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Výsledkyvoleb v Revniclch
Císlo
2
3
4
5
6
9
11
12
13
15
16
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Strana
Pocet hlasu
3
Demokratická liga
CSSD
416
10
Balbínova poetická strana
ODA
20
3
Volba pro budoucnost
6
Nadeje
18
Republikáni M.Sládka
7
Cesta zmeny
CSNS
15
Strana zdravého rozumu
1
Strana venkova - spojené
5
obcanské síly
1
Ceská pravice
2
Republikání
55
Sdružení nezávislých
ODS
586
KSCM
172
Koalice US-DEU a KDU-CSL
314
6
Strana za životní jistoty
14
Pravý blok
61
Strana zelených

2459
Pocet osob zapsaných
Pocet volicu, kterým byly vydány obálky 1707
1707
Pocet odevzdaných obálek
1692
Pocet platných hlasu

%
0,18
24,59
0,59
1,18
0,18
0,35
1,06
0,41
0,89
0,06
0,30
0,06
0,12
3,25
34,63
10,17
18,56
0,35
0,83
3,61
100,00
69,42
69,42
68,81

OTEVÍRAcí DOBA CESKÁ SPORITELNY
V REVNICÍCH
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Publikace

o historii

teni$u

Nedávno, presneji receno od 1.6.2002, prešla pobocka CS, a.s. Ke 100. výrocí založení tenísového oddílu v Revnících byla vyv Revnících na novou otevírací dobu. Nezasvecenému by se moh- dána publikace 100 let revníckého tenísu. Ukázky z ní pravidello zdát, že bude otevírací doba vylepšena a že populární penežní ne prinášela minulá císla Ruchu. Autorem publikace je dr. Jindústav, který svou popularitu vystavel na drobných strádalech, se rich K6níg. Publikace obsahuje hojný fotografický materiál a presne mapuje historii tenísu v Revnících.
'
více otevre lidem. K prekvapení nás všech klientu to je zcela jinak - v úterý zavreno zcela, ve stredu a v pátek otevreno jen tak,...
.
...
aby se nereklo. Protože se jedná o vážný zásah do života mesta
PredstavuJeme
noveho
clena Rady mesta
by~?vyvoláno jednáni mezi panem starostou a reditelkou CS pr~
naSI oblast. Ta však prohlásila, že nová otevírací doba je zámer,
protože "Ceská sporitelna chce lidi dostat od prepážek, naucit je
používat moderní metody bankovnictví jako napr. home
banking ". Krome toho, že tato služba prozatím u CS fungovala velmí nespolehlive, (a mímo jiné si neumím predstavit šede-,
sátileté a sedmdesátileté strádaly s mobilními telefony, kterak
vyklepávají BPIN a platí úcty pres telefon), také paní reditelku
zjevne napríklad nezajímá fakt, že na úterý muže vyjít výplatní
termín nekolika institucí, které mají u CS úcet (MeÚ, školy apod.).
Jak to zarídit? I tu byla recena rada: "V Dobrichovicích bude v ten
den pobocka otevrena..." Co vy na to klienti? Vaše ohlasy rádi
zverejníme.

~ne ~~:5.2002 na jednáni zastupitelstva byl místo odstupujícího
mg. Jirího Drvoty zvolen do Rady mesta ing. Josef Beneš (nar.
1956). ~g. Josef Beneš je živnostník, v revnících je od svého
narozem a byl v roce 1998 zvolen na kandidátce KDU-CSL jak~ nezávislý a po celou dobu pracoval v zastupitelstvu mesta.
NIkdy nebyl clenem žádné strany.

Zmena otevírací

doby.pošty

Revnice

V návaznosti na clánek o "vylepšováni" služeb CS v Revnících
prišla dne 19.6.2002 do redakce tato informace: Pošta Revníce
s platnosti od 24.6.2002 rozširuje pracovní dobu, a to takto Po-Pá 8-11 hod. a 13-18 hod. a v So 8-10 hod. Tak by asi mela
vypadat služba zákazníkum.
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Slovo

