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Jsou mezi námi
Obycejní lidé mezi námi, kterí nejsou tak úplne obycejní. Pri
srpnové povodní se projevily charaktery nekterých našich obcanu. Každá katastrofická situace tyto charaktery proverí, a proto
bych chtel jmenovite podekovat tem, kterí behem povodne týden
a více dní 120povodní neúnavne a dobrovolne pomáhali Mestskému úradu Revníce pri organízování pomoci. At to byli policisté,
záchranárí, hasici a vodáci pri evakuaci, dobrovolníci ve školní
kuchyni, dobrovolníci na MeÚ Revníce, lékari, pecovatelky a zamestnanci Technícké správy mesta.
Školní jídelna a výdej humanítární pomoci: PhDr. Z. Koštál,
S. Kubenová, H. Kvasnícková, E. Kvasnícková, L. Kvasnícková,
L. Švarcová, pí. Procházková, Matoušková, Petrová, J. Kolárová, A. Cermáková, A. Cermáková ml., Mgr. J. Rohlícková, B.
Drvotová, M. Drvotová, Kosková, M. Kubásková, J. Hertlová, E.
Hušáková, I. Škardová, S. Niklová, E. Krenková, J. Káchová,
Vrbová, Sklenárová, H. Freundová, H. Hudcová, P. Buchalová,
J. Dušek, p. Slavík, J. Nosek, Slavíková, L. Klabacková,
M. Chvojková, Hartmanová.
Organizování humanitární pomoci, ubytovacích a úklidových prací: L. Kvasnicka, Ing. J. Beneš ml., Mgr. Procházka,
Ing. T. Karas, J. Buchal, B. Bulícek, K. Hlaveš, A. Kubásková, P.
Kubásková, T. Pavelková, R. Sem, R. Semová, J. Lojda, M.
Tamchyna, J. Svobodová, T. Tkadlecková, A. Friedrichová, M.
Bartunek, jáhen František, farárí Hanacík a Skocdopole,p. Jirmár,
J. Buchal st., M. Hlavatý, B. Brabencová, M. Krivánková, P.
Ourednícek, M. Holecková, M. Krásová, M. Podrazská, E. Krepelová, J. Holubová, E. Drašnarová, V Krivánekst., T.Matoušková, M. Veselá, S. Novotná, J. Straková, V.Šmejkalová, A. Smetanová.
Dobrovolní hasici: M. Paur, M. Paur ml., J. Burian, J.
Cajthaml, M. Cerník, R. Cerník, M. Kolár, B. Leinweber, J. Melichar, J. Michálek, V. Pos, J. Tlášek, P. Vintera, Z. Vlnas, F. Zelenka, V. Švejda, P. Tucek, J. Vorácek.
Technícká správa mesta: K. Kakeš, V.Hruška, J. Kadlec, D.
Dolejšová, J. Dolejš, M. Krenek, B. Votýpka.
Vám všem ze srdce dekuji, a pokud jsem na nekoho zapomnel,
at se na mne nezlobí.
JK

Zpráva

na poslední

chviU

Mestské zastupitelstvo na svém zasedání dne 7.10.2002 schválilo zrušení stávající zálohové organíce ZDŠ Revníce a vytvorení
príspevkové organizaceZDŠ Revnice. Dále po dlouhotrvajícía nekdy velmi vycerpávájící diskusi schválilo zaclenení stávající zálohové organizace Materská škola Revnice do právniho subjektu
Základní škola Revníce pod novým názvem zS a MŠ Revni~e.

Ekologická

vydání

skládka?

