaduktu na objíždce pro prípad-
né uzavrení viaduktu. Pracovníci technícké
správy provedli behem pátecního dopoled-
ne úpravu protipovodnové hráze na nekoli-
ka nejcitlivejších mistech. Bylo uzavreno sta-
vidlo vody na potoku Kejná , aby vzdouva-
jící se hladina Berounky nezatápela toto pro-
stranství. Prítok na potoku byl velký a ob-
jíŽDka musela být v krátké dobe uzavrena.
Dobrovolní hasici precerpávali nepretržite
vodu pres hráz až do sobotního noci.
Tato velká voda byla klasifikována jako 5-
10 letá , v kulminaci protékalo rekou 614 m3/
s. Pro srovnání: v srpnu 2002 to bylo 220Om3/
s. Žádné vetši škody voda nenapáchala, pres-
to nám opet pohrozila a upozornila na prí-
padné nebezpecí.
Dekuji touto cestou za dobrou spolupráci celé
povodnové komisi, Dobrovolným hasicum
Revnice, Hasicskému záchrannému sboru
Praha-západ, Stavbám silnic a železnic i Po-
vodnové komisi povereného úradu.

Odstranování následku
S Povodím Vltavy-závod Berounka probi-
hají intenzivní jednání o cištení koryta. By-
lo dohodnuto, že již behem jarních mesícu
zapocne odstranování šterkopísku z koryta
reky, a to v oblasti od revnického j€ZUk le-

tovskému mostu. Zároven bude probíhat od-
stranování poškozených drevin a náletových
porostu s celkovým úklidem. Rovnež bude
zamerena protipovodnová hráz a opravena
místa, kde došlo k tzv.prulehum. O postupu
techto prací vás budeme infonnovat.
Mesto ve spolupráci se SSŽ zadalo zpraco-
vání studie, která má za úkol vyrešit možné
zlepšeni protipovodnové ochrany v úseku od
starého nádraží až k cisticce odpadních vod.
Na konci ledna byla podepsána smlouva mezi
Mestem Revníce a Centrem pro regionální
rozvoj na opravu poškozené lávky po srpno-
vé povodní. Projekt pocítá s celkovou opra-
vou betonových konstrukcí a tím zachování
životnosti lávky na dalších 50 let. Lávka by-
la postavena v r. 1942. Celkové náklady re-
konstrukce se blíží 5 000000 Kc. Práce mají
být zahájeny v mesíci. dubnu.
30.1.2003 probehlo hodnocení žádostí v rám-
ci programu SAPARD. Revníce mely podá-
nu žádost na financování stavby chodníku
k letovskému mostu a náš projekt byl vybrán.
Smlouva o fmancování tohoto projektu bu-
de podepsána behem února a realizace stav-
by se uskutecní v jarních mesících za fmancní
spoluúcasti Obce Lety.
Z financních prostredku dodatecne ziskaných
z Krajského úradu Stredoceského kraje bu-
de ješte v zimních mesících provedena úpra-
va poškozeného pramenište u letovského
mostu, které zásobuje naše mesto a cást
Dobrichovic pitnou vodou. Bude upravena
plocha kolem vrtu, postaveno nové oplocení
a opravena cerpací stanice.

Na záver mi dovolte prípojit poznámku k ve-
rejnému zasedání.

Verejné zasedání zastupitelstva probehlo
28.1. 03 s velmi rozsáhlým programem a by-
lo hojne navštíveno revníckými obcany a tr-
valo velmi dlouho, skoncilo asi 30 minut po
pulnoci. Vetšina lidí proto postupne odchá-
zela, aniž meli možnost se dostat ke slovu.
Vyplývá mi z toho tento záver: zasedání ko-
nat casteji s méne obsáhlým programem a ze-
jména lépe prípravené. Omlouvám se všem
a predpokládám, že príští zasedání bude pro-
bíhat daleko rychlejí, v pracovní atmosfére
a bude dostatek prostoru pro názory obcanu.

Miroslav Cvanciger

JEDNÁNÍ RADY MESTA
DNE 3.3.

