v

14. ROCNÍK

KVETEN 2003

ZPRAVODA~

MESTA REVNIC

Cena 5Kc

Bez duvery má i starosta svázané ruce
Od podzimních komunálních voleb
ubehlo témer pul roku. V cem vidíte
prioritu své cinnosti?
Do voleb jsem šel se zámerem udelat
pro Revnice maximum a trochu povznést mesto na úroven sousedních
obcí, kde je videt velký pokrok. Mám na
mysli predevším Lety a Dobrichovice.
Vím, že v našem meste chybí zejména
rozvoj infrastruktury, a to je hlavne
splašková a deštová kanalizace. Vetší
cást Revnic zatím kanalizována není.
Tam by mely smerovat hlavní kroky.
A po dokoncení této infrastrukturové
síte postupne vylepšovat povrch místních komunikací, tech nezpevnených,
prašných a blátivých. V tom vidím prioritu cinnosti nejen starosty, ale i rady,
zastupitelstva
a pracovníku celého
úradu mesta.
V tom jsou s vámi jiste obcané
Revnic zajedno, ale atmosféra okolo
radnice moc optimistická není.
Jak vyznívá z clánku v Našich novinách a nepodložených dohadu, moje
osoba se stala predmetem zákulisních

jednání a me to velmi mrzí a myslím, že
to není ve prospech mesta. Hlavne mne
to svazuje ruce. Jak mám pracovat a "jet
dopredu"? Bez duvery se to delá strašne težko a pokud by to melo pokracovat, myslím, že na to Revnice velice
doplatí. Presto predpokládám,
že
v otevrených a prímých jednáních
dospejeme k rešení, které bude ku prospechu mesta.
Ale mohu se vrátit k první otázce?
Revnice pred "nespí"!
To rozhodne ne. Myslím, že jdou
dopredu. Mohu vám jmenovat radu
akcí, které byly dokonceny nebo probíhají. Vcera byla predána stavba cistírny
odpadních vod, je v behu rekontruce
lávky, byl ukoncen chodm'k, probíhá
úprava koryta Nezabudického potoka,
kde byly úplne zniceny stupne, bylo
opraveno pramenište u letovského
mostu a samozrejme probíhá výstavba
splaškové kanalizace. Behem srpna má
být zahájena rekonstrukce krajské silnice II / 115 od lékárny až po revnický
hr"bitov.

Konání

volit ve stálém volebním okrsku,
v jehož územním obvodu jsou~hlášeni
k trvaléIilU pobytu, mohou jÍž nyní
žádat o vydání hlasovacíhQ.pI'iikazu
pud osobne, nebo písemným podáReferendum o pristoupení
Ceské J:(m, opatreným úredne overený-Ji
oprávneného
obcana,
republiky k Evropské unii bylo vyhlá- podpisem
šeno rozhodnutím
prezidenta
pod doruceným nejpozdeji 7 pracovních
c. 116/2003 Sb. a konání referenda byle;> qm pred konáním referenda na matri"ku MeÚ v Revnicích. Hlasovací prustanoveno na pátek 13. cervna 2,
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo
kaz lze vydat nejdríve 29. kvetna
14. cervna 2003 od 8.00 do 14.00 hodin. 2003.

referenda

Místem konání je opet Zámecek(Mníšecká 29). Stejne jako pri minulých
volbách jsou stanoveny dva stálé
volební okrsky a oprávnení obcané
budou hlasovat v místnostech v prízemí Zámecku.
Oprávnení

obcané, kterí nebudou

Od 29. kvetna 2003 se oprávnelÚ
opcané mohou seznámit s texteI!'l
smlou
pristoupení Cesk~lpubÍiky k E
ské unii v Mests
ne I. Hefrmanna~.
Záverem chceme upozornit všechny, kdo se zúcastní hlasování, že musí

Na nedostatek kulturních akcí si
také nemužeme stežovat.
Jsem rád, jak zdarile probíhají každý
týden akce k oslavám 750 let Revnic.
(dokoncení na str. 3)
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olifiku,

r{ká v rozhovoru

na stra~ 5.
prokázat svou totožnost a státní obcanství Ceské republiky platným obcanským prukazem
nebo cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
Ceské republiky nebo cestovním prukazem. Potom obdrží od okrskové
'komise hlasovací lístek a prázdnou
úredIú obálku a v prostoru urceném
pre;>,..úpravuhlasovacích lístku vyznací
ovect na otázku: "Souhlasíte s tím,
aby se Ceská republika stala podle
smlouvy o pristoupení ceské republiky
k- Evropské unii clenským státem
,Evropské unie?" na hlasovacím lístku
tak, že ji v príslušném rámecku oznací
krížkem. Hlasovací lístky nebudou
dodávány oprávneným obcanum do
místa bydlište, ale obdrží je až v hlasovací místnosti.

r

2

Ruch 4/2003

stává. Vypracováním studie rozšírení
parkovište byl poveren hospodárský
odbor MeÚ Revnice.

lávka

pres Berounku

Firma HOCHTIEF VSB a.s. zahájila
prípravy nutné pro opravu telesa lávky.
Kolemjdoucí si jiste všimli speciálního
podvesného lešení, které se bude posunovat podle potreb pracovill'ku,
od
levého brehu
smerem k pravému.
Železobetonová
konstrukce
mostu
bude ocištena tlakovou vodou, ocelové
prvky ošetreny proti korozi a nakonec
bude konstrukce potažena tremi vrstvami speciální potahové hmoty. Soucasne
dojde k oprave mostních ložisek, zcela
predelány budou gibonové zdi na obou
brezích a budou opraveny
nájezdy
komunikací u obou predmostí. Prepracováno bude i zábradlí, jehož nevhodné
vodorovné prvky nahradí prvky svislé.
Behem výstavby lze samozrejme ocekávat jistá omezení dopravy. Zásadní
zmena je v povolené tonáži, která se po
dobu opravy sníží ze trí na dve tuny. Pri
montážích a demontážích
lešení, prí-

Jednání s Ceskými drahami

POZOR!