V posledním roce se podarilo odpurcum skládky EKOS Revnice rozvírit dezinformace o nebezpecí, které skládka predstavuje
pro naše mesto. Je pravda, že skládka je od svého založení ztrátová, ale jak jsem již v minulosti uvedl, byly tyto ztráty predpokládané již pri projektování skládky. Obrovská pocátecní investice
okolo 45 mil. Kc na nákup pozemku, výstavbu príslušenství skládky, budov, oplocení a samotné první kazety musela svými odpisy
zpusobit v pocátecních letech skládkování hospodárskou ztrátu.
První zisky ze skládkování byly podle projektanta predpokládané až po osmiletém provozu, tedy by k ním melo dojít až za tri
roky. Když na výsravbu první kazety o nejmenším objemu V) =
33 tis. m3bylo potreba sumy L)= 45 mil. Kcje jasné, že uložení
jednoho metru kubického odpaduje výsledek pomeruL) : V) . Z toho vyplývá, že na zaplnení první kazety by stálo uložení 1 m3
odpadu cca 1.364,-Kc a to neberu v úvahu režijní náklady na provoz skládky.
I v soucasné dobe se však prumerná cena pohybuje kolem
700,- Kc za m3, což je pouze polovina nákladu. Náklady na výstavbu dalších kazet jsou však výrazne nížší, napr. výstavba 3.
kazety o objemu cca 140 tis. m3jsou cca 8 mil. Kc a z tohoto
pomeru vychází uložení jednoho metru kubického odpadu na cca
60, - Kc, ale nejsou zde vzaty v úvahu režijní náklady. Oproti první etape se však i režijní náklady snížily o leasing kompaktoru.
Záverecná kazeta by mela mit objem cca 120 tis. m3a odhad nákladu 9 mil. Kc. Podle vypracovaných prognóz hospodarení v letech 2002 až 2013 bude spolecnost EKOS Revníce schopna splatit úver i ztráty z minulých let.
Pro Revníce je skládka nejen zdrojem znecištení, ale také výrazných príjmu. Z každé uložené tuny komunálního odpadu jde
do rozpoctu mesta 200,-Kc, od roku 2005 už 300,-Kc, od 2007
pak 400,-Kc a od 2009 pak 500,-Kc. Jen letos do konce zárí dostaly Revníce ze skládky více jak 4 mil. Kc.
Obavy z poškozování životního prostredí jsou prinejmenším
diskutabilní. Pravidelné kontroly ze státních institucí probíhají
nekolikrát rocne a nepravidelné kontroly z Ceské inspekce, které
jsou konané na základe stížností, neprokazují, že by skládka ohrožovala nás ci naše deti. Poslední kontrola se konala zacátkem zárí
na príkaz kriminální policie, které kdosi ohlásil, že se k nám na
skládku vyvezly kyanídy. Rozbory skládkových vod neco takového vyloucily. Do budoucna se domnívám, že je treba o výsledku všech kontrol více informovat verejnost, a tak zabránít šírení
obav.Vedení skládky pripravuje den otevrených dverí, kdy naši
obcané budou mít možnost si skládku prohlédnout tak, jak vypadá po rekultivaci první a druhé kazety a na základe získaných informací si utvorit svuj vlastní úsudek.
JK

V tomto císle Ruchu ctete:

. Ješte k povodním

. Podekováníp. starosty

. Hodnocení práce nekterých zastupitelu v dobe povodní
. Rozhovor o Galerii Salonu Nol v Revnicích
. Kulturu a sport
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Tentokrát

