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Zkouška vodou

Dvanáctého srpna roku 2002 zacala na naší Berounce
povoden, jakou Revníce dosud nezažily. Vetšina obyva-
tel byla presvedcena, že se možná bude opakovat povo-
den z roku 1981a tak zbytecne nespechali s nejakým ste-
hováním. Kdyžjsme plnili pytle s pískem a zvyšovalinej-
nižší místo na protipovodnové hrázi, kroutili mnozí hla~
vou. Vždyt hladina byla témer dva metry pod korunou
hráze. O to štrašnejší prekvapení nastalo. Hladina Be-
rounky se prelila pres hráze, které zmizely pod vodou
a jen vyšší kere dávaly tušit kudy hráz prochází. Pytle
s pískem na naší i letovské hrázi byly k nicemu, protože
Berounka tvorila nový rekord, na který byla stoletá voda
malá.

Chtel bych podekovat všem hasicum, záchranárum, po-
licistum adobrovolnikum za úspešné provedení evakua-
ce osob a za pomoc v prvních hodinách a dnech, kdy zko-
labovalo spojeni, zniceny byly zdroje pitné vody pro ce-
lé Revníce, došlo k výpadku elektriny, bylo treba ubyto-
vat evakuované osoby ze 155 obytných domu a zajistit
jejich stravování. Vše bylo treba rešit najednou, a to by
se bez obetavé pomoci mnoha dobrovolniku, kterí nehle-
deli na svuj volný cas, nikdy nepodarilo. K zajištení hu-
manitární pomoci znacne prispela i záchranná služba
Transhospital,která zajistila dve brigádnice s profesio-
nálními schopnostmí sehnat vše potrebné, pokud možno
zadarmo. Presto muselo mesto nakoupit napr. potraviny
civysoušece. Sehnat levnou odklízecí techniku v dobe,
kdy ji shánelo více zatopených obcí, nebylo také jedno-
duché a nabídky pomoci, které byly na Internetu se pro
poruchu telefonní síte nedaly použít. Dekuji i fIrmám, je-
jichž technika první dny pracovala v Revnicích jen za re-
žijní ceny a nakonec i armáde, která svou technikou po-
mohla provozovateli vodovodu s asanací pramenište.

Škody zpusobené povodni se odhadují jen na obecním
majetku na více jak 18 milionu korun. Poškozeno bylo
pramenište, COV,kanalizace splašková i deštová, verej-
né osvetlení, rozhlas a komUÍukace.Kolik dostaneme pe-
nezod státu zatím nevíme, ale prvnímílion nám Minis-
terstvofinancíjiž poslalo. .

Nebyla to zkouška ohnem, nikdo i nás dosud nic po-
dobného nezažil, a proto v organizaci záchranných prací
casto docházelo ke složitému rozhodování, kdy krizový
štáb mesta pracoval 24 hodin denne. Dekuji i obcanum
za jejich trpelivost. Také kolegum z krizového štábu de-
kuji a doufám, že nebude v budoucnu potreba vyzkou-
šet, zda jsme se poucili a umíme to lépe.

JK

V Ruchu ctete:

. O povodni nejen dnešníma ocim, ale i pohledem
historie

. Program ODS pro komunální volby

. Sport i kulturu

. Dokonceni Stríbrných stránek Revnic
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Povodenv roce 1981Berounka kdysi
Obcané, kterí se rozhodli osidliti tento pu-

vabný koutek zeme, at už to byli ti, jejichž de-
dinka byla odkryta na zahrade u Sklenáru u Tre-
bane, nebo ti, co osídlili proslunené stráne pod
Rovinami, museli pocítat s tím, že se Berounka
obcas rozvodní a jejich potomky bude trestat.