V rámci optimalizace trati Praha Smíchov - Revnice se uskutecnilo jednáni se
zástupci Ceských drah, na kterém byli
zástupci mesta seznámeni s koncepcí
navrhovaných
stavebních úprav. Jedná
se zejména o výstavbu nového mimoúrovnového
krížení
stávající
silnice
s železnicní tratí Praha - Plzen. Silnice
bude cástecne vedena po nové trase,
podjezdem pod tratí. Stávající úrovnový
prejezd bude zrušen! Kolejište stanice
bude upraveno a doplneno o ostrovní
nástupište
s mimoúrovnovým
prístupem. Stávající podchod bude rekonstruován, stejne tak prejezd
u lávky.
Pozemní objekty v obvodu železnicní
stanice, které již neslouží svému úcelu,
budou
navrženy
k demolici. Mesto
bude s Ceskými drahami jednat o možnosti pronájmu pozemku u nádraží, za
úcelem rozšírení parkovacích ploch.

KOMUNÁLNí ODPAD
BUDE VYVÁŽEN VŽDY V ÚTERÝ,
POCíNAJE 3. CERVNEM 2003.

Kdo se bude starat o vodu?
Hospodárský
odbor
Mestského
úradu vypsal nové výberové rízení na
provozovatele mestského vodovodu
a cistírny odpadních vod. S dosavadním
provozovatelem ScVK Teplice a.s. bude
odbor jednat o zajištení provozováni
vodovodu do doby ukoncení smluvního vztahu.
+Trans hospital, který zajištuje lékarské
služby první pomoci, požádalo rozšírení parkovacího prostoru v Nezabudické ulici. Okruh pacientu, kterí dojíždejí do ambulance LSPP v Revnicích, se
rozrostl a místa pro parkování se nedo-

---
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padne pri tryskání v blízkosti chodill'ku,
je nutné pocítat s krátkodobými uzavírkami provozu, vcetne pohybu chodcu.
Doba jednotlivých uzavírek by nemela
presáhnout 10 minut.
Oprava lávky je provádena za velké
financní podpory fondu Evropské unie
PHARE. Plánovaný termín dokoncení
opravy - 31. 8. 2003 - bude s nejvetší
pravdepodobností
zkrácen nejméne
o jeden mesíc.

Výstavba splaškové
kanalizace
Cást stavby
tlakové
kanalizace
v lokalite Pod tratí se blíží k záveru.
V ulicních radech již probehly tlakové
zkoušky a postupne se na ne pripojují
jednotlivé nemovitosti.
Podle posledních informací je v provozu 45 prípojek
a další se do provozu
pripravují.
Dokoncení stavby bude nyní záviset na
nekolika majitelích nemovitostí,
kterí
dosud neprovedli potrebnou prípravu
a brání tak dokoncení, predáni a kolaudaci díla. Tím také brání záverecné
oprave místních komunikací.
V cásti stavby Na Výšine prošel zhotovitel složitým
úsekem
Sochorovy
ulice (mezi Sádeckou a Marákovou),
kde je pod zemí uloženo veliké množství sítí, zvlášte pak vodovodních radu,
k nimž navíc není žádná dokumentace.
V další cásti, mezi Marákovou a Spor-

tovní ulicí, bude nyní pokládán soucasne s kanalizací nový vodovodní rad,
nebot puvodní je již zcela nevyhovující.
Provozovatel vodovodu si od této úpravy slibuje zlepšení zásobování vodou
nejen v této ulici, ale i v celé lokalite. Od
ulice Sportovní k námestí Krále Jirího
jsou v soucasné dobe, pri poklesu tlaku,
velké problémy. Firma RISL s.r.o., která
stavbu kanalizace
provádí,
se snaží
dohnat zpoždení,
zavinené neprízní
pocasí na konci zimy. Podle slov stavbyvedoucího pana Roztocila pocítá firma
od cervna t.r. s nasazením další techniky
i lidí.

Dokoncené stavby
V posledním
dubnovém
dni byla
predána dokoncená stavba "Chodník
u Letovského mostu". Zbývá provést
znacení prechodu na místní komunikaci
a penetracní náter vrchní cásti operné
zdi. Stavba byla provedena za podpory
Evropského fondu SAPARD. Ve stejný
den jako chodm'k byla predána stavba
"Oprava
pramenište
po povodni".
Prevážne z prostredku Ministerstva pro
místní rozvoj, urcených na odstranováni
škod po povodni, zde byla opravena
celá plocha pramenište. Dále bylo vybudováno nové oplocení a opraveny.nadzemní cásti vrtu a studní pramenište.
Obe stavby provedla firma EKlS s.r.o. ve
smluvených termínech, za dohodnutou
cenu a ve velice dobré kvalite.
SH

Ze sousedních

obcí

fi.
,;'4

V Letech se zacne stavet nový supermarket!
Dlouholetý nájemce nákupního strediska Jednota v Dobrichovicích, pan
Žácek, se rozhodl postavit nový moderní obchod prímo u Pražské silnice, vedle
podniku SWAH.

Rada mesta pripravuje
Rada mesta bude od príštího roku
rešit financní podpory pro organizace
pracující s mládeží formou grantu.
Grantový systém by mel umožnit optimální rozdelování financní podpory
z rozpoctu mesta. V tomto roce je ješte
zapotrebí predložit projekty, financní
požadavky a seznam detí do konce
srpna.
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0.5. náruc
Pražská 345, Dobrichovice
tel.: 257 71 23 12
e-mail: os-naruc@atlas.cz
c.úctu : CS 0391028309

f! náruc
,
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POZVANKANADENOTEVRENYCH
DVERI
6. cervna2003
Obcanské sdružení Náruc otevrelo v Dobrichovicích
stacionár pro postižené spoluobcany.