Co je to lidská solidarita
Jsme starí lidé, vlastne nejstarší ve ctvrti od závor po ulici Rybní, Náplavní, Na
jamech atd. Apokalypsa nás cekala až v 81
a 78 letech.
V okamžiku, kdy se protrhla hráz reky
Berounky, nezbývalo než za pomoci policie a hasicu s cástí osobních dokladu autem urychlene odjet. Pres letovský most se
dalo ješte prejet a první pomoc nám nabídli sousedi v hale Swahu. K veceru jsme
však odjeli na Morinu, strávili noc v tamejším záchytném stredisku, odkud nás druhý
den odvezl pan tajemník ing. Zíma a pan
Hampl do záchytného strediska v Revnicích.
A zde jsme zacali poznávat, co je lidská pomoc, pro nás v nejhorších chvílích
života. Nejen, že celý kolektiv strediska
snažil se od rána do noci nezištne pomoci
lidem, zaplaveným zátopou, ale mel pro nás
pochopení ve všech smerech. Budiž jim za
to dík.
Nás dvou se blíže ujala pani Kvasnicková. Pomohla, jak mohla, nehledela na cas.
Neuveritelné.
Mezitím zloba vody dosáhla vrcholu
a pocala opadávat.
Když se mohlo k domku, prijeli hasici
a zacali odcerpávat vodu z bytu a ze sklepa. Zbyla silná vrstva bahna všude a na
všem.
Jako první nám prišli pomoci vodáci pana Buchala v poctu sedmi lidí. 5 chlapcu
a 2 dívky. Tato skupina v nepredstavitelné
vrstve bahna vycistila garáž a pocala tam
v nelidských podmínkách stehovat znicený a provlhlý nábytek. Nepredstavitelná
práce, kdy bahno bylo jako mýdlo. Obdivuhodná práce tohoto kolektivu a težko vyjádrený dík jim. Hoši a dívky skláníme se
pred vámi. Druhý den nám pomohly dívenky Kubásková s kamarádkou, jimž patrí
stejný dík.
A najednou se tu ráno objevily tri ženy
z Trutnova, které prijely vlakem na výzvu
"pomozte zatopeným Revnicím".A tyto tri
ženy, Verka, Jitka a Alenka vykonaly tvrdou chlapskou práci. Vycistily sklepy od
nepredstavitelné vrstvy bahny, ocistily plot
od vrbových listu, zbavily dvorek a chodníky bahna.Tri dny takto pracovaly, aby pomohly Revnicím. Díky vám, milé ženy.
Rozloucení v sobotu bylo co nejúprímnejší.
A co my? Stredisko se naplnilo sbory
hasicu a pomocníku a bylo nutno nocležníky nekam umístit.Bylijsme umísteni na katolickou faru do pokoje pro dva, a tudíž i do
soukromí. Díky panu farári a zástupci panu faráre, panu Františku. Je to neobycejný clovek, organizátor humanity, clovek
lidských vlastností.
A zde po práci na domku alespon trochu odpocíváme. Vedle v pokoji je rodina
s detmí. Dobrí lidé.
Zde se musím zmínit o necem nepochopitelném, ale více než lidském.Rodina obdr-

se slovy

Behem poslední doby jsme meli možnost precíst si volební programy stran a sdružení, jdoucích do letošních voleb. Muj názor je, že cím je program delší, tím je v nem více
prázdných slov. Když ctu slova o službe obcanum, vždy mne zamrzí, že ti, kterí nabízejí
své služby, v mnoha prípadech nebyli k videní pri organizované pomoci obcanum v zaplavených oblastech.
.
Povoden takového rozsahu, jaká zasáhla letos v srpnu cást naší republiky, je krome
jiného, také testem toho, jak je každý z nás ochoten a schopen pomoci. Rozpor mezi
slovy a ciny je velmi brzy videt. Pri práci organizované krizovým štábem v Revnicích
byla každá pomoc vítána a nikdo nebyl odmítnut. Organizacne schopných lidí byl nedostatek, a ti, kterí pomáhali, byli nutne pretíženi.
Nechci hodnotit, kdo a proc neprišel. Mohu ale povedet, kdo prišel a jak pomohl.

ODA
Petr Kubásek - clen povodnové komise,
práce v krizovém štábu, po té se venoval
provozu pretížené skládky, která byla pro
Revníce duležitá,
Mgr. Jaroslava Rohlícková - paní
Rohlícková v novém volebním období nekandiduje, osobne ale cítím povinnost se
o ní zmínit, protože odvedla ohromný kus
práce, když po práci nastupovala ~hou
smenu ve školni jídelne casto i nocní.
ODS
Josef Nosek - po celou dobu povodní pomáhal pri organizaci zásobování a celkove
se v rámci svých možností snažil pomoci.
Osobne si jeho pomoci velmí cením,
Petr Bergr - clen povodnové komise následne pomáhal rodicum v Hlásné Trebáni
a poté odcestoval na predem zaplacenou
dovolenou do zahranicí,
Miloš Bartunek

- pomáhal

v jídelne a jez-

dil s dodávkou,
Ing. Jirí Drvota - jednou pomáhal ve vecerních hodinách s rozvozem humanitární
pomoci.
Sdružení nezávislých
Barbora Brabencová - pomáhala v rámci
Trans Hospitalu, (Borek Bulícek a jeho firma nám velmi pomohla) dále pomáhala pri
zajištování ubytování v sokolovne,
Pharm. Dr. Petr Vávra - v rámci pomoci
obcanum mel otevreno i ve dnech pracovního volna.
KDU
Jan Kadlec