Rada mesta na svém zasedání
schválila:
- príspevek 10 Kc za jednoho obyvatele

Regionu Dolní Berounka
- uskutecneníprodejevozidla KIA Sporta-

ge, dríve využívaného Mestskou policií,
z duvodu vysokých nákladu na opravu
vozidla

- jarní pokácení poškozených stromu
v Havlíckových sadech tak, aby na pod-
zím letošního roku mohly být vysazeny
nové stromy

- doplnení stavební komise o Jana Klimta,
neschválila:
- bezúplatný prevod pozemku c.parc. 74

a 75/1, které využívá tenisový klub LTC
Revnice, z vlastnictví mesta do vlast-
nictví tenisového klubu. Rada mesta ne-
považuje predložené doklady o bývalém
vlastnictví pozemku tenisovým klubem
za zcela prukazné,

poverila:
- vedení mesta vypsánim výberového rí-

zení na šéfredaktora obcasníku RUCH
s termínem ukoncení podáváni prihlášek
31.3.2003

- stavební komisi urcením mist pro umís-
tení zpomalovacích prahu na komunika-
cích .

- vedení mesta jednáním s fírmou S.v.A.
s.r.o., nabízející provozování kotelen,
které jsou v majetku mesta, o snížení na-
vrhované ceny,

doporucila:
- do rozpoctumesta zaradítcástku, zekteré

by bylo prispíváno na uhrazení nákladu
spojených s reprezentací mesta

- vedenimesta pockat s uzavrenim smlou-
vy s firmou Aquaconsult s.r.o. o provo-
zování vodovoduv levobrežnicásti mes-
ta do doby, než bude ukonceno jednání
s ScVKTeplicea.s. o provozování mest-
ské vodovodnísítena pravémbrehumes-
ta,

požaduje:
- zpracování koncepce cirmosti Regionu

Dolní Berounka v dalších letech,
bere na vedomí návrh rozpoctu mesta na
rok 2003, který bude projednán na verej-
ném zasedání Zastupitelstva mesta dne 24.
brezna.
Príští jednání Rady mesta bude 17.3.
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DALší VEREJNÉZASEDÁNÍZASTUPITELSTVASEBUDEKONATV PONDELÍ24.3.2003V sÁLE ZÁMECKUOD 19,00HOD:
Program- schváleníhospodareníza rok2002,rozpocet2003,zástavnismlouvana les,státnídotacena výstavbukanalizacevevýšicca30mil.Kc

OBNOVA HAVLÍCKOVÝCH SADU ÚKLID PO POVODNÍCH

Zduraznovat, že stromy v Havlíckových sadech
jsou ve špatném stavu je v tuto chvíli zbytecné.
Úhyn stromu na obou brezích Nezabudického
potoka byl velmi pravdepodobne zpusoben hned
nekolika faktory, mezi které patrí i kontamino-
vaná voda v potoce v kombinaci s tvrdým
ošetrením brehu potoka. Verme, že vypouštení
odpadové vody do potoka bez cistícího zaríze-
ní neohrozí novou výsadbu.

Duležité je nahradit mrtvé stromy novými. To
v praxi znamená velké jarní kácení nekolika de-
sitek stromu. Havlíckovy sady se prudce prome-
ní, což pravdepodobne zpusobí i nevolí mnoha
obyvatel Revníc. Není jiné cesty.
Na obnovu Havlíckových sadu je vypracována
projektová dokumentace, o níž jsme informovali
v lonském roce. Duležité je, že ješte v letošním
roce, na podzim, se zacne s výsadbou nových
stromu.

Cv

Technická správa mesta využila príhodné
pocasí na konci února a zlikvidovala torza
nekolika chat, které pri lonské povodni
priplavaly na staré fotbalové hrište, nyni
soukromý pozemek. Úklid pokracuje vy-
palováním a dalším odklízením nánosu
naplavenin. Majitelé chat se neprihlásili.

Cv



4 Ruch 1/2003

Co se komu (ne)líbí
Na podzim roku 2002 byla na programu té-

mer všech volebních stran jako jedno z témat
skládka. Strany mely vždy zcela jasnou pred-
stavu o tom, co se jim nelíbí a co je treba zlep-
šit Je škoda, že se témer nikdo z techto za eko-
logii brojících kandidátu nebyl na skládce po-
dívat, ani se nezajímalo skutecný stav. A tak
zatímco podle nekterých je skládka nekotrolo-
vaná casovaná ekologická bomba, podle no-
rem EU, které zacnou platit od roku 2009 pro
všechny skládky, splnujeme již dnes všechny
parametry techto prísných norem, krome zpra-
cováni skládkových plynu. Proto máme v plá-
nu na letošní rok osazení horáku pro spalování
plynu navržených pro naši skládku Výzkum-
ným ústavem zpracování plynu v Brne. Mini-
málne dvakrát rocne jsou provádeny rozbory
skládkových plynu a vod. Pro letošní a násle-