Kdo máte zájem, nebo chcete pomoci, prijdte se podívat
v pátek 6.6.2003
od 9:00 do 11:00 a celé odpoledne od 13:00
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do zrekonstruovaných prostor stacionáre
Pražská 345, Dobrichovice
( vchod ze dvora za restaurací Na Vinici)
POMOZTE NÁM POMÁHAT
zamestnancistacionáre:
Gabriela Halounková
Svetlan~ Nejtková
Karin Reháková
Jan Vacek
Monika Waldmanová

jménemO.S. Náruc:
Zuzana Dudáková, Katerina Hainzová,
Helena Kocíková, Mirka Neubertová,
Joan Rust, Vera Šulcová,
Jana Švandová, Eva Zborníková,
Vladimíra Hejmová

a klienti
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stává. Vypracováním
studie rozšírení
parkovište
byl poveren hospodárský
odbor MeÚ Revnice.

lávka

pres Berounku

Firma HOCHTIEF VSB a.s. zahájila
prípravy nutné pro opravu telesa lávky.
Kolemjdoucí si jiste všimli speciálního
podvesného lešení, které se bude posunovat podle potreb pracovníku,
od
levého brehu
smerem
k pravému.
Železo betonová
konstrukce
mostu
bude ocištena tlakovou vodou, ocelové
prvky ošetreny proti korozi a nakonec
bude konstrukce potažena tremi vrstvami speciální potahové hmoty. Soucasne
dojde k oprave mostních ložisek, zcela
predelány budou gibonové zdi na obou
brezích a budou opraveny
nájezdy
komunikací u oboJl predmostí. Prepracováno bude i zábradlí, jehož nevhodné
vodorovné prvky nahradí prvky svislé.
Behem výstavby lze samozrejme ocekávat jistá omezení dopravy. Zásadní
zmena je v povolené tonáži, která se po
dobu opravy sníží ze trí na dve tuny. Pri
montážích a demontážích
lešení, prí-

Jednání s Ceskými drahami

POZOR!

V rámci optimalizace trati Praha Smíchov - Revnice se uskutecnilo jednání se
zástupci Ceských drah, na kterém byli
zástupci mesta seznámeni s koncepcí
navrhovaných
stavebních úprav. Jedná
se zejména o výstavbu nového mimoúrovnového
krížení
stávající
silnice
s železnicní tratí Praha - Plzen. Silnice
bude cástecne vedena po nové trase,
podjezdem pod tratí. Stávající úrovnový
prejezd bude zrušen! Kolejište stanice
bude upraveno a doplneno o ostrovní
nástupište
s mimoúrovnovým
prístupem. Stávající podchod bude rekonstruován, stejne tak prejezd
u lávky.
Pozemní objekty v obvodu železnicní
stanice, které již neslouží svému úcelu,
budou
navrženy
k demolici. Mesto
bude s Ceskými drahami jednat o možnosti pronájmu pozemku u nádraží, za
úcelem rozšírení parkovacích ploch.

KOMUNÁLNí ODPAD
BUDE VYVÁŽEN VŽDY V ÚTERÝ,
POCíNAJE 3. CERVNEM 2003.

Kdo se bude starat o vodu?
Hospodárský
odbor
Mestského
úradu vypsal nové výberové rízení na
provozovatele mestského vodovodu
a cistírny odpadních vod. S dosavadním
provozovatelem ScVK Teplice a.s. bude
odbor jednat o zajištení provozování
vodovodu do doby ukoncení smluvního vztahu.
+Trans hospital, který zajištuje lékarské
služby první pomoci, požádalo rozšírení parkovacího
prostoru
v Nezabudické ulici. Okruh pacientu, kterí dojíždejí do ambulance LSPP v Revnicích, se
rozrostl a místa pro parkování se nedo-

padne pri tryskání v blízkosti chodníKu,
je nutné pocítat s krátkodobými uzavírkami provozu, vcetne pohybu chodcu.
Doba jednotlivých uzavírek by nemela
presáhnout 10 minut.
Oprava lávky je provádena za velké
financní podpory fondu Evropské unie
PHARE. Plánovaný termín dokoncení
opravy - 31. 8. 2003 - bude s nejvetší
pravdepodobností
zkrácen nejméne
o jeden mesíc.

Výstavba
splaškové
kanalizace
Cást stavby
tlakové
kanalizace
v lokalite Pod tratí se blíží k záveru.
V ulicních radech již probehly tlakové
zkoušky a postupne se na ne pripojují
jednotlivé nemovitosti.
Podle posledních informací je v provozu 45 prípojek
a další se do provozu
pripravují.
Dokoncení stavby bude nyní záviset na
nekolika majitelích nemovitostí,
kterí
dosud neprovedli potrebnou prípravu
a brání tak dokoncení, predání a kolaudaci díla. Tím také brání záverecné
oprave místních komunikací.
V cásti stavby Na Výšine prošel zhotovitel složitým
úsekem
Sochorovy
ulice (mezi Sádeckou a Marákovou),
kde je pod zemí uloženo veliké množství sítí, zvlášte pak vodovodních radu,
k nimž navíc není žádná dokumentace.
V další cásti, mezi Marákovou a Spor-

tovní ulicí, bude nyní pokládán soucasne s kanalizací nový vodovodní rad,
nebot puvodní je již zcela nevyhovující.
Provozovatel vodovodu si od této úpravy slibuje zlepšení zásobování vodou
nejen v této ulici, ale i v celé lokalite. Od
ulice Sportovní k námestí Krále Jirího
jsou v soucasné dobe, pri poklesu tlaku,
velké problémy. Firma RlSL s.r.o., která
stavbu kanalizace
provádí, se snaží
dohnat zpoždení,
zavinené
neprízní
pocasí na konci zimy. Podle slov stavbyvedoucího pana Roztocila pocítá firma
od cervna t.r. s nasazením další techniky
i lidí.

Dokoncené stavby
V posledním
dubnovém
dni byla
predána dokoncená stavba "Chodm1<.
u Letovského mostu". Zbývá provést
znacení prechodu na místní komunikaci
a penetracní náter vrchní cásti operné
zdi. Stavba byla provedena za podpory
Evropského fondu SAPARD. Ve stejný
den jako chodm1<. byla predána stavba
"Oprava
pramenište
po povodni".
Prevážne z prostredku Ministerstva pro
místní rozvoj, urcených na odstranování
škod po povodni, zde byla opravena
celá plocha pramenište. Dále bylo vybudováno nové oplocení a opraveny nadzemní cásti vrtu a studní pramenište.
Obe stavby provedla firma EKIS s.r.o. ve
smluvených termínech, za dohodnutou
cenu a ve velice dobré kvalite.
SH

Ze sousedních

obcí

V Letech se zacne stavet nový supermarket!
Dlouholetý nájemce nákupního strediska Jednota v Dobrichovicích,
pan
Žácek, se rozhodl postavit nový moderní obchod prímo u Pražské silnice, vedle
podniku SWAH.