-

v postu starosty nejvytíže-

nejší clen povodnové komise a následne
krizového štábu. Uvedomme si, že pro nej
povodne zacaly skoro o týden dríve pri cinnosti povodnové komise (1. povodnová vlna). Pokud mu nekdo vycítal, že je málo
mezi lidmi pak se musim priznat, že jsem
žela vetší cástku z humanitárního fondu. A tato rodina, rovnež vyplavená, nám z nepochopitelných d1uvodu dala polovinu této cástky.
Nechteli jsme to prijmout. Proc jen? Ale vše
bylo marné, a tak jsme se vzájemne dohodli,
že tuto pro nás neprijatelnou cástku venujeme fondu charity. Zde jsme poznali, co je lidská solidarita.

to byl já, kdo ho sec mu síly stacily držel
na úrade. Jeho podpis a razitko, kterým
vládne, byly pomerne casto zapotrebí,
Ing. Josef Beneš - clen povodnové komise,krizového štábu zároven koordinátor
prací v oblasti V Souhradí , V Luhu a celé
zaplavené oblasti od trati k centru. Zde
bych také rád podekoval. Pepa odvedl
ohromný kus práce a ukázal, že pomáhat
jde, i když vedete firmu,
Mgr. Martin Procházka - clen krizového
štábu a koordinátor v oblasti Rybní a celé
oblasti od trati k rece (tato oblast z pocátku cástecne trpela nedostatkem koordinátoru. Na jednoho cloveka byla príliš velká). Po té odcestoval pomáhat zaplaveným
príbuzným,
Jirí Buchal ml. - pomáhal na lodích odvážet lidi ze zaplavených domu. Po té clen
krizového štábu a koordinátor v oblasti za
vodou, odkud, pokud to situace dovolovala, prejíždel do oblasti Rybní. I v tomto prípade musím osobne podekovat. Udelal
ohromný kus práce a venoval pomoci mnoho dnu (ostatne i on vede firmu),
Ing. Tomáš Karas - koordinátor v oblasti
Mánesova, Tylova (pokud mu to cas dovoloval),
Libor Kvasnicka - clen povodnové komise a krizového štábu. Koordinovaljsem humanitární a brigádnickou pomoc. Od 13.do
31. 8. jsem byl na úrade pravidelne, po té
nepravidelne. Tuto informaci uvádím predevším proto, aby bylo jasné, že mám o organizované pomoci jistý prehled,
Kubásek Lukáš, Kubásek Pavel- sice nekandidují na kandidátce žádné politické
strany ani sdružení, ale nemohu je zde
neuvést. Pracovali v krizovém štábu a jako koordinátori v oblastech V Luhu a Rybní dle potreby. Také zde je na míste osobní
podekování a také poznámka, že jde o nadejné adepty na kandidátku nekteré strany
nebo sdružení v prištích volbách.

Prosíme, abyste naším jménem podekovali všem lidem, kterí v dobe nám nejtežší
pomohli, za jejich práci v jejich volnu, kdy
nehledeli na cas. Dekujeme za vše, co pro
nás postižené udelali.
.

Jirí Dolan, Revnice
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Zacínáme

v materince

V zárí bylo do Materské školy príjato 23 nových detí. Kapacíta MŠ je 68 detí,

které jsou rozdeleny do tri trid. Pusobí zde 11 zamestnancu, z toho je 6
ucitelek s odborným pedagogickým vzdeláním. Nejvíce je detí ctyrletých
( 32 ), petiletých ( 20 ) a devet triletých. Ve tride " motýlku" je sedm detí
starších šesti let. Druhého zárí se školicka otevrela pro všechny deti, a prestože i Revnice postihly záplavy,budova MŠ zustala v kopci nedotcena. Behem prázdnin došlo ke zmenám v objektu Materské školy z hlediska opravy, údržby a pripravy na nový školní rok. Trída "motýlku" je vybavena
krásnými kulatými stolky a židlickami sladenými v barvách prírodního dreva. Útulnost mistnosti umocnuje nový koberec s jemným vzorem. V šatne
detí v l.patre je také nové linoleum. Ve tríde" sovicek" a v suterénu (ku-