dující roky se pocetrozboru bude zvyšovat,aby
kontrola byla ješte duslednejší. Pravídelnýmí
"návštevníky"jsou na skládce zástupcíkontrol-
ních orgánu KÚ - odboru životního prostredí
a zemedelství a CIŽP - oddelení odpadového
hospodárství. Samozrejme je vždy, co zlepšo-
vat Naším bolavým místem jsou v soucasné
dobe úlety papíru a drobných igelitových cástí
na stromy vedle areálu skládky. Pripravujeme
insatlace pevných sití, aby se úlety omezily
a zlepšilo se tak nejbližší okolí skládky. Pro
mnohé bude možná prekvapením, že skládka
vlastne pracuje pro ekologii revníckého regio-
nu. Pravidelné zákonné platby odvádené kaž-
dý mesíc do mestské pokladny prevýšily (vli-
vem povodní) za lonský rok cástku 8 mil. ko-
run. Všechny tyto prostredky jsou urcené prá-
ve pro ekologii. EKOS

Stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce COV

Na tlakové kanalizaci v lokalite Pod Tratí by-
ly již dokonceny všechny ulicní rady a dokon-
cují se tlakové cásti prípojek vcetne osazení ša-
chet Prvních osm majitelu nemovitostí je již prí-
pojeno a odvádejí tak splaškové vody na COv.
Finna Presskan s.r.o. prubežne prípojuje další
nemovitosti. Predpokládáme, že do konce brez-
na budou hotové všechny prípojky na této cásti
stavby a dále bude již prubežne provádeno pre-
pojování domu ze stávajících žump do nových
cerpacích šachet

Dne 10.3.2003 byly zahájeny práce na gravi-
tacní kanalizaci v lokalite Na Výšine, konkrétne
v ulicí Sochorove. Finna RISL s.r.o. zacala s me-

sícním zpoždením a to z duvodu velkých mra-
zu, ale i kvuli chripce, která postíhla snad všech-
ny zamestnance této fIrmy. V prípade príznivé-
ho pocasí budou práce probíhat i o víkendech
tak, aby byl skluz v termínech brzy vyrovnán.

Úpravy pramenište vodovodu

Celá plocha prvního ochranného pásma pra-
menište u Letovského mostu byla navýšena
nad okolní terén tak, aby zde v prípade deštu,
nebo stoupnutí vody v Berounce nevznikalo
jezero. Na ploše byl nahrubo rozprostren hu-
mus a nyní probíhá oprava oplocení tohoto
ochranného pásma. Po zlepšení pocasí dojde
k cistým terénním úpravám na pozemku a ná-
sledne i k oprave objektu studny, ležícího
vareálu. Oprava je provádena z prostredku
státního rozpoctu, za spoluúcasti obce Dobri-
chovice, jako oprava po povodni.

Do konce zárí tr. by mela být celá cást mesta
nad Sochorovou ulicí odkanalizována.

Od zacátku dubna tr. bude probíhat rekon-
strukce COv. Soucasné nádrže, které vycnívají
nad krajinou budou nahrazeny zemními nádrže-
mi z betonu, zcela bude zmenena technologie
cištení i kalové hospodárství. Finna Aquaconsult
Cernošice S.r.O.by mela veškeré práce ukoncit
do konce roku 2003, kdy bude nová COV zko-
laudována.

Krome stavby nové kanalizace dojde v letoš-
ním roce i k zásadní oprave puvodního privade-
ce z Revníce na COV a to v úseku kolem trati

CD. Na špatném stavu tohoto kameninového ra-
du se do znacné míry podepsala srpnová povo-
den. V zimnich mesících byl celý úsek vycišten
a prozkoumán kamerovým systémem. V soucas-
né dobe je vybírán nejvhodnejší zpusob opravy.

Akce probíhají za výrazné fmancní podpory
Státního fondu životního prostredí CR. SH

Chodník u Letovského mostu

Finna EKIS s.r.o.Praha 9již zhotovila opernou
zed a dokoncuje terénní úpravy na trase chod-
níku. Následne zhotoví vlastní teleso chodní-
ku vcetne asfaltového povrchu, uloží podél sil-
nice obrubníky a kolem chodníku zábradlí.
V míste prechodu pres ulici Na Objezdu
zatrubní cást príkopu tak, aby byl zajišten
bezbarierový vstup na chodník k ulici Pražské.
Nakonec provede fIrma na této stavbe, která je
provádena za spoluúcasti evropského fondu
SAPARDa obce Lety,terénníúpravy a doprav-
ní znacení.Kolaudace by mela probehnout nej-
pozdeji v srpnu tr. SH