Rada mesta pripravuje
Rada mesta bude od príštího roku
rešit financní podpory pro organizace
pracující s mládeží formou grantu.
Grantový systém by mel umožnit optimální rozdelování
financní podpory
z rozpoctu mesta. V tomto roce je ješte
zapotrebí predložit projekty, financní
požadavky
a seznam detí do konce
srpna.
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Bez duvery...(dokonceníze str. 1)
Teším se na festival Staroceské Máje,
který bude 1. cervna v Lesním divadle.
Mohu na vás prozradit, že se zúcastníte oslav také jako hudebník?
Mám cest být již dvanáct let clenem
komorního
smyccového
orchestru
Quattro Corde a soubor se rozhodl, že
také podporí toto významné jubileum
našeho mesta. Vystoupíme 4. cervna
v sále Zámecku.
Oslavy budou vrcholit na konci léta.
To je pro nás i neslavné povodnové
jubileum. Asi dešti neporucíte, ale reknete nám, jak probíhají zabezpecovací
práce na Berounce?
Jen bych chtel upozornit, že srpen je
zcela výjimecný na zvýšené prutoky
vody. V dochované historii ješte nikdy
nebyla
zaznamenána
velká
voda
v tomto mesíci. Nicméne v nejbližší
dobe bude zahájeno bagrování koryta
reky, v oblasti od letovského mostu až
po revnickou lávku. Má být provedena
úržba a dosypání hráze do puvodní
nivelity a ješte se zpracovává projekt
možného navýšení pravobrežní
hráze
od lávky po cisticku. Na tomto projektu
spolupracujeme
se Stavbami silnic a železnic a snažíme se získat možnou podfinancní podporu.
Protože vyjde první císlo zpravodaje
RUCH ve spolupráce s novou redakcí, chtel
bych poprát paní redaktorce hodne dobrých
nervu, hodne dobrých nápadu, aby se
RUCH stal zase oblíbeným a prinášel obcanum co nejvíce príjemných zpráv.

Dekuji vám za rozhovor a dovolím si
vzpomenout na jeden starý francouzský
film z prostredí maleno mestecka.
V nem každé ráno pan starosta vystrihuje všem obyvatelum z novin špatné
zprávy. Prála bych našim ctenárum,
aby nebylo co vystrihovat.

HR

život V sousedství

skládky

Další rozšírení "na obzoru"?
Miroslav Velfl
Témer na všech schuzích zastupitelstva konaných v tomto nebo uplynulém
roce se vedly více ci méne ohnivé diskuse o smyslu provozování skládky bezprostredne
za humny mesta. Vetšina
z nich koncila záverem, že je treba jasne
formulovat,
co obcanum na provozu
skládky vadí.
Z tohoto pohledu se zdá velmi vhodné, aby nekteré z výhrad zaznely tec(
kdy firma provozújící skládku žádá stavební úrad o povolení výstavby další
kazety, která by umožnila uskladnení
mnoha desítek tisíc tun netrídeného
komunálního odpadu.
Vubec na zacátku pred prípadným
vydáním stavebního povolení je nutné,
aby stavební úrad a mestská samospráva garantovaly obcanum Revnic to, cím
se až dosud príliš neobtežovaly.
Totiž, že jim další rozšírení skládky
nebude otravovat život, jako doposud.
Varovným príkladem, jsou nechvalne
známé kolony težkotonážních
nákladních aut, které v zimních plískanicích
znepríjemnovaly život lidem podél prujezdních komunikací hlukem a špínou.
A nejen to, zvyšovaly neúmerne bezpecnostní rizika pro chodce, predevším
deti, protože zdaleka ne všude vedou
vyhovující chodníky a prechody. Že
takovým dopravním
provozem došlo
k další devastaci již tak mizerných silnic
v Revnicích a okolí, nemusím asi pripomínat.
Navíc kdo ze ctenáru je ridic, ten si
jiste vzpomene, že dostat se v dobe
nájezdu težkotonážníku
serpentinami
pres kopec stálo pekné nervy.
To, že tomu tak není práve tec( neznamená, že by v budoucnu zase nemohla
prijít nejaká ta skládkovací
kampan.
A že tvárí v tvár té poslední nebyla revnická samospráva
od starosty až po
obecní policii schopná temto nepríjemnostem a rizikum celit, máme dosud
v živé pameti.
Proto necht ten, kdo žádá o rozšírení
tak kontroverzního
provozu, umísteného jen pár set metru od partií, kde chtejí Revnice zacít budovat rekreacní lesy,
splní také náležite zprísnené regule.
Nevidím jinou možnost, jak v tuto
chvíli posuzovat
názory pro a nebo
proti budování dalších kazet, než, že
provozovatel skládky nechá ješte pred
vydáním stavebm110 povolení na své

náklady
vypracovat
studie,
které
posoudí
vliv skládky
na životní
prostredí,
tzv. studie EIA, dle zák.
c. 244/1992Sb. z.
Tyto studie mohou v nekolika variantách pomerit intenzitu
nepríznivých
vlivu na životní prostredí Revnic a jejich
okolí napr. pro situaci, kdy by se odpady nevršily do 15 až 17 metrové výšky
jako tomu bylo dosud, ale byly treba jen
polovicní nebo tretinové. Haldy odpadku ve stávající výšce totiž i po rekultivaci nenávratne znicí tvár okolní krajiny,
predevším skvostné panoráma lesu na
Hrebenech.
Studie mohou dále porovnat, jak by se
v této souvislosti snížila hladina pachu
nesoucích se od skládky po vetru na
ruzné strany, ale predevším
smerem
k mestu.
Je nezbytné,
aby si stavební úrad
i mesto s provozovatelem
skládky
konecne také vyjasnily, že odpovednost
za "nálety" odpadku v okolí skládky
má porád skládka. Úklid neustále se
obnovujícího
neporádku
v sanitéru
nelze donekonecna nechávat na dobrocinnosti detských organizací
liveckého sdružení.

nebo mys-

Dovedu si predstavit i další regulativy. Myslím, že je tu velká škála možností od striktního
vymezení
provozní
doby až po výrazné omezení tonáže
nákladních aut projíždejících na skládku pres mesto.
Ale nedokážu si predstavit, že by se
rozhodování o dalším rozšírení skládky
uskutecnilo bez seriózního posouzení
výše uvedených vlivu a stranou verejné
kontroly obcanu.
Je proto duležité, aby výsledky ekologických studií byly vhodnou formou
predány obcanum mesta k verejné diskusi.
Doufám, že v tomto nalezne radnice
se stavebním úradem spolecnou rec.