chyn) jsou natrená okna i dvere. V obou umývárnách
jsou nerezové dávkovace na mýdla, jejichž použití již
deti velmi dobre zvládají. Paní reditelka zajistila kryt na
pískovište na školní zahrade. Je ze speciální folie, která
zabrání výkalum od kocek a jiných zvírat. Je však nutno
dokoncit bocní vstup, který je ješte otevren. Objednaná
firma vycistila speciálními stroji všechny koberce v Mš
vcetne reditelny a šaten personálu. První divadelní predstavení shlédly v MŠ deti již 12.zárí. V nejbližší dobe je
ceká fotografování a beseda s chovatelem dravých ptáku a jejich ukázka.
Nový školní rok ovlivnený záplavami zacal rušne,
ale príjemne.
Jana Cerná

f!
>.
I
v
~
k

L

-- -

---3

Ruch 9/2002

Zacínáme

v matennce

V zárí bylo do Materské školy prijato 23 nových detí. Kapacita MŠ je 68 detí,

které jsou rozdeleny do trí tríd. Pusobí zde 11 zamestnancu, z toho je 6
ucitelek s odborným pedagogickým vzdeláním. Nejvíce je detí ctyrletých
( 32 ), petiletých ( 20 ) a devet tríletých. Ve tríde" motýlku" je sedm detí
starších šesti let. Druhého zárí se školicka otevrela pro všechny deti, a prestože i Revnice postiWyzáplavy,budova MŠ zustala v kopci nedotcena. Behem prázdnin došlo ke zmenám v objektu Materské školy z Wediska opravy, údržby a prípravy na nový školní rok. Trída "motýlku" je vybavena
krásnými kulatými stolky a židlickami sladenými v barvách prírodního dreva. Útulnost mistnosti umocnuje nový koberec s jemným vzorem. V šatne
deti v l.patre je také nové linoleum. Ve tríde" sovicek" a v suterénu (ku-

chyn) jsou natrená okna i dvere. V obou umývárnách
jsou nerezové dávkovace na mýdla, jejichž použití již
deti velmi dobre zvládají. Paní reditelka zajistila kryt na
pískovište na školní zahrade. Je ze speciální folie, která
zabrání výkalum od kocek a jiných zvírat. Je však nutno
dokoncit bocní vstup, který je ješte otevren. Objednaná
fIrma vycistila speciálními stroji všechny koberce v MŠ
vcetne reditelny a šaten personálu. První divadelní predstavení sWédly v MŠ deti již 12.zárí. V nejbližší dobeje
ceká fotografování a beseda s chovatelem dravých ptáku a jejich ukázka.
Nový školní rok ovlivnený záplavami zacal rušne,
ale príjemne.
Jana Cerná

ff.

4

Ruch 9/2002

KULTURA

Rozohovor o galerii s galeristkou
Požádali jsme o rozhovor pí Bartákovou, provozovatelku útulné a moderní Galerie Salon No] v Revnicích. A zdejsoujejí odpovedi na naše otázky.
Jste provozovatelkou Galerie Salon
Nol v Revnicích, která byla na pocátku
tohoto roku premístena do nových prostor v mutifunkcním dome v Komenského ulici. Mohla byste našim ctenárum ríci, jak jste v novém prostredí spokojena?
Prostory v multifunkcním domejsou naprosto ideální pro provoz galerie. Dostatek
svetla a výška zarucují krásné instalace.
Prostredí parku, u kterého budova stojí,
umocnuje celkove dobrý pocit.
Jaké akce probehly ve Vaší Galerii po
premístení do nových prostor?
V únoru jsme zahájili výstavou Martina Zouha. V breznu probehla výstava
šperku ceských výtvarníku spojená s módní prehlídkou. V dubnu mela výstavu keramiky akademická socharka Marie Rychlíková. V kvetnu probeWa výstava karikaturisty Vladimíra Jiránka. V cervnu jsme
usporádali spolu s rodinou arch.Weissea za
prispení radnice výstavu tohoto vyníkajícího malíre a milovníka Revníc.V cervenci byla již tradicní výstava na téma, tentokrát:".. ..Neco na krku..." V srpnu mel výstavu mladý talentovaný malír Vít Olmer
a v zári probeWa výstava manželu Trnkových Verné naše malování, jejíž soucástí
byla i dve loutková predstavení. Výtežek ze
vstupného predává Galerie Salonu No1 na
povodnové konto a manželé Trnkovi predávají výtežek z prodeje grafických listu také na povodnové konto.Ted v ríjnu porádáme výstavu fotografií Ladislava Sitenského, slavného revnického rodáka a od
28. 10.bude výstava fotografií"
i u nás
potopa. ...", kterou spoluporádá s galerií
sdružení Naše Revnice. Osloveni a pozváni k úcasti byli novinári a fotografové žijící v regionu Dolní Poberouní. Poradatelé
však hodlají cást expozice postavit i na
snímcích ze záplav, které porídili sami obcané Revnic a celého regionu. V mnoha prípadech pujde o fotografie porízené lidmi,
kterí sami patrí k postiženým touto mimorádne rozsáhlou prírodní pohromou. Sdružení naše Revnice a vedení Galerie Salonu
No1 vyzývá touto cestou všechny fotoama-