Místní kronika je v informacích o stredove-
ké Berounce velice skoupá.Nejstarší je zápis
o povodní v roce 1872. Starší zápisy bychom
asi nalezli ve farní kronice dobrichovické.
Chceme-li pátrat po povodních, meli bychom
si revnickou historii rozdelit na dva casové úse-
ky, a to pred a po roce 1860.V té dobe se zaca-
la výstavba tzv. západní dráhy. Její násep roz-
delil od Trebane k Dobríchovicum údolí Be-
rounky. Do té doby reka svoje recište obcas ste-
hovala od strání pod Rovinami až po oblast
revnických tuni. Ješte pocátkem 19. Století byly
pri zvýšené hladine Berounky zaplavovány za-
hrady mezi starým a soucasným nádražím.
Mlynárský cech byl v Revnicích nejstarším-
byl založen 'Karlem IV. V té dqbe byly mlýny
na Pražské ulici u ústí ulice V Luhu. Pri výko-
pových pracích tam byly objeveny zbytky spla-
vu. Ostroh, na kterém stojí revnický kostel ob-
klopený hrbitovem, byl obtékán Berounkou,
která pak pokracovala na mlýny a dále na
Dobrichovicé. Revnice, které se rozkládaly ko-
lem námestí, voda asi ohrožovala minimálne.
Ty asi ohrožovaly více potoky, které se pri deš-
tových prívalech valily Revnicemi do reky.

A tak díky nedostatecným informacím z mi-
nulosti,mužeme o to více nechat pracovat naší
fantazii a predstavovat si Berounku v nejruz-
nejších podobách.

Letopisecká komise- VH

Odchod ledu v roce 1947. Pohled od železnicního
prejezdu u Letu smerem k letovskému mostu.
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Po velké vode Podekování
Když jsme pripravovali srpnové císlo Ruchu
(v poradí šesté v letošním roce) slibovali jsme
si, že od zárí budeme více prezentovat historii,
kulturu a komunální politiku. Ale 13.srpen
všechno zmenil - z historie píšeme o po-
vodních, clánky, až na jednu, dve výjimky jsou
o vode. Prošli jsme utrpením, které jsme mno-
zí až dodnes nepoznali. A i pres to, že ted se
stává povoden a cinnost pri ní a po ní predme-
tem komunální politiky a kdekdo si bude
privlastnovat zásluhy ci kdekomu bude podsou-
vána vina, my, kterí jsme od pocátku byli
v centru dení, jsme našli rychle spolecnou rec
a s námi souzneli i jiní, do kterých bychom to
nerekli. Povoden totiž ukázala kvality charak-
teru a proverila schopnosti. A to je, myslim si,
ten nejvetší prínos této tragédíe. -k-

Lidé a povodne
Jsme starší manželé a žijeme v rodinném

domku v Revnících na rohu ulic Pražské a Má-
nesovy, tedy v místech, kde povoden napácha-
la nejvíce škod a nÍím totálne znicila celý byt
se vším jeho zarízením a znicila také celé oplo-
cení zahrady plovoucími kmeny vyvracených
stromu.

Když jsme se vrátili domu,neverili jsme
svým ocim, neco podobného jsme si nikdy ne-
dovedli ani predstavit. Brzy však prišla i po-
moc, kterou tak dobre a operativne zorganizo-
val Mestský úrad v Revnících. Rada zejména
mladých lidí pomohla likvidovat následky ka-
tastrofální povodne, pracovali bez ohledu na
cas a podmínky.MÚ také vcas a dostatecne zá-
soboval nutnými dezinfekcními a úklidovými
prostredky a zajistil také dobré jídlo ve školní
jídelne i ubytování pro evakuované obcany.
Chteli bychom touto cestou podekovat panu
starostovi i celému MÚ za dobrou organizaci
pri likvidaci následku povodne a za úcinnou po-
moc postiženým obcanum. Také bychom rádi
podekovali celérilU personálu školní kuchyne
za velmi dobrou stravu a za milý a lidský prí-
stup k postiženým obcanum, ke kterým patrí-
me i my. Bohužel, našli se i mezi postiženými
takoví obcané,kterým ku príkladu vadil i v uli-
ci umístený chemický záchod a dokázali se v té-
to pro nás tak težké dobe hádat a uplatnovat
své takzvané autority na své spoluobcany. Ješ-
te jednou moc dekujeme v dnešní tak težké fi-
nancní situaci za pomoc nám všem postiženým
poskytnutou.