Pan Miroslav Velfl pracuje
v Komisi životmno prostredí.

Rada mesta pridelila v penzionu pro
duchodce byty paní Anne Procházkové a manželum Vlnasovým.

l
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Jak budeme slavit v cervnu
1.6.v

9.00 hodin porádá obcanské sdružení
Cas detem a SDH Revnice Detský den plný
her a zábavy na kurtech DTJ za Lidovým
domem.

.

1.6. ve 13.00 hodin se již poctvrté sejdou
príznivci folklóru v Lesním divadle na
Staroceských májích, které porádají Naše
noviny ve spolupráci s mestem Revnice
jako Poberounský festival.

.

4.6.se mužem tešit na koncert komorního
smyccového orchestru Quattro Corde. Na
programu budou díla E. Griega, J. S. Bacha
a F. Mendelsohn-Bartholdyho.
Clenem
tohoto predního amatérského orchestru je
také náš pan starosta. Zacátek koncertu
je v 19.30hod. v sále Zámecku.

.

foto H.Rytírová

V predvecer státního svátku osvobození republiky uctili památku padlých ve
svetových válkách pan starosta M.Cvancinger, predseda Ceského svazu bOjOVill'kU
za svobodu pan B.Kos a rada dalších obcanu Revnic. Pan Kos rekl na záver svého
projevu: " Vstup do Evropské unie stvrdíme každý svým hlasem v cervnu letošního
roku."

6.-8.6. probehne v Lesním divadle 4. rocník
festivalu Blues v lese, který bude opet
moderovat Jirí Cerný. Program je velmi
obsáhlý a zájemci budou mít jiste možnost
se s ním seznámit v celostátních médiích.

.

15.6. od 19.00hodin Noticky netradicne koncert vážné hudby v sále Zámecku.

.

20.6. pripravili revnictí hasici Den otevrených dverí v hasicské zbrojnici.

.

21.6. porádá TJ Sokol turnaj
žáku.

ve volejbale

.

vs

22.6. ve 20.30 hodin zacíná v podání
Divadla klaunika Brno jedna z uvolnených
verzí Dona Quijota (D. Q. de la Ancha),
která nejen vzbuzuje výbuchy smíchu, ale
lécí duši i telo, vede k pochopení tam, kde
jsme jen tušili a podle režiséra Bolka
Polívky prodlužuje tato didaktická klauniáda život.
Predstavení se koná v Lesním divadle,
rezervace vstupenek je možná na kultura@revnice.

Druhé sezení nad kronikami

23.6. v 10.00 hodin predstavení Dona
Quijota (D. Q. de la Ancha) pro školní mládež.

ch hodi1)ách 4. kvety pejmenší deti
~íVnicích. Mely
se totiž soutež
orádaná obcanCas detem a Ba-

Mestské kulturní stredisko s Letopiseckou komisí usporádalo 17.dubna v Zámecku druhé sezení na kronikami. Úcastníci meli možnost ptát se clenu komise na
vše, co je z oboru kronikárské práce, zejména však z historie mesta Revnic, zajímá.
Otázky smerované hlavne na Vladimíra Houšku, predsedu komise, se týkaly také
pripravovaného
almanachu k 750. výrocí prvního zápisu o Revnicích, puvodu
jména mesta Revnice, historii nicivých povodní na Berounce, upresnení místa dvou
zrušených kostelu, nejstarší školy a fary. V záveru využili zájemci výzvy k prohlídce kopií nekterých nejstarších revnických kronik. Opakovane se ukázalo, že o tuto
akci je v Revnicích znacný zájem. Zájem bude tedy zrejme také o výrocní almanach.
Jirí Sklenár

.
.

24. 6. probehne již tradicne v sále Zámecku
predání výrocních cen nejlepším žákum
ZŠ.

.

25.-27.6.se bude konat celostátní tenisový
turnaj mladšího žactva na kurtech LTC
Martiny Navrátilové
v rámci Babolat
Cupu.

.

27.-29.6.Revnický divadelní soubor uvede
v Lesním divadle slavnostní predstavení
Jiráskovy Lucerny.

- ---- -

5

Ruch 4/2003

Co si myslí
Kveta Fialová
. ....?
o po I .Itlce
Herecku Kvetu Fialovou asi nemusíme
nijak predstavovat. I v Revnicích byla již
nekolikrát. V sobotu 17. kvetna provázela
velkou módní prehlídku v Zámecku, která
navazovala na expozici Století v nedbalkách.
Paní Kveta Fialová me1apÍ1vodne vystoupit
ve dvojici se svou nerozlucnou prítelkyní
Naáou Konvalinkovou, ale nakonec zustala
na všechno sama. A tak mluvila, predvádela
prádlo po boku útlých manekýn a svalnatých manekýnu a rozdávala tu svou krásnou
duši. Ruchu venovala malý rozhovor.