Noc na Karlštejne
V nedeli 20.ríjna v 15 hodin ve Spolecenském dome vystoupí Divadelní soubor
Revnice s muzikálem Noc na Kar1štejne.
Prenesení divadelního predstavení zLesního divadla do sálu prináší vždy obavu,
aby jiný prostor a akustika neohrozily vý-

téry k úcasti na této výstave. Své snímky
mužete predat osobne do galerie pí Bartákové - od úterý do soboty od 10:00 hod.
do 17:00 hod. Telefon: 257720800. Úcastí
na výstave podporí návštevníci a vystavovatelé dobrou vec. Organizátori ze sdružení Naše Revnice a Salonu No1 mají vymyšlenu ruznou charitativní nápln, napríklad beneficní dražby fotografií. Celá kulturní akce zároven pomuže zviditelnit problém odstranování následku povodní, což
je vec, která se ne všude darí žádoucímtempem. Bez stálého tlaku a pripominání priorit v techto vecech místním a regionálnim
úradum se asi ani v budoucnu nebudeme
moci obejít a nedoi;>áhneme
bez nich niceho. V prosinci probehne v galerii opet tradicní vánocní trh, jehož soucástí bude i výstava skla.
Jak se díváte z pohledu provozovatelky na návštevnost ve Vaší galerii?
Považuji ji za primerenouvelikosti mestecka. Návštevníci, kterí k nám pricházejí,
kvitují existencigalerie s nadšením,o cemž
svedcí zápisy v návštevní knize.
Máte již pripraven program na sezónu 2003?
Program je zajišten a skladbu Vámráda
sdelím v prosinci tohoto roku a budu prosit o zverejnení v Ruchu.
Chcete rozvinout nejaké další aktivity (jako jsou už probíhající doplnkové
programy)?
Behem každé akce probíhají ješte pruvodní akce, samozrejme podle obsahu výstavy. Galerie usporádala v minulém období koncert sester Steinových, velikonocní
posezení s Kvetou Fialovou a Nadou Konvalinkovou, dráteníkem panem Musilem
a Notickami, divadelní predstavení A. Nikolae Tri na lavicce, koncert šansonu paní
Balejové apod. Na veškerou cinnost galerie se snažím vydelat ve svém krejcovském
salonu, ale zdá se, že náklady spojené s propagací kultury jsou prece jen vyšší, než
jsem predpokládala. Doufám, že nám pomuže trochu radnice - což už se stalo a dík
za to panu starostovi Kadlecovi - a možná
se i nejaký sponzor najde. Kultura je moc
krásná dívka, ale nemuže chodit nahá.
Dekujeme za rozhovor.