POPLATEK Z ODPADU VE VÝŠI 400 KC ROCNE

Mestský úrad oznamuje, že podle vyhlášky c.
02/20010 poplatcích, Vesmyslu vyhlášky 01/
2002 o zmene vyhlášky 02/2001 je každý ob-
can, který je ve meste hlášen k pobytu a kaž-
dý vlastních stavby urcené k individuální re-
kreaci,povinen zaplatit poplatek z odpadu, kte-
rý je splatný rocne k 30.4.1003 prípadne po-
loletne k 30.4. a 31.10.
Poplatek je možné zaplatit tremi zpusoby:

HOTOVE na Technické správe MeÚ Revni-
ce v úredních hodinách:

Po 7,30-1213-18
Út 7,30-1213-15
St 7,30-1213-17
Ct 7,30-1213-15
Pá 7,30-1213-15

Zpráva pro majitele psu
Se zacátkem nového roku je spojena také jed-
na povinnost všech majitelu psu. Z Vyhlášky
o místníchpoplatcích c.4/98 vyplývá,že zajed-
noho psa zaplatíme rocní poplatek 120,- Kc,
pokud vlastníme psu nekolik za každého dal-
šího 180,- Kc. Platba se provádí na MeÚ
v Revnicích v úredních hodinách. Poplatek je
splatný do 31.3.2003.

E.Babková

Predjarni úklid kolem skládky
a okolnich cest

První breznovou sobotu se rozhodli clenové
Mysliveckého sdružení Revnice, vodácko-tu-
ristického oddílu Tuláci a pracovníci skládky
provést dobrovolný úklid kolem skládky.Ukli-
dili strouhy kolem silnice vedoucí na Svinare
a pak i cestu ke skládce. Odpadky se pred ni-
mi neschovaly ani podle cesty do "kravína" na
Pišták. A že to vzali porádne, tak odstranili i pár
cerných skládek v Trebcouni. Veríme, že prí-
šte se pri takové akcí sejde víc revnických ob-
canu, kterým není lhostejné prostredí, ve kte-
rém žijí.

-Št-

Oprava lávky pres Berounku
V soucasnédobe koncíprípravy stavby.Na zá-
klade výberového rízení byl vybrán zhotovitel
díla fIrma HOCHTlEF VSB a.s., který již za-
slal návrh Smlouvy o dílo. Stavba za podpory
evropského fondu PHARE probehne v období
dubna až zárí t.r. Jelikož se jedná o opravu
spodní cásti lávky, bude tato provádena pre-
vážne za provozu. S prípadným omezením ci
docasným prerušením provozu budou obcané
vcas seznámeni.

SH

Protipovodnové opatrení
Mesto Revnice již obdrželo projektovou do-

kumentaci na protipovodnovou zábranu do
podjezdu trate CD na objíždce. Využili jsme
nabídky fIrmy EKO-SYSTÉM s.r.o., která re-
šila pri srpnové povodni mj. ochranu pražských
nábreží. Zábrany se skládají z duralových pro-
filu, uložených do antikórových prvku. Celá
zábrana je lehce smontovatelná a na její prí-
padné osazení není treba žádné mechanízace.
Krome podjezdu bude utesneno i koryto poto-
ka, který podjezdem prochází a proto bude re-
šen i zpusob precerpávání jeho vod do reky.
V soucasné dobe probíhájednání s CD o umís-
tení zarízení na jejich pozemek.

Hrbitov
Volné hroby k dalšímu pronájmu.
Hrob c. 204 - 4m2,C.440 - 2 m2,c.465 a 466-
7 m2,c. 476 - 4 m2,C.564 - 3 m2,C.568 a 569
- 5 ml, C. 600 a 601 - 4 m2, c. 626 - 4 ml,
c. 720 - 24 ml, C.727 - 4 m2.
Informace podá Technícká správa MeÚ.

J.Ryšavá

PREVODEM NA ÚCET C.:
1783-0388051399/0800
Jako variabilní symbol uvedte císlo popisné
a 555 (príklad: 166555) nebo císlo evidencní
a 777 (príklad: 084777), konstatní symbol
0308.
SLOŽENKOU
Po telefonické domluve na tel. c. 25772 0161.

J.Ryšavá
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VÝSTAVA OBRAZU DAGMAR CÁPOVÉ
V nedeli 2.3.byla slavnostne zahájena

výstava obrazu Dagmar Cápové. Úvodni
slovo prednesla Jirina Cvancigerová, hu-
dební príspevek obstarala skupina
Fragmentáci, skupina poucených amatéru
v tom nejlepším slova smyslu.

Výtvarnice sama umocnila dojem ze
svých nepatetických a oduševnelých akry-
lu a oleju prednesem vlastni poezie.