T. Bartáková, V Dobiášová, K. Fialová pri módní prehlídce v Zámecku

Tereza Bartáková a Salon No 1
Paní Tereza Barta1wvá prinesla do Revnic

príjemné, elegantní umení. Její galerie se
jmenuje Salon No 1 a prichází se k ní parkem naproti zámecku. Expozice jsou ruznorodé a nápadité. Vernisáže pietní i veselé.
A dvere otevrené každý den mimo pondelí.
Terezo,
Revnic?

jaký

osud

vás

zavál

do

V roce 1989 jsem si se svým mužem
Miroslavem koupila dum v Revnicích,
který jsme chteli užívat jen v léte.
ZaHbilo se nám tu natolik, že jsme se
v roce 1995 nastehovali natrvalo.
Proc Salon No I?
Na námestí Krále Jirího jsem pred
casem otevrela módní salon, jehož soucástí se stala malická výstavní sín, tedy
malý umelecký salon. V tomto spojení
skutecne c. 1.

Vaše galerie zmenila pred rokem
adresu. Jste s novým prostorem více
spokojena?
V nové galerii dostala více prostoru
výstavní sín, což mne umožnuje porádat vetší výstavy. Také mohu realizovat
koncerty nebo malá predstavení tak pro
ctyricet lidí. Krejcovská dílna s módním
salonem zustala stejná.
Vy neporádáte
jen výstavy. Ve
vašem Salonu se odehrálo mnoho
bájecných setkání s umelci. Vzpomínám na Kvetu Fialovou,
Nadu
Konvalinkovou
...
Nad'a a Kveta jsou stálými návštevnicemi galerie i salonu. Ale hostovalo tu
také mnoho hudebníku.
Treba Jan
Burian, Raduza, Vlád'a Mišík, Jana
Lewitová, Ester Kocicková.

Vy jste kostýmní návrhárka. Jiste se
této profesi nadále venujete. Pro jaká
divadla
pracujete
a jaké osobnosti
oblékáte?
V lonském
roce jsem realizovala
kostýmní výpravu pro Jirího Suchého
k jeho predstavení "Povodnová revue".
Mým salonem prošlo hodne osobností
a oblékám je stejne ráda jako dámy
z tohoto mesta.

Takže si mužeme u vás dát neco ušít?
Samozrejme, z látky i z kuže, podle
vlastního prání, nebo nakresHm návrh.
Mužeme se v Revnicích tešit na nejakou módní prehlídku?
Ráda bych letos na podzim realizovala prehlídku vlastních prací, ale nejsem
si jista, zda to lze stihnout.
Vrátíme se do galerie. Prozradíte
nám, co chystáte?
Na cerven pripravuji výstavu svého
muže. Vernisáž by mela být 5. 6. V cervenci probehne v galerii výstava fotografií Karla Neuberta, která je nyní
v Dobrichovicích. Ta bude porádána
v rámci oslav 750 let Revnic.
Vy jste pro naše oslavy strašne moc
udelala. Dovolte, abych vám touto cestou
za všechny pode'kovala.

HR

V Revnicích jste nekolikrát vystupovala s divadlem, byla jste tu i castým
hostem. Udelala jste si o meste nejaký
obrázek? Popsala byste jeho atmosféru?
Dnes jsme prijely drív, sedly jsme si
do cukrárny a byla to tak laskavá atmosféra, maminky s kocárkama, klid, víte,
bylo to prekrásný.
Bavila by vás role modelky?
Ale samozrejme, vždyt já porád predvádím. Hned zítra mám v Podebradech
velkou prehlídku pro paní Donátovou.
A vlastne jsem zacínala u Terezky
Bartákové hned po revoluci. Já mám
totiž hrozne ráda výtvamice a "hadérkové" obzvlášt, takže jim udelám
vždycky takovou taškarici. Ono je to
úžasný, jak tam jsou mladý krásný
holky a ted' bába leze do bezu, starena,
a lidi se alespon bavej. Já ted' reknu
hroznou vec./ Módní prehlídky, to je
otrava. Ale když chodím s Nad'ou
(Konvalinkovou), Nad'a je kulatá a já
stoletá a my tam vlezem, tak to je jako
kdyby prišla žirafa nebo slon.
Vyjadrujete se nekdy k politice?
Profesionálne nenávidím sex, sport
a politiku. Já vždycky mela dojem, že
politik se obetuje pro stát a ted' jsem zjistila, že stát obetuje sobe.
Vypadá to, že plujete životem s takovým úžasným nadhledem. Je to opravdu tak?
Je to opravdu. A zvlášt ted',.když už
clovek sedí v Cháronove IOdce (tím
nechci být stejná jako milovaný pan
Brodský), on je milej clovek, ten Cháron
a ta reka Léthé je tak nádherná, pruzracná a ješte clbvek vidí na ty brehy
kolem ...
HR

k
"".

",.

"

6

Ruch 4/2003

Barevná dí(na

foto

H.Rytírová

Zamyšlení
Studio mladých autoru sdružuje zájemce o tvurcí psaní. Pracuje pod odborným vedením Zdeny BruncUkové. Deti pricházejí do studia individuálne, každý týden. Ze široké
nabídky témat a žánru si volí samy podle vlastní chuti. Chut psát je totiž to nejduležitejší, protože naucit se dá hodne. Posudte, jak se to darí našim mladým autorum, kterým
je 11 až 15 let. V pNštím císle si mužete precíst další ukázky.

ESEJ
V.Hugo:
"Slovo má lehkost vetru a sílu hromu".
Lehko se nám neco rekne. Jediné slovo muže druhého zranit.
Jindy zas, treba jen tiché "ahoj", dokáže cloveka potešit..
Slov je nám zapotrebí. Slovo je jako podaná ruka.
Stane se, že nám není "hej" a bloudíme zamyšlene ulicemi.
Když máme štestí, potkáme kamaráda se kterým prohodíme pár slov, vymeníme
pár "drbu" a nakonec se treba i spolecne zasmejeme. Pomyslné cerné brýle jsou
pryc, nám je líp a svet je zas krásný.
Stací tak málo.
Obycejná slova recená v pravou chvíli. Není to úžasné?
Snažme se proto i my druhému potešit srdce, ono v nás všech
už samo spustí diskotéku veselých písnicek a nám se bude
i veseleji žít...
Proto lidé, mluvme, mluvme, mluvme a usmívejme se na sebe!
Lucka Zdráhalová

N
A
Š
E

Poklad
Úryvek z povídky o parte detí hledajících poklad ve skalním meste.