Pozvánka

na výstavu

Výstava " i u nás potopa..." bude zahájena 28.10.2002 od 17:00 hod. vernísáží,
kterou uvedou organizátori pí T.Bartáková
a mgr. M. Velfl.S programem sdružení Naše Revnice seznámí všechny zájemce JUDr.
P. Dudák. Hudební program obstarají 1. Stivínová na flétnu a T.I11ena kytaru. Ostatne
hudební produkce by mely provázet výstavu i v dalším prubehu. O chystaném cyklu
beneficních koncertu, které celou kulturní
akci obohatí, budeme informovat príšte.
Všechny uvedené produkce budou mít jediný cíl - financne prispet lidem postiženým povodní v Revnicích a v okolí. Poradatelé doufají, že se jim expozicí, kde nebudou chybet ani atraktivní letecké snímky dolní Berounky a na ní ležících obcí,podarí vzbudit zájem opravdu šitoké verejnosti, vcetne tech obcanu, kterí dosud nebyli
návštevníky galerie a ani se nezajímali
o verejné dení ve meste, kde žijí. Hojná
úcast lidí je totiž prvním predpokladem ke
splnení vytceného cíle, který si porádající
sdružení Naše Revnice a Galerie Salonu
No1 daly, a to je pomoci postiženým.
M.V.

Divadelníci

- 80

let

Divadelní soubor Revnice oslaví v príštím roce 80 let svého trvání. V soucasné
dobeje po 51 letech opet samostatnýmspolkem (obcanským sdružením). Pet desetiletí byl soubor s puvodnim názvem Jednota divadelních ochotníku postupne zaclenován jako Dramatický kroužek do Závodních výboru ruzných organizací. Tem sloužil jako levná cárka pri hodnocení jejich
kulturních aktivit.
Jak jinak vzpomenout velkého divadelního výrocí než slavnou ceskou pohádkovou alegorií LUCERNA od Aloise Jiráska.
Obsadit 30 postav v této hre dá režisérovi
zabrat, ale soubor si vždycky poradil. Nadeji má v konstatování, že mladá revnická
generace má v soucasné dobe nejen sportování, ale už i divadelní zájem a to je konstatování velice príjemné.
Takže LUCERNA v léte roku 2003
( když dá pánbuh zdraví a panenka Maria
peníze - jak ríkala moja maminka ).

Setkání
petasedmdesátiletých

v Zadní Trebani
sledný dojem z predstavení, ale soubor má
už s tímto trochu zkušeností a tak i diváci,
kterí sWédliNOC v cervenci v Lesním divadle v Revnicích budou vítáni a soubor
verí, že nebudou zklamáni.

Na malou slavnost do velkého sálu Zámecku zve ( individuálne pozvánkami )Sbor
pro obcanské záležitosti obcany, kterí v letošním roce oslavili, ci ješte oslaví, 75 let
svého života. Setkání se bude konat v sobotu 19.ríjna od 14.30 hodin. Sbor pripravuje programové odpoledne s malým pohoštením. S blahopráním prijde i starosta
obce pan Kadlec, který zodpoví dotazy, týkající se našeho mesta.
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Základní umelecká škola

Obcanské sdružení Náruc
OS Náruc již 2 roky pusobí v Revnicích a nabízí asistencní
služby všem handicapovaným spoluobcanum bez rozdílu veku,
druhu a stupne postižení v terénu i v domácím prostredí - pri nácviku sebeobsluhy a prostorové orientace, pri ceste do školy ci
zamestnání, pri nástupu na nové pracovní místo.
Nabídku svých služeb v nejbližší dobe Náruc rozšírí o denní
stacionár, který bude otevren v bývalé dobrichovické lékárne na
Pražské ulici. Pro príští rok 2003/2004 se také pocítá s trídou
pomocné školy.
Srpnové záplavy bohužel zbrzdily rozsáhlou rekonstrukci, ale
jiste se podarí i pres neprízen pocasí co nejdríve stacionár pro
deti otevrít.
Mezi žadateli o umístení ve stacionári prevažují handicapované deti predškolního veku a deti školního veku, kterým byla
vzhledem k povaze postižení školní docházka odložena. Aby nedošlo k nežádoucí segregaci, plánuje Náruc nekteré akce spolecne se sdružením Cas detem.
Práve u nejmenších je treba zacít, vždyt pro ne už nikdy nebude problém prijmout cloveka s postižením.
Dr. Hejmová