Pan starosta podekoval odstupující ve-
doucí Mestského kulturního strediska za

DUBNOVÝ KULTURNÍ
PROGRAM V ZÁMECKU

3.4.
11.4.

od 19,00 - Noticky a Amerika
od 20,00 hod. - Koncert
skupiny Nerež

13.-18.4. Prodejní výstava
17.4. od 18,00 hod. - Beseda nad

kronikami
od 19,00 hod. - Divadlo
Kotrmelec

26.4.

odvedenou práci, poprál jí úspechy v další
etape životaa privítal dofunkcejejí nástup-
kyni Veroniku Starou.

Neplánovaná,o to však vítanejšívonicka
z variací lidových písní v podání paní re-
ditelky Klimtové (klavír), pana starosty
Cvancigera (housle) a príležitostného va-
riabilníhosmíšenéhosboru z úcastníkuver-
nisáže prispela k tomu, že všichni odchá-
zeli potešení a obohacení. V.Stará

D. Cápová, J. Cvancigerová FotoJ. Trnka

KONCERT SKUPINY NEREŽ
V sále revnického Zámecku se 11.dub-

na ve 20 hodin koná koncert folkrockové
skupiny Nerež. Skupina se po pražské
breznové premiére nového programu
predstaví také revnickému publiku. V se-
stave se krome zakládajících clenu kul-
tovního Nerezu Vita Sázavského a Zden-
ka Vreštála objevuje výborný muzikant
baskytarista Filip Benešovský (ucinková-
ni v doprovodné skupine Marie Rottrové,

spolupráce s excelentnímjazzovým saxo-
fonistou Ivanem Myslikovjanem, skupina
Karel Gott revival).

V programu uslyšíte písne nové i staré
v nových úpravách, to vše pojednané jako
úsmevné oWédnutíza léty minulými, kdy
protagonistéspolupracovalis MariíRottro-
vou a podíleli se na úspeších Jaromíra No-
havicí. V.Stará

Zdenek Vreštál

I

Foto archiv

5

Narodila se
Antonie
Nebrenská

Jubilanti
František Král 94
Dagmar Pavlanská 94
Zdenék Nechanický 93
Marie Freibergová 93
Božena Bláhová
Vlasta Hostonská
Josef Strejcek
VáclavBaleš
Miloslava Školníková
Josef Snopek
Marie Snopková
Marie Procházková
Wroslava Bauerová
Bohumil Kos
Kvétoslava Nechanická
Jarmila Ejemová
Anna Pecková
Bedrich Sklenár
Vítezslav Kebrle
Eva Teclová
Eva Drašnarová
Božena Charvátová

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKU
CHRÁNENÝCHDÍLEN

V prízemi Zámecku bude 13. dubna zahá-
jena prodejní výstava keramiky, proute-
ných doplnku, svícek, pomlásek a dalších
milých drobností z chránených dílen so-
beslavského strediska Rolnicka pri Cesko-
bratrské evangelické diakonii. Prijdte si
v predvelikonocní dobe udelat radost za-
koupením zdobných malickostí a vezte, že
z výtežku tohoto prodeje budou mit užitek
opravdu potrební. Výstava potrvá do 18.4.

VS

BESEDA NAD KRONIKAMI
V sále Zámecku se mužete dne 17.4. zú-
castnit besedy, kterou nad revnickými kro-
nikami porádá letopisecká komise. V roce
750.výrocíprvní písenmézmínkyo Revni-
cích si jiste budete chtít osvežit své zna-
losti a dozvedet se také neco nového a za-
jímavého o našem meste a jeho historii. Na
miste mužete nabídnout své podnety a pri-
padné exponátyna chystanousrpnovouvý-
stavu, kterou chystají ve spolupráci s mes-
tem jednotlivé revnické spolky, sdružení,
sportovni oddíly a detské organízace.

vs
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KRIZOVÝ DEN ANEB ZŠ REVNlCE
NA LYŽARSKÉM VÝCVIKU

Našim drahým rodicum, babickám, de-
deckum, tetickáma spoustedalšíchpribuz-
ných jsme 1. února po pul osmé ráno za-
mávali a hurá na hory. Tentokrát jsme jeli
do penzionu Dukla pobliž Klínovce. Do-
razili jsme k obedu. Po rozkoukáni a vyri-
zeni pár potrebností jsme šli lyžovat na
blizký kopec. Stálijsme po roce na lyžích,
tak si to dovedete predstavit. Tam nás po-
dle výkonu rozdelili do družstev. Vecer
nám sdelili kam kdo patri a vedoucí vy-
hlásili soutež o nejlépe uklizený pokoj.
Marne všichni prosili, škemrali at se tato
soutež nekoná. Neni dobré, když se hned
po ránu nervujete, aby bylo uklizeno (ve
vetšíne pripadu to nehrozilo), ale soutež
se nezrušila. Náš denni program byl: sni-
dane, lyžováni,obed (podletoho,kamjsme
jeli - když byl naplánován Klínovec, pri-
pravili nám balicek - neptejte se me naje-
ho obsah). Po obede lyžováni, vecere, ve-
cerní program a vecerka. To je asi tak
v kostce všechno, ovšem,nekdy se to zme-
nilo - podle potreby.