úvodem

Již v posledním vydaném císle casopísu Ruch
se rozloucíla dlouholetá redaktorka paní Jirína
Cvancígerová, která v tomto casopíse pusobíla
radu let. Díky ní se také tento casopís dopracoval k pomerne vysoké úrovní, í když v poslední dobe vycházel znacne nepravídelne. Redakce, která casopís prejímá, proto na jedné strane
dekuje paní Cvancígerové za prácí, kterou vykonala, na strane druhé vstupuje do této práce
s nekolika predsevzetími:

Dedictví

generála Procházky

Po nekolikaletém soudním projednávání dedictví po zemrelém generálovi Procházkoví, je jeho byt v Penzionu pro duchodce stále blokován. Minulý týden jsme dostali dopis od armádního generála Ing. Jirího Šedivého, který byl
poveren ministrem obrany, aby se na základe
naší žádosti vzniklou záležitostí zabýval. Po
provereni možností se jeví jako nejvhodnejší
uložení vecí z pozustalosti pana generála v jednom z objektu Územní vojenské správy Kladno. Jedná se o samostatnou místnost, kterou bude možno, po nastehování vecí z generálova.bytu, zapecetit. Nyní je potreba souhlas notáre
a byt v penzionu bude konecne sloužit tomu,
komu byl pridelen. Chtel bych panu armádnímu generálovi Ing. Šedivému podekovat za
rychlý návrh pomocí.

* predevším zavést do práce systém tak, aby
Ruch mohl vycházet alespon jednou za ctrnáct dní
* rozširít okruh spolupracovníku
* venovat vetší pozornost kratším aktuáÍním
zprávám a cinnosti všech organizací ve meste
* v pravidelných rubrikách sledovat cinnost
MRaMZ
Y'mancování kanalizacních
* dát vetší prostor všem clenum rady v praviprípojek
delném okénku, aby se vyjadrovali k aktuálním problémum mesta
* sledovat dusledneji sportovní dení ve meste Vážení obcané,
a prinášet zprávy, výsledky a tabulky
Stavební sporitelna Ceské sporítelny Vám
K této prácí budou treba spolupracovnicí a dov
souvislosti
se zahájením výstavby kanalizapísovatelé, které zveme ke spolupráci. Redakcni
ce v Revnicích nabízí pomoc s fmancováním
rada se bude pravidelne scházet v pondelí
v 16:00 hod. na Mestském úrade. Každé druhé prípojek Vašich rodinných domu na kanalizacní rád.
pondelí bude uzáverka príštího císla a príprava
Obchodní zástupcí Stavební sporitelny Cesdo tisku. V pátek by pak melo být nové císlo
ké
sporitelny si Vás dovolí osobne navštívit.
v prodeji.
Projevíte-li
zájem o tyto informace, rádi Vám
Hledáme také fotografy, hledáme lidi se závysvetlí možnosti fmancování prípojky ve Vajmem o historii Revnic, hledáme historické fotografie, které by ukázaly, jak vypadaly Revni- šem konkrétním prípade. Informace Vám poskytnou i pro prípadnou, s tím spojenou rekonce v minulosti.
Redakcní rada se sejde v pondelí 24.6.2002 strukcí domu. O termínu své návštevy si Vás
dovolí predem písemne informovat.
na Mestském úrade v 16:00 hod.
Veríme, že Vám Stavební sporitelna Ceské
Pokud nechcete spolupracovat pravidelne,
sporítelny
pomuže zlepšit úroven Vašeho bydpríspevky mužete odevzdávat v zš Revnice.
lení a teší se na setkání s Vámi.
PhDr. Zdenek Koštál