Není tomu tak dávno, kdy jsem zminovala ve clánku o naší škole
zvlášte tanecní oddelení zamerené z velké cásti na klasický tanec
- balet. Protože nám zacíná nový školní rok a deti se rozhodují,
jakému zájmu by se chtely venovat, znovu pripomínám možnost
prožívat krásu tohoto pohybového umeleckého smeru. Vek není
omezen, i když zacínat by se melo približne od první trídy. Ale
aní vek kolem 12 - 14 let (i výše) let není prekážkou. Naopak.
Vzpomínáte vy "odrostlí", kolik radosti nám po léta dával tanecní kroužek KVÍTKO ?Cvicíme v krásném prostredí sálu Zámecku. Soucástí výuky je gymnastika, pro kterou již máme zabudovány speciální cvicební tyce. Na klavír nás letos opet bude odborne doprovázet pí prof. A, Koprivová - Werenycká.
Dagmar Renertová
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Snímek poniceného

objektu tesne po povodní

Tereza Matoušková

- záverecné vystoupení

,
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SPORT
Napište

o sobevíc

S radostí jsme si precetli v mínulém císle RUCHu výsledky vodáckých závodu
revníckých kadetu a kadetek z oddílu TULÁCI pri NEPTUN KLUBD. Samozrejme,
že jim gratulujeme, zvlášte proto, že si dovedeme predstavit, co to obnáší, nebot jako mladí jsme se také seznamovali
s pádlem a vodou, i když ne tak divokou.
Ale o revnických TULÁCÍCH a NEPTUN KLUBU toho víme moc málo, tedy
presne skoro nic. Asi je to naše chyba, ale
to všechno se dá napravit. V RUCHu je
vždycky místo pro to, abyste Vy, kadeti
a kadetky vymenili pádla za tužky, pera ci
pocítac a seznámili nás s tím, co o Vás níc
nevíme,se vším, co bychom vedet meli.
Adresa redakce je na poslední strane každého císla RUCHu a také datum nejbližší
uzáverky císla.
Takže závodníci do toho!
Marie Krivánková

~.

Milí házenkári!

FOTBAL

Tahle ínformace nebude pro Vás, protože
Vyjiste dobre znáte historii Vašehosportu,
bude pro ty, co ji neznají.V DEJINÁCH
PRAHY V DATECH( vyd. PANORAMA)
se píše: " V roce 1905 pražský telocvikár
A.Krištov založil nový sport

"

(..

-

CESKOU

HÁZENOU. Roku 1907 vznikl kroužek
HÁZENÁ PRAHA, roku 1908 byla vydána první pravidla a roku 1909 byla v Praze
ustavena Svazovákomisekroužkuházené."
Encyklopedické údaje bývají strucné. Existuje nejaká podrobnejší publikace?

Úvaly - Revnice A 2:2 (1:1)
Branky: O.Lerch, J.Šejnoha
Sestava:Zuska - Purkrábek, Mojžíš,Maštalír, O.Strejcek -Šejnoha, Paces, Klimt,
Bouška

- Urban,

Revnice B

-

Lerch

RadIík 1:1 (0:1)

Branka: M. Sviták
Sestava:M.Krtek - Tuma - Najman, Juklík,
Pitauer - v.Strejcek, J.Klemperer,
P.Hartman, Sklenár - Sládek, Sviták
Hostivice - Revníce 4:2 (2:1) - dorost
Dobrý výkon na hrišti druhého mužstva tabulky.
Revnice - Trebotov 1:4 (žáci)
Jedíným svetlým bodem celého zápasu byla první branky v hraném zápase L.Doležalové. Jen tak dál Lucko!
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Vedle hotelu BEROUNKA
Cena: kruty

- 49,- Kc/kg

krocani - 52,- Kc/kg

Vedle hotelu BEROUNKA
Cena: kruty

- 69,- Kc/kg

krocani - 72,- Kc/kg

Pri;()dQ~fli;n~4~j:kssl~Y~~~;~~~~/kg!\:i"pri:;;Q9Qe,m;n~9HQ;,ks,:g~lšl!;§l~y,~;;~i~gQPÍi~~J;~~'mfsj

Závazné objednávky na tel. - 602 357 977, 607 737 037
v

Radek Carboch

CištenÍ kobercu a calounení
Mytí oken
V Dolích 1322
v
252 28 Cemošice
Tel.: 251 642 422, mobi1:732 924 816
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