Tretí den byl krizový, však už jsme byli
pekne utahani. Dopoledne lyžováni a od-
poledne procházka. Procházka je od slova

procházeti se a ne libat maticku zemi,pro-
chladlou a ješte s nánosem snehu, jak na
ni, takna vás.Procházka,rikejmetomutak,
se promenila v drsnou koulovacku. Nikdo
nebyl ušetren, ani mali, ani velcí, ani star-
ší, ani mladší. Do chaty jsme prišli jako
vodnici a ne jako žáci šestých, sedmých
a osmých tríd. Takhle byl preckán "krizo-
vý den". Den pred odjezdem se konal sla-
lom. Vítezovéslalomubyli obdarovánice-
nami a vyhlásil se nejcistší pokoj. Nic by
na tom nebylo zajímavého, kdyby to ne-
vyhráli kluci. Neverite? Já jsem také ne-
verila,nacežjsem se na vlastníocipresved-
cila - cenu dostali po právu - Miloš Do-
lejš, Miloš Hlaváceka ŠtepánJunek.Že by
se role obrátilya chlapcibyli cistotnejšínež
devcata?Dny na lyžarskémkurzuse rozku-
tálely jako korálky a byl tu odjezd. Moc se
nám domunechtelo, ale všichnijsme se te-
šili na domácí kuchyni, kteránám vydatne
chybela. Presto se lyžarský kurz povedl.
Chtelabychpodekovatucitelum,kteris ná-
mi byli,p. Kohouteka p. Gemperlová,a ín-
struktorum Zuzce Drvotové a Lukášovi
Kubáskovi, kterí to s námi vydrželi.

Lucka Zdráhalová

ZRIZOVATELEM JE MESTO
Základni umelecká škola pusobí v Revni-

cích bezmála padesát roku. Po ta léta zustá-
vá témer nemenná její pedagogická nápln -
poskytovat základy vzdeláni v jednotlivých
umeleckých smerech. Tedy predevším v hu-
debnich, výtvarných, tanecnich a literáme-
dramatických oborech. Zmeny zaznamená-
valy místa pusobeni a názvy.

Novájenynisoucasnostv legffilative. Po-
dle platných zákonu o státní správe a samo-
správe ve školství rozhodlo mestské zastu-
pitelstvo o zmene právního postaveni ZDŠ.
Stala se prispevkovou organizací, jejímž zri-
zovatelem je mesto Revnice.

Co to znamená v praxi. Škola je organi-
zacni složkou mesta. To prispívá na její cin-
nost a pripadné investicní výdaje. S prostred-
ky (tvori je též státní dotace a prijmy z cin-
nosti) hospodari škola podle vlastního roz-
poctu. Duležitou skutecností je, že Rada
mesta Revnicjmenuje a pripadne odvolává
reditele školy. Ten zodpovídá zrizovateli za
sverený majetek, efektivni hospodareni se
sverenými financními prostredky a potažmo
za to, že to vše vyústí práve v naplneni da-
ného posláni školy.

J.Klimtová, red. ZUŠ

KRITÉRIA PRO PRÍJEM DETÍ DO
MATERSKÉ ŠKOLY

1. Predškolni vek dítete trvale hlášeného
v Revnicích s jedním trvale hlášeným
rodicem ci opatrovnikem.

2. Rodic je samoživitel, trvale hlášený
v Revnicích.

3. Trvalé bydlište v Revnicíchs tím, žeje-
den z rodicu pracuje v Revnicích ve
školství.

4. Trvalé bydlište mimo Revnice s tím. že
jeden z rodicu pracuje v Revnicích ve

školství a mesto bude požadovat zvý-
šeni školného na 700 Kc.