Slovo

starosty

ing. Zbynek Hyský
oblastní vedoucí stavební sporitelny
Ceské sporitelny

Volebni kampan je nezbytnou soucástí predvolebního boje, ale boj, to znamená najít nepráteF'mancni príspevek pro
le. Tak se opet dostáváme do sítuace, kdy straorganizace
pracující s mládeží
nicí svuj neúspech zakrývají tím, že hledají chyby na druhých, plivají na ne jed a špínu v letá- V rozpoctumestana rok 2002 se pocítás prících ci ve sdelovacích prostredcích a slibují, že spevkem na cinnost organizacím, pracujících
pokud budou zvoleni, budou to urcite delat lé- s mládeží. Termínpodávání žádostí o tento prípe. Nekdo jím uverí, ale jiným už je dlouho jas- spevek je do 14.9.2002. V žádosti organizace
né, co je to predvolební slib. Jde to vubec delat bude uveden jmenný seznam detí s jejich dalépe, nebo ne? Jiste by to šlo na obcí delat lépe, tem narození a trvalým bydlištem.
ale také by to šlo delat lépe v našem státe a už
cca 12 let. To je odpoved tomu, kdo si svou
predvolebni polévku ohrívá kritíkou nás na rad- došli, aby uhájili své zájmy. Dnes prakticky nenici. Pokud ovšem bude zvolen a myslel sliby ní možné urcit bez pocítace, jak zní urcitý závážne, zjistí, že nelze prosadit mnoho dobrých kon v posledním znení. Takové zákony jsou
myšlenek, protože k tomu vetšinou chybí pení- živnou pudou pro právníky i pro lumpy a bez
ze nebo politická vule. Na obcí chybí vetšinou vlastního právníka je opravdu obtížné sledopenize: To, že k použití dotací jsou vždy po- vat zmeny zákonu týkající se napríklad cinnosti
trebné vlastní prostredky, ví snad každý. Místo samosprávy ci Mestského úradu. Bylo velkým
penez se na obce prenáší stále více pravomocí, úspechem, že v takové situací se podarilo sekteré však vyžadují další výdaje. Tem nad ná- hnat dotací 34 milionu Kc a pujcku cca 10 mimi zase prekážejí zámery monopolu, nebo za- lionu Kc na rozšírení kanalizace v Revnicích.
hranicnich investoru. Nekterí lobují za své chle- Po dokoncené plynofikací bude v Revnících
bodárce ve správních radách podniku, nebo pro- probíhatv letech2002 až 2006 stavbakanalisazují své osobní cíle. A výsledek? Zhruba kaž- zace. Že v techto letech za výše uvedené penídý rok se schválí okolo 500 nových zákonu, kte- ze nedojde k odkanalizování celých Revníc, neré ruší ci pozmenují zákony staré i nové podle ní treba dodávat.
Jan Kadlec
toho, k jakým kompromisum naši zákonodárcí