/

Už jsem myslela, že mám vyhráno: "Všichni sem, našla
jsem truhlu, máme poklad," volala jsem na ostatní. Ale jak
se ríká: "Neríkej hop, dokud nepreskocíš." Když jsme
konecne otevreli truhlu, bylo po radosti. V truhle byly jen
samé dopisy.
Popadl me vztek a jeden dopis jsem roztrhala. Naštestí mi
bratr zabránil pokracovat.
Jen co se na dopisy podíval, propadl nadšení. Na konci
dopisu totiž uvidel podpis. Ale jaký! Byl to podpis Boženy
Nemcové....
JOJO

S
K
R
Ý
V
A
C
K
A

Štestí mužeme dávat, i když ho sami
nemáme....
Clovek muže být sám smutný, presto
dokáže dát druhému štestí, pokud chce.
Je krásné, když to dokáže. Naucme se to.
Nekdo muže být smutný, neumí se bavit,
ale má štestí. Presto cítí, že mu neco chybí
a hledá blízkého cloveka.
Jiný clovek je veselý, ale cítí, že nemá
v duši radost, není spokojen a hledá to
pravé štestí.
Teprve, když se oba potkají a vzájemne si
dají radost, úsmev a prátelství jsou štastni.
Takové spolecné štestí je láska....
Dávejme si štestí a získáme lásku.
NORA

Najdi cestu na hrad!

í,t~
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velikonOCních prázdninách s: tri deti
ze šachového kroužku ŠK Revnice,
Patrik Krejcí, Jindrich Paukert a Jan Švach,
zúcastnily petidenního Turnaje šachových
nadejí ve Frýdku-Místku. Výpravu ješte
doplnil
talentovaný
Václav Ružicka
z Kladna a dvouclenný doprovod. Turnaj
šachových nadejí je patrne nejvetší mezinárodní detskou šachovou akcí, která se
na našem území každorocne koná; letos se
jej zúcastnilo celkem 288 detí z dvanácti
státu, mimo jiné i reprezentacní celky
Ceské republiky, Nemecka a Velké Británie. Hrály se turnaje chlapcu do deseti,
dvanácti a ctrnácti let, turnaj dívek do ctrnácti let a Mistrovství republiky detí do
osmi let (toho se tri naši hráci zúcastnili už
vloni). Ze všech turnaju se nás týkaly jen
dva, Patrik Krejcí (nar.1993), Jindrich
Paukert (1994) a Václav Ružicka (1994)
hráli v kategorii do deseti let a Jan Švach
(1992) v kategorii do dvanácti let. Hrálo se
na devet kol, dve partie denne a každá
z nich mohla trvat až ctyri hodiny. Partie

'""Ir

',"' '"

IIIr

Revnické deti se zúcastnily mezinárodního šachového turnaje
mely vynikající úroven, odhaduji, že
i poslední z desetiletých by se bez vetších
problému prosadil proti dospelým amatérským šachistum. V kategorii do deseti
let, ve které hrálo 57 šachistu, si nejlépe
vedl Václav Ružicka, který skoncil se ctyrmi body na 33. míste, Patrik Krejcí obsadil
se stejným bodovým ziskem 37. místo,
o bod méne uhrál Jindrich Paukert, což
stacilo jen na 44. místo. Težkou úlohu pak
mel Jan Švach v kategorii do dvanácti let,
kde se mezi velmi silnými souperi neprosadil a s jedním bodem obsadil 47. místo.
Žádný velký úspech se tedy nekonal, ale
v konkurenci evropské špicky jsme nic
takového ani necekali. Tešili jsme se tedy
z dílcích úspechu, mezi které patril nástup
Jindricha Paukerta, který vyhrál první dve
partie a dostal se tak až na první turnaj 0vou šachovnici, hlavne ale z vítezství
Václava Ružicky v simultánce nad mezinárodním mistrem Virginiusem Dambrauskasem z Litvy. I ostatní deti sehrály
v simultánkách s mezinárodními mistry
hezké a odvážné partie, na vítezství to ale
nestacilo. Všichni si také zahráli s radou
zahranicních úcastníku. Nejexotictejšího
soupere mel Jan Švach v prvním kole,
s indickými reprezentanty se v Cechách
setkáváme opravdu zrídka. Turnaj byl
jako každorocne skvele zorganizován, deti
mely podmínky srovnatelné s velkými
mezinárodními turnaji dospelých, hrálo se
v historických sálech Národního domu ve
Frýdku-Místku a nechybely ani státní vlajecky u hracích stolu. Pro nás pak byl hlavne velkým tréninkovým prínosem, šachy
se hrály už po ceste ve vlaku, na chodbách
Národního domu, v místním parku i na
pokojích ubytovny.
Jan Paukert

Výsledky
Poradí
1
2
3

kategorie

HlO

méno
Bureš Jaroslav
Kovalov Vladislav
Chacikian David

33

1 Ružicka Václav

37

1 Krejcí Patrik

Nar.
1993
1994
1994

Poradí
1
2
3
47

kategorie

Zeme
CZE
BLR
BLR

ŠK Kladno

CZE

1993

ŠK Revnice

CZE

1994

ŠK Revnice

rCZE

Nar.
1991
1992
1992

Klub
LKSStrumien POL
England repre ENG
Stilon Gorzow' POL

7
7
7

1992

ŠK Revnice

1

11994

Paukert Jindrich
Výsledky

Klub
ŠK Prostejov
Minsk
Baranovici

Bod
8
8

13

H12

Jméno
DudysJakub
Kilpatrick Calum
Klim Kamil
...
I Švach Jan

CZE
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Výsledky mistrovských
družstev:

.