5. Trvalé bydlište dítete staršího 4 let
a obou rodicu v Revnicích, kdy jsou
oba rodice zamestnáni.

6. Trvalé bydlište dítete staršího 4 let
a obou rodicu v Revnicích.

7. Trvalé bydlište dítete staršího 4 let
a jednoho rodicu v Revnicích.

8. Trvalé bydlište dítete staršího 3 let
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ANGLiCKÁ OLYMPIÁDA
V pondeli17.únorase konalookresniko-
lo olympiádyv anglictinev novébudove

, ' v ZŠ Hostivice. Do Hostivic jsme jely tri
Zlata Hrubá, Olga Kricková, Lucka Zdrá-
halová a zastupovaly jsme dve vekové ka-
tegorie. Obhájily jsem šesté, sedmé a osmé
mffito v dost silné konkurenci.

Lucka Zdráhalová

KONCERT SOUBORU LUDUS
MUSICUS

V úterý 25. brezna v 18,00 hod. v kostele
Sv..Mauricia uvidíte a uslyšíte komorní
soubor Ludus Musicus pod vedenim Fran-
tiška Behounka v Archangelském zvesto-
váni.

Cv

NOTICKY JEDOU DO
AMERIKY

V úterý 8. dubna odletí 20 "Noticek" do
státu Missourina umeleckéturné. Vystoupí
na mezinárodním hudebním festivalu
WORLD - FEST jako jediný detský sou-
bor. V dlouhé historii festivalu je to druhý
detský soubor, který byl vybrán k ucinko-
váni mezi stovkou "dospeláckých" soubo-
ru. Detská lidová muzika Noticky se vrátí
29. dubna.

Ješte pred odletem uvede svuj reprezen-
tacni program v sále revnického Zámecku,
a to ve ctvrtek 3. dubna od 19,00 hod.

Cv

ZÁPIS DO MATERSKÉ
ŠKOLY

V letošnimrocebude prijato do revnické
Materské školy 24 detí. Zápis probehne
7. dubna mezi 8,30 - 16,30hod. v budove
MŠ. Náhradni termín bude 14. dubna 9-
14 hod. K zápisu je nutná vyplnená pri-
hláška,kterouposkytneMŠ, obcanskýpru-
kaz rodice a rodný lffitdítete. Pokud pocet
žádostí o prijetí dítete prevýší pocet vol-
ných míst, o prijetí bude rozhodovat MR.

Výšeškolného cini 290 Kc za mesíc pro
deti, jejichž alespon jeden z rodicu má tr-
valé bydlište v Revnicích, pro ostatní deti
700 Kc za mesíc.

Maximálnikapacitamaterské školyje 68
detí. Pocet volných míst je ovlivnen poc-
tem detí odcházejícíh do 1. tridy ZŠ.

Cv

r

a obou rodicu v Revnicích, kdy jsou
oba rodice zamestnáni.

9. Trvalé bydlište dítete staršího 3 let
a jednoho z rodicu v Revnicích.

lO.Trvalé bydlište dítete staršího 3 let
a jednoho z rodicu v Revnicích.

11.Trvalé bydlište mimo Revnice s tím, že
jeden z rodicu pracuje v Revnicích ve
zdravotníctví a mesto bude požadovat
zvýšeni školného na 700 Kc.

12.Trvalé bydlište mimo Revnice s tím, že
mesto bude požadovat zvýšeni školné-
ho na 700 Kc.

L. Švarcová, red. MŠ
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Zimní turnaj V kopané JM -Háje

A mužstvo SK Slavoj revnice se zúcastnilo kvalitního zimního
turnaje v Hájích. Dosáhlo techto výsledku:

SK Slavoj - SK VIŠovice 1:0
SK Slavoj - CAFC 3:1
SK Slavoj - Junior 1:3
SK Slavoj - Dolní Mecholupy 0:5
SK Slavoj - JM Háje 5:1
SK Slavoj - Jílové 1:2

Zbývá sehrát poslední zápas s Podolím. Zatímní tabulka vypadá
takto:

DETSKÉ TANECNÍ ODPOLEDNE
S KLíCKEM

Vnedeli 6. dubna od 15 hod

Lidový dum Revnice

Výuka lidových tancu
country hudna Kapicky
Predtancení Rebelové

. VYNÁŠENÍ MORENY
Pruvod k Berounce v 16.30

REVNICKÝ SPORT - ZIMA %003

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ

Mladší žáci se zúcastnili turnaje Jiskry Humpolec, kde 2x vyhrá-
li, jednou remizovali a jednou prohráli. Získali druhé místo. Nej-
lepším strelcem byl revnický Pitauer a nejlepším záložníkem též
revnický hrác Marval.