Z mestské rady:
Mestská rada se sešla v poslední dobe 20.5.
a 3.6.2002. Mímo jiné projednala:
* prujezd závodu Bike Brdy, který porádá Sokol Lety dne 26.cervna, mestským lesem
* schválila Jednací rád RM
* výberové rízení na pudní vestavbu ZŠ vyhrála
firma RENIX a.s. Praha 4
* vzala na vedomí zmenu predsedy Mysliveckého sdružení Revníce - za odstupujícího pana Lojdu se jím stal pan Milan Ríha
* na základe žádosti obyvatel Moklinské a Masarykovy ulice doporucíla zákaz vjezdu vozidlum težším 3,5 t. Tento zákaz je nyní v plne v kompetencí Policíe CR.
* pridelila byt ve Školní ulicí c.p. 600 paní mgr.
Dopitové, nové ucitelce ZŠ Revníce
Zaznelo také na Mestském zastupitelstvu:
Jiste mi dáte za pravdu, že poslední zastupitelstvo dne 20.5.2002 predcílo všechna dosavadní predevším délkou jednání. Podstatná cást
celého jednání se totiž tocíla kolem problému
skládky, o kterém se ješte stále hovorí a informace proudí bez ohledu na verohodnost ci neverohodnost. Zarucené i nezarucené zprávy létají, pravda však zustává úplne nekde jinde.
Vratme se k nekolika výrokum, které také zaznely 20.5.2002:
"Ve tretí etape se za sedminu nákladu potrebných pro výstavbu prvních etap uloží dvojnásobné množství odpadu." Starosta Jan Kadlec.
"V letošním roce ukoncí cinnost dve skládky
v okolí, a to znamená, že revnícká skládka bude mit menší konkurenci." Starosta Jan Kadlec.
"S problémem hospodarení skládky se zastupitelstvo vlastne seznamuje.(????)" Ing. Beneš.
"Povinností mesta je zajímat se o hospodarení
spolecnosti. (rozumej EKOS Revnice, s.r.o.)"
Ing. Drvota
"Pokud jde o informaci ing. Drvoty v Ruchu,
že na skládku nechodí žádné kontroly, je mylná. Na-skládku chodí kontroly z Ceské inspekce životního prostredí nebo z Referátu životního prostredí OÚ Praha - západ nekolikrát rocne." Místostarosta Petr Kubásek.
"Na skládku je možné projet mimo váhu po dohode." Místostarosta Petr Kubásek.
Tyto výroky jsou zde uvedeny proto, abychom
si je pamatovali. Za pár týdnu totiž muže být
všechno jínak.
Z usnesení MZ k "problému skládka"
Požádat jednatele firmy EKOS Revnice, s.r.o.,
o okamžité sjednání valné hromady spolecnosti s presne uvedeným programem, z nehož cítujeme:
* podrobné vyjádrení jednatelu ke zpráve auditora pro zvláštní úcely ing. Zdenky Douškové (byla cítována ing. Drvotou) a k právne
ekonomické studii advokátní kanceláre Nemec a spol. a spolecnosti ADAR
* zrušit smlouvu se spolecností S-Bohemia
leasing a.s.o vedení úcetnictví spolecností
EKOS a výberovým rízením vybrat spolecnost, která bude poverena vedením úcetníctví
* vybrat auditora k overení úcetní záverky za
rok 2001
* poverit jednatele nechat provést kontrolu dodržování ekologických parametru skládky Na
Borích a nechat zpracovat zprávu o jejím ekologicko - zdravotním vlivu na život obyvatel okolních obcí
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* infromace jednatelu o vnitrní kontrole k zamezení prípadného skládkování nepovolených odpadu ci skládkování, které není zachyceno v úcetníctví spolecnosti.
Nová strecha
V prubehu prázdnin bude dokonceno zastrešování I.stupne ZŠ. Bude zastrešen poslední, prostrední pavilón, který ješte není hotov.
Pudní vestavba
V uplynulých dnech bylo dokonceno výberové
rízení a také bylo udeleno stavební povolení
k pudní vestavbe na budove školy ve Školní ulici c. 600. Ted zbývá jediné - sehnat peníze.
Dustojné prostredívoleb?
Po skoncení voleb se mimo jiné stalo tercem kritiky mnohých volicu málo dustojnéprostredí.Volební místnosti byly standardne vyzdobeny, ale
vzhledem k velkému poctu clenu komisi"pusobily obe místnosti stísnene, a pokud se sešlo více
volicu, museli si dávat prednost, protožejiž 4 volici zaplnílimístnosti tak, že v ních nebylo "khnutí".
Blues v lese
Nebylo by aktuální zabývat se kulturním hodnocením této akce, protže to provedla již velmi fundovane celostátní média. Jen dve poznámky na
okraj: vstupné ve výši 300,- Kc na nedelní program bylo prinejmenším nehorázné. Zato nocni
prítomnost Policie CR byla prinosem - projevilo
se to na tom, že v sobotu ani v nedeli nebyla ponicena žádná znacka, nebyly vysypány odpadkové koše ci popelnice. Jen me napadá - proc to
nejde každý víkend? Když se obecne vi, že vandalové vracející se z diskotéky napr. v Lidovém dome ci v Trebani znicí mnohdy vše, co jím prijde
pod ruce. Je to nakonec majetek bud státu nebo
obce - on to tedy nekdo zaplatí. Možná, že by

Vážení!
Oznamujeme Vám,že divadelní prázdniny profesionálního divadelního sdružení Divadelní
studio Neklid jsou v mesíci SRPNU 2002!
Zároven s touto informaci Vám zasílám program divadla na CERVENEC 2002:
19. cervence v 19 hodin
LESNÍ divadlo Revnice
Mestské kulturní stredisko a Divadelní studio
Neklid porádají rozloucení suplynulou divadelní sezonou:
NEKLIDNÉ REVNICE aneb epilog divadelní
sezony
19.00
Central Park West - Woody AlIen
Komedie o pekle partnerských vztahu bez konce a zacátku. Celovecerní
jednoaktovka s vyloucením autora.
Úcinkují Jitka Baudyšová, Valéria Krížová,
Martin Plitz, Josef Mitošinka,
Ivana Sobková a Ivo Šorman, režie Ivo Šorman.
20.30
KABÁT! - autorské predstavení spojující prvky pantomimy s divadlem masek aloutek. .
Uvádí divadelní sdružení Vladimíra Guta a Jany Strakové.
21.00
KOCKA NA KOLEJÍCH
Josef Topol
Co udelá kocka v ohrožení, když koleje už nejsou co bývaly. Generacní rodinné stretnutí nad
textem hry v úprave a režii Ivo Šormana.
Úcinkují Erika Deutschová a Petr Verner, hudba Filip Topolj.h.