Manželé Milan a Hanka Krížovi
Mánesova 493

Pres cást Revníc se prevalila velká voda. Krome zpusobených škod a bolesti prínesla i jednu
dobrou zprávu. Vetšina obcanu tohoto státu na tom neni se sobectvím a lhostejností zdaleka tak
zle, jak by se mohlo zdát. Každý, kdo navštívil zatopené oblastí, se o tom mohl na vlastni oci
presvedcit. Chtel bych všem spoluobcanum, kterí pomohli prí povodních, podekovat. Všem
hasicum, policistum státním i mestským, dobrovolníkum, záchranárum, lidem, kterí se starali
o stravováni,ubytování, zdravotní péci, organizaci praci dobrovolníku a v neposledni rade i všem
dárcum humanitární pomoci, kterí nám v pocátku tolik pomohli. Dekuji. Je až neuveritelné,ko-
lik práce se za tak krátkou dobu povedlo udelat.

Na záver bych se s Vámi chtel podelit o svoji osobní radost. Celá parta kolem oddílu Tuláci
se v období povodni zachovala výborne. Nejvíce mne ale potešil prístup mladších Tuláku. Pres-
tože nám z vody koukala pouze strecha klubovny, nechali její úklid až nakonec a pomáhali
uklízet v zaplavených domech.

Libor Kvasnicka

Tulácký tábor Recko 2002
f'

t
.,"

~.
L

Jako každý rok i letos se konal poblíž Roso-
vic letni tábor našeho oddílu. Na ctrnáct dni se
z nás všech stali Rekové rozdeleni do peti mest,
vedoucí oddílu zosobnovali Athénany a mlá-
data Thébany, Korintany, Jóny a Dóry. Neby-
ly to obycejné družinky jako každým rokem,
nýbrž družinky smíšené (tzn. holky s kluky),
to bylo moc fajn a urcite jsme si užili mnohem
víc legrace. O zážitky rozhodne nebyla nou-
ze, staré známé táborové hry jako softík, stre-
dovek.. .se strídaly se speciálními úkoly toho-
to roku. Chránili jsme Recko pred nájezdníky,
nebo kradli božský ohen z Olympu, udobro-
vali bohy rucne vyrobenýrni dárky, ci ocíma
pracne získanýma na tobogánu v Príbrami,
podnikaly se nocni výpravy do podsvetí hlí-

daného trojhlavým psem Kerberem, ci podstu-
povali Tantalova muka, nekterí se dokonce od
hlavy až k pate vyváleli ve ~vonavém" ba-
hýnku, ale na konec každý z nás dokázal rec-
kým bohum svou statecnost a za odmenu jsme
se za soumraku mohli vydat k posvátnému pan-
theonu. Pohled na nej byl tak pusobivý, že si
každý z nás odnesl nejen hmotný dar v podobe
knížky, tricka, rnice..., ale i krásnou vzpomín-
ku.

O letošním tábore bude urcite dlouho co vy-
právet a verím, že si každý uchová pár okamži-
ku na celý život v pameti a jednou je poví dál
svým detem- mladým tuláckum.

Lenka Kvasnicková
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Sokolovna - ubytovna
Zatežkávací zkouškou prošel v posledních