VI. ROCNÍK BANDY CUPU
Oblíbený Bandy Cup již zná svého víteze, je jím družstvo IQ
Ouvej, které porazilo ve [mále lonského mistra Top Adrenalin
5:4. Další poradí: Koyoti, Samotári, Boston a Malá snaha.
Nejlepším hrácek i strelcem se stal V. Najman (Boston), nejlep-
ším brankárem Zelený (IQ Ouvej) a nejproduktivnejším hrácem
M. Sviták (Samotári).

FLOORBALL

Družstvo FbC Sokol Revnice startuje v pražské souteži a po pat-
nácti kolech je druhé z jedenácti úcastniku.
Má tuto bilanci: 1592485-4120b.
Na první mužstvo tabulky mu chybí 6 bodu. V kanadském bodo-
váni je z revnického mužstva nejlepší Stanislav Blín. Dal 15gólu
a na 11 prihrál.

Jirí Sklenár

7

ve spolupráci s Mestským kulturním strediskem

....--.....-

porádá sportovní a poznávací zájezd do jižní Itálie do oblasti Kampá-
nie.

Tento region ležící u Tyrenského more je právem nazývám nejhez-
cím územím. Je tu velmi krásné cisté more, pozvolné píscito-
oblázkové pláže s množstvím skalních útvaru vhodných pro potá-
pení. Okolní národní park je zárukou neposkvmené zelene. Nalez-
neme tu i množství historických památek. Tu nejznámnejší, Pompeje,
také navštívúoe.

Marina di Camerota je velmi príjemné mestecko, které má svoji his-
torickou cást, príjemné kavárnícky a pizzerie k posazení.
Apartmány Maccinela jsou nové, vystavené nedaleko pláže nad more.
Soucástí je sladkovodní bazén s terasou, ze které je nádherný vý-
Wed na more.

Odjezd ze Revníc bude v pátek 12. zárí v dopoledních hodinách od
revnického Zámecku.
Návrat v nedeli 21. zárí .

Cena 4 950 Kc v apartmánu pro 6 osob nebo 5 550 Kc v apartmánu
pro 4 osoby zahrnuje ubytování, vstup do bazénu, dopravu luxusním
autobusem, služby pruvodce a cvicitelky, výlet do Pompejí.

f
PríWášky a informace poskytne Mestské kulturní stredisko v úred-
ních hodinách Po: 13-18, St: 10-16, Ct: 13-18, tel.: 25772 0923
aJ. Cvancigerová na tel.: 25772 1390 (vecer). (
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DOPRODEJMODELU
KOL 2002

, ,
ZA VELMI VYHODNE CENY

L Junior Praha 7 5 1 1 25:13 16
2. FC Jílové 8 5 O 3 14 :16 15
3. TJ Dolní Mecholupy 8 4 2 2 23:17 14
4. Slavoj Revnice 7 4 O 3 12:12 12
5. CAFC Praha 8 3 1 4 15:13 10
6. FK Metaz Týnec nad Sázavou 8 3 1 4 13:13 10
7. AFK Podolí 6 2 3 1 9:9 9
8. SK VIŠovice 8 2 1 5 13 :15 7
9. FC Háje JM 8 O 3 5 10:26 3

zdekost
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BAREVNÁ DÍLNA
obcanské sdružení

Marákova 1080, Revníce
nabízí

pro deti, mládež i dospelé

"VÝUKU VÝTVARNÉ VÝCHOVY"
- seznámení s výtvarnými techníkami,

- netradicní metody výtvarné práce
út 14,30- 16,00 16,30 - 17,00vekdo7 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 studium na umeleckých

školách zamerené na alternativní, animovanou
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.: 724040504
--- -- --- ~---

Pronajmu v Revnicích dve podlaží trípodlažního
domu z roku 1930 po kompletní rekonstrukci.

l.patro 4+1+k+3 terasy, parkety a prízemí 3 míst-
nosti (2x kancelár+K+zarízená secesní ložnice).
Možno i jako 2+1+K. Vlastní vstupy, plyn, ÚT,

satelit, prádelna, sklep. Cena dohodou.
Informace na tel. 257721303.

ZÁJEMCI O INZERCI
VE SPECIÁLNÍ PRÍLOZE
BEROUNSKÉHO DENÍKU

VENOVANÉ VÝROCÍ
750 LET

OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O REVNICÍCH
SE MOHOU PRIHLÁSIT

V MESTSKÉM KULTURNÍM
STREDISKU,

MNÍŠECKÁ 29,
TEL.: 25772 0923

NEJPOZDEJI DO 31. 3. 2003
--- ----- ~---~~ _/_-~

[~U<;JjNOVÉ BYTY
V LETECH U DOBRICHOVIC

--
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