-

Dopravni spojení: vlakem ze Smíchovského nádraží do stanice Revnice a dále dle smerového
znacení až do Lesního divadla.
obcas stálo za to vycíslit škody - pak by se snad Vstupenky lze rezervovat na tel.: 02/57720179,
prišlo na to, že hodnota škod mnohonásobnepre- 57720923,
e-mail: kultura@revnice.cz
vyšuje plat sloužících policistu.
nebo
objednat na adrese
výrocní ceny ZŠ
MKS Revnice - Zámecek, Mníšecká 29,
Pod patronací starosty Jana Kadlece budou
25230 Revnice, prípadne na tel.: 0776/168312,
v úterý 25.cervna v 17:00 hod. v Zámecku pre- e-mail: divadlo_neklÍd@email.cz
dány Výrocní ceny ZŠ.
Ivo Šorman (umelecký vedoucí Divadla Neklid)
Jak je to se zadlužením
Revnic?
Nemužeme dopadnout jako Rokytnice nad Jizerou a další obce?
Mesto Revnicev soucasnédobesplácítrí dlou- ké situace mesta, zvlášte v souvislostis tak velhodobé úvery a to na plynofikaci, stavbu penzio- kou investicí, jakou zininená stavba kanalizace
nu a na rekultivaciskládky Na Borích.U prvních je, samozrejme existují. Napríklad se muže stát,
dvou úveru ciní rocní splátky s úroky cca po 1,6 že vetšícástprihlášenýchzájemcuzmenisvujnámil. Kc a obe budou splaceny v r. 2006. U pujc- zor a na kanalizaci se nepripojí. Státní fond žiky na rekultivaci skládky ciní rocní splátky votního prostredí CR, který podminujeprideleni
150.000 Kc a tato bude splacena v r. 2008. Dlu- podpory urcitými smernými císly odvedených
hová služba za rok 2001 ciní 0,1336 což zhruba splaškových vod, bude požadovat cást prostredznamená, že celkové splátky všech pujcek, ku zpet a mesto rozdíl bude hradit ze svého. Dalleasingu apod. nepresáhnou hranici 15%príjmu. ší nebezpecí muže vzniknout zmenou zákona
Mesto je z pohledu bankovních do~u seriozni, o dani z pridané hodnoty. Celková výše investisolventnípartner,kterémuby byliochotníposkyt- ce je vypoctena s dnes platnou dani ve výši 5%.
nout v prípade potreby další úvery.
Nastane-li situace, že bude soucasná dan 5%
Soucástí pripravované investicníakce "Rozší- a 22% sjednocenakupríkladuna 14%,bude mureni COV a stavba kanalizace"je kromenevratné set mesto zmínených 9% hradit navíc ze svého.
dotace ve výši 34,5 mil Kc i pujcka ve výši 11,5 Pri celkovévýši investice58. mil Kc nejde o mamil Kc. Ta má pouze 2% úrok a navíc se zacne lé cástky.S urcitostí lze ovšem ríci, že pri jistém
splácet až v r. 2007 tedypo té, co ukoncíme splá- omezenivýdajovéstránkyrozpoctuby mestoi tycení plynofikace a penzionu.Tímje zaruceno,že to skoky ustálo.
dluhová služba neprekrocí rozumnou mez dluCo se týká majetku mesta, který je zastaven
hové služby 0,15 a mestu tak nehrozí, že se do- jako záruka za pujcky musíme zduraznit, že jde
stane do obdobných problému, jako zhora zmí- pfuvážne o mestské lesy. Tech bude po podpisu
nené obce.
smlouvy na kanalizaci v zástave asi 90 ha z celRizika možného zhoršenisoucasnéekonomic- kových 480 ha. Z dalších majetku rucíme pouze