týdnech cvicební sál a prilehlé prostory rev-
nické sokolovny.Poskytl ubytováni dobrovol-
níkum, kterí príjeli pomáhat pri úklidu po zápla-
vách v Revnicích i cásti Letu. Studenti, zamest-
nancí na dovolené, hasici, vojáci. Denne byl
sál obsazen ctyriceti, padesáti i více nocležní-
ky, vcetne galerie a šaten. Vojáci byli jednak
z útvaru poskytující pomoc civilnímu obyva-
telstvu /žluté barety/ a jednak zútvaru starají-
cí se o bezpecnost - zkrátka tvrdí hoši /cerve-
né barety/, ti Wídajív noci a ve dne spali. - Sni-
dani, obed a veceri obstarávaly s vypetím všech
sil pracovnice ve školní jídelne a tem je treba
podekovat. Strávníci vracející se vecer do sálu
pochvalovali si kuchyni, která prý byla ,jako
doma". Protože všechny prostory telocvicny
byly pres den - díky slunecním dnum - otevre-
ny dokorán, bylo potreba ohlídat veškeré veci
ubytovaných i uskladnený materiál: molitano-
vé matrace, deky, koštata, lopaty, rukavice, de-
sinf. materiál venovaný humanitární organiza-
cí ADRA. Ohlídat všechno vzali si na starost
starší clenové-vesmes clenky-Sokola. Strídali
se po dvou hodinách.O organizaci služeb, den-
ni úklid sálu, koupelen i WC, prani prosteradel
zapujcených ze školky i od soukromníku sta-
raly se mladší clenky. Od 18hodin do rána byl
prítomen správce telocvicny pan Ourednícek.

Nejvíce ovšem dostaly zabrat dva velké boj-
-mk- lery na ohrev vody v koupelnách. Šly naplno

ve dne i v nocí ,takže úcet za spotrebovaný
elektr. proud a vodu bude nepredstavitelne vy-
soký. Snad poskytnou inzerovanou slevu roz-
vodné závody-i tak ovšem bude co platit. Me-
zi cleny se hovorí o tom, že by se cástky sniži-
ly o event. financní pomoc clenu !jako pri re-
konstrukci plyn. kotelny predloni /. Poslední
dobrovolníci odjedou prý v úterý 3.zári a pak
bude ovšem potreba pilných rukou na duklad-
ný úklid. Ani v tom prípade není pochyb o tom,
že si jednota poradí svépomocí. Bude to spol-
kový prispevek k pomoci v nouzi.

V galerii Salonu No! v Revnicích byla v sobotu
7.zári 2002 v 18:00 hodín zahájena výstava Ji-
rího a Marie Trnkových "Verné naše malová-
ní". Výstava obrazu a malovaných objektu po-
trvá do 4.rijna 2002. Soucástí vernisáže bylo
loutkové predstavení" Vecer se mám sejít s He-
lenou a ted tohle...", které bude mít reprízu
i v sobotu 14.zári také v 18:00 hod.

TETA Z BRUSELU v Lesním dívadle
Dve hodiny odpocinku a zapomnení na tvr-

dou skutecnost poskytl v Lesním divadle v dru-
hé polovine srpna divákum Divadelní soubor
Revnice. Uvedl v peti predstaveních hru Jana
Wericha, sepsanou podle frašky J. N. Nestroye
TETA Z BRUSELU. Je to veselohra, jak má
být, se spoustou akcí,slovnich hricek a s Weri-
chovým humorem nepostrádajícím sarkastická
a kritická jadérka. Režisér i herci se snažili pre-
dat divákum smích a bezstarostnost, které ze
hry vyzarují-diváci pochopili, a tak bylo v tech
chvílích dobre na obou stranách.

Vyskytly se i hlasy, jak muže soubor v tak
težké situaci hrát divadlo. Proc ne? Každý z ob-
canu vyjádril solidaritu po svém a jak mohl.
Soubor svou pulrocní tvrdou práci zhodnotil
tím, že v težkých dnech poskytl divákum od-
pocinek a chvíli zábavy a výtežek z predstavení
odevzdal našemu mestu na povodnové konto.
Snad to není tak málo?

A to se také stalo

Revnický obcan, bydlící za vodou, se vydal ja-
ko každý den dopoledne na svém "ori" na ná-
'kup. Ten den bylo 13. srpna. A protože dostal
kolem poledne velkou žízen, nsedl do známé
osvežovny. Odpoledne již byl varován, že to
asi tak Wadce kvuli velké vode na druhou stra-
nu už nepujde, ale nedbal a sedel dál. A vskut-
ku, na druhou stranu "za vodu" to nešlo už od
poledních hodín, a tak byl vdecný za azyl ve
školní jídelne, kam se uchýlil. A pointa - pri-
šel domu za tri dny. Ale živa zdráv.