utkání další

V dalším mistrovském utkání 1.B trídy
Starší žáci: Slavoj Revnice - Stará Hut
dosáhlo revnické Ácko cenné vítezství na
20:17(12:11).
hrišti Zelence v pomeru 4:1,když v polocase prohrávalo 0:1 vlastní brankou Pet- . Dorost: Slavoj Revnice - Stará Hut
8:13(4:6).
riny. Pak se ale prosadil Urban tremi
brankami, ctvrtou pridal Bouška.
. Revnice B - ZlatníKY0:0. Bécku se opet
FbC Sokol Revnice prohrál poslední tri
nepodarilo zvítezit.
Dorostenci Revnic rozdrtili Holubice zápasy pražské souteže: družstvu
Suchdol Revival podlehl 5:1, Homets
11:1(5:0).
SK Revnice A - Sibrina 2:3. Na domá- Praha 3:1 a Bohemians Praha C 3:0.
cím brevnovském hrišti podlehlo Ácko V konecné tabulce tak obsadil 6. místo
velmi dobrému souperi. Branky Revnic: z 11 úcastníku. V tabulce kanadského
Urban a vlastní.
bodování obsadil Stanislav Blín 9. místo,
. Jimy - SK Revnice B 9:1. Branku vstre- když v 17 zápasech získal 37b.(20 gólu,
lil Sladek.
.
17 prihrávek).
IS
. Vonoklasy - SK Revnice A 1:2. Velmi
Dekujeme
cenné body privezlo Ácko z Vonoklas,
kde se hrálo v deseti, po vyloucení Každým rokem nekolik hrácu a hrácek
Petriny za druhou žlutou kartu. Branky revnické národní házené daruje krev.
dali P. Strejcek a Paces. Chybelo nekolik Letos to byli F. Zavadil, C. Leinweber,
O.Smetana, F. Prucha, P. Holý, B. Brahrácu základní sestavy.
. SK Revnice B- Hradištko 0:3(0:0).Bécko bencová a Š. Jandusová. Za tuto protrpí nedostatkem hrácu a je ve vážném spešnou iniciativu zaslouží opravdu
pochvalu. Nenašli by se i v jiných spornebezpecí sestupu.
tovních oddt1echpodobní obetaví dárci?
Dockáme se zápasu na revnickém hrišti?
Po osetí hrište novou travou to vypadá
nadejne. Takže snad na podzim!

.
.

.

V prvním jarním kole II. ligy zvítezilo
A - mužstvo Slavoje v Litvínove nejtesnejším pomerem 13:12, když v polocase
prohrávali 8:9. Branky dali: Zavadil 5,
J. Hartmann 4, Smetana 3, T.Sviták 1.

.

V dalším kole prohrálo

A-mužstvo

na

Tuláci

svém hrišti se S. Litohlavy 16:17(8:8).
Branky dali: Zavadil 7, Knýbel 5,
Žamberk. Ve dnech 10. - 11. kvetna se
Hartman 4.
. Bakov - Slavoj B 22:17 (12:6) V oblast- zúcastnili clenové vodácko-turistického
ním preboru za Bécko nejlépe stríleli: oddílu Tuláci pri Neptun klubu Revnice
Zavadil 9 a T. Sviták 5.
závodu na Divoké Orlici. Mužská posádka

..

Bakov - Slavoj, starší žáci 15:8.
Bakov - Slavoj, mladší žáci 15:11.
Neúspešné bylo Ácko Slavoje v dalším
ligovém zápase na vlastním hrišti: Slavoj
Revnice A - Osek 11:13(9:5)! Branky:
Knýbel 5, Zavadil 3, Hartmann a Smetana.
.. Slavoj Revnice A - Všenice 13:13(6:7).
Branky: Zavadil 5, Smetana 3, Hartmann
a Knýbel po 2.

.

Marie DOLEZELlKOVA
Pražská 22, Revnice
Prodej jakostních odrudových vín
Sudová, lahvovaná, archivní
Prodej stácených saponátu
Prodej dárkových predmetu
Otevreno:
Út:
16 - 20
5t-Pá: 8 - 11 15.30-20
50:
10 - 12 15.30-20
Ne: na zazvonení

na prvním jezu ošklive polámala pramicku, a tak musela každých 10 minut pristávat u brehu a vylévat 10eÍ. Vetší smulu
mela posádka kadetek, která rozjela slušný závod a mela medailové ambice. LocÍ se
jim pod jezem zašprajcovala a nešla ven.
Vyproštení trvalo asi 20 minut a to je
odsunulo na poslední místo. Velice prekvapily revnické ženy. Ty letos poprvé
v novodobé historii vyhrály první místo

KUCERA MAREK
nám. Jirího z Podebrad 43, Revnice
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
TOPENÁRSKÉ PRÁCE
KOMPLETNí REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER, ZEDNICKÉ
PRÁCE, OBKLADY, DLAŽBY

a zajely lepší závod než muži. Musím
pochválit všechny deti, které byly statecné
a pres neprízen pocasí závodily a své pozice si ješte vylepšily. Kompletní výsledky
najdete na webových stránkách www.tulaci.cz nebo www.kanoe.cz.

Vodácké závody na Berounce
Kdo z vás ješte neví, co bude delat.
o víkendu 24.-25. kvetna, doporucujeme
mu návštevu vodáckých závodu, které
budou poprvé v novodobé historii revnického vodáckého oddílu Tuláci na rece
Berounce. Tuláci již sedm let jezdí po celé

republice na vodácká klání, kde již také
sklízí úspechy. Letos se rozhodli usporádat
prebory i v krásné krajine Berounky,
v úseku Karlštejn - Dobrichovice. Bude to
urcite zajímavá podívaná. Vždyt pouze
tuto sobotu bude mít možnost videt sjíždet
petimístné závodní pramicky trebanský,
revnický (kolem 9. hodiny) a dobrichovický
jez. V nedeli v 8 hodin zacÍle atraktivní slalom v perejích nad letovským mostem.
V 11 hodin zas nad revnickou lávkou
uvidíte závody ve sprintu. Vše bude zakonceno slavnostním vyhlášením vítezu
ve 14 hod. u revnického fotbalového hrište.
Veríme, že se akce podarí a prejeme revnickým borcum co nejlepší výsledky.

Dekujeme paní Cvancingerové za dlouholetou organizacní a tvurcí práci ve
zpravodaji Ruch. Nyní se rozhodla pro
cestování, ale po svém návratu prislíbil
dílcí spolupráci. Prejeme jí príjemn'
pobyt v cizine.
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