SPORT -Fotbal
Davle- Revnice

A 0:3 (0:3)
Správný výsledek je 0:5, protože pan rozhodcí Biskup neví, co je ofsajd, a proto ve spolupráci s domácím pomezním neuznal dva regulérní góly. (míc
byl centrován od zadní cáry na úplne volného
Lercha, resp. Vacka a ti skórovali do odkryté branky, pri cemž k údivu všech pomezni mával ofsajd
a pan rozhodcí se k nemu priklonil, co více k tomu dodat?). Naši hráci rozhodli pomerne brzo,
i když nastoupili bez Urbana. Nejprve se parádne
v 8.min. strefil po centru Vacka hlavou Stiblík o: 1. Pak zvýšil ve l3.min. krížnou ránou
Teíchmann - 0:2 a v 27.mín.konecne vsítil svou
první branku v dresu SK Revnice po samostatné
akci gól Bouška - 0:3. Pak už se utkání mohlo
dohrát v poklidu, ale domácí byli zjevne proti a nekteré jejích brutální zákroky pripominali likvidaci. Rozhodcí zpocátku ponechal nekteré zákroky
bez trestu, pak trestat zacal, což odnesli nejprve
domácí vyloucením a pak i Šejnoha, který však dostal cervenou kartu za faul v prerušené hre. A to
nebude jen podminený trest.
Revnice B - Cernošice B 4:0 (3:0)
Po prekvapivé remíze Všenor s Davlí B, která se
zrodila v sobotu, nebylo v podstate o co hrát, protože na 99 % postupujicím je naše bécko. (Také
neprišli stálí diváci ze Všenor, což nás ani príliš
neprekvapilo.) Bécko bylo posileno o Pacese,
Maštalíre a Purkrábka (krome stálých opor Zusky
a Strejcka) a s omilostneným M.Krtkem v bráne.
Hosté byli velmi slabí zejména v obrane a s našimi behavými útocníky si nevedeli rady. A ti se také prosadili - nejprve skóroval Purkrábek, pak se
trefil Zuska, po samostatném pruniku Maštalír a ve
druhém polocasu uzavrel tesne pred svým strídáním skóre na 4:0 Paces. Ted ješte dokoncit s plným bodovým ziskem utkání v Líšnici a postupu
do tretí trídy nic nebráni.
Revnice - JesenÍce (prípravka)
1:0
Vydrené vítezství na d jedním ze slabších souperu
Revnice - Dobríc (žáci) 4:1
Žáci konecne zabrali a navázali tak na dobré výkony z pocátku jara a zasloužene zvítezili nad souperem, který je tretí v souteži, tedy o místo pred
ními. Branky: Procházka 2x, Pitauer 2 x.
Maminky - Prípravka 0:1
V již tradicním klání opet zvítezila prípravka, ale
je nutné ocenit, že si mamínky zahrály s chutí
a obetave.
Prihláška do souteže
Oddil kopané SK Slavoj Revnice obdržel v minulém týdnu prihlášku do krajské souteže LB trídy.
Pred odesláním padlo i rozhodnutí o hracím dnu
- i když je hracím dnem nedele, výbor po dohode
s trenérem vybere pro domácí utkání jako hrací
den sobotu.
Okresní prebor v tenisu
Ve dnech 11.-12.5.2002 porádal LTC Revníce na
svých dvorcích tenisové okresní prebory dospelých v kategoriích jednotlivcu. Souteží se zúcastnilo 20 mužu a 12 žen. Ve dvouhre mužu zvítezil
Filip Háva z TK Dobrichovice a ve dvouhre žen
Mgr. Renata Štepánková z LTC Revnice. Ve ctyrhre mužu zvítezili Vladimír a Daniel Kubenkové
z porádajícího klubu a ve ctyrhre žen Renáta
Kejhová a Katerina Jansová ze Sokola Nucice. Organizace preboru a úroven hry úcastníku byly velmi dobré.
Dr.Konig.
budovou bývalé školy na námestí, kde je dnes provozovna PENCO. Žádná jiná budova ani jiné zarízeni nejsou zatíženy obdobnýmí závazky a nehrozí tudiž žádné nebezpecí jejich ztráty.
Jan Kadlec
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CIŠTENÍ
Cištení kobercu
a calounictví
- velké mytí oken
Kontakt:
Radek Carboch

V dolích1323,
Cernošice 252 28

tel.:02/51642422
073292 4816
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