Co povoden zmenila
a co nezmenila

Povoden promenila na cas vztahy mezi lidmi,
ukázalo se skutecne kdo je kdo, ale bohužel ne-
zmenila smutný fakt revnické dopravy - závo-
ry. A clovek težko chápe - projede vlak, po-
chopitelne závory jsou dole, ale pak zustanou
dole deset minut, než projede další, a pocká se
ješte dalších deset minut na ten tretí. Pak jdou
závory teprve nahoru. Pri frekvenci 300 náklad-
ních aut denne zpoza vody na skládku v dobe
odklízeni povodnových škod se nelze divit, že
se cekalo nekdy ve fronte až za letovský most.
Na dotaz stran stahování závor, který jsme uci-
nili na železnicní stanici v Radotíne, odpove-
del její prednosta, že závory v Revnicích jsou

.ovlivneny lidským faktorem. Možná by nám
to moWnekdo z kompetentních pracovníku že-
leznicni stanice vysvetlit.

Pitná voda
Po delší dobe je od 3. zári 2002 v našem
mestském vodovodu opet pitná voda. Roz-
šírený rozbor, který provádela OHES, do-
padl na jednícku. Voda ve vodovodu vyho-
vuje naší nonne, ale není vhodná pro ko-
jence.

Fotbalové hrište SK Slavoj Revnice bude
pravdepodobne celý podzím ke hre nezpusobi-
lé. Výbor oddílu proto vyjednal pro mužstva
dospelých azyl v cízím prostredi pro domácí zá-
pasy - A mužstvo odehraje všechny domácí zá-
pasy podle rozlosováni na hrišti FK Dragoun
Brevnov (hrište bylo zapujceno bezplatne),
B mužstvo odehraje utkáni na hrišti v Klínci (za
symbolickou cenu) se zmenou hracího dne -
v sobotu, ale jinak podle rozlosováni. Vážíme
si vstricného pristupu techto oddílu, který kont-
rastuje s vyjednáváním na jiných hrištích (napr.
poplatek 1500,- Kc za mistrovské utkáni, 750,-
Kc za pripravu a 500,- Kc za trénink), a také
s pristupem nekterých funkcionáru okresního
fotbalového svazu, kteri nebyli schopni pocho-
pit naši složitou situaci a nevyhoveli tomu, že
bychom všechna utkáni odehráli na hrištích
souperu - pri tom napr. Trebotov, kvuli op~ve
plochy, odehraje prvnich pet kol podle rozlo-
sování na hrištích souperu. Výbor oddílu kopa-
né také dekuje za první [mancni pomoc, kte-
rou poskytli sponzori a také výbor TJ, ale ško-
da je velká a penez je zoufalý nedostatek. Pro-
síme proto príznívce fotbalu o [mancní pomoc.
Napr. krome znicené plochy, jejíž asanace bu-
de stát približne 120000,- Kc, musíme zcela
rekonstruovat rozvody elektriny, rozvody vo-
dya uvést do provozu restauraci, která byla na-
ším jediným zdrojem prijmu. Je treba také po-

-mk- dekovat všem, kterí se zúcastnili brigád na od-
straneni ba1maa vyklízení zcela znicených ka-
bin. Dekujeme.

Vidíme si do úst?

Velice nepekne vyznel výrok verejného ci-
nitele uverejnený 27.srpna v sousedních regio-
nálních novinách: "V Letech pomáhají i lidé
z domu,které nejsou zaplaveny.V Revnicích si
cást lidí pinká tenis a zbytek sedi v hospode."
Takové nespravedlivé soudy nemají vyjít z úst
verejného cinitele. Pan X.Y./nereknu jeho jmé-
no /by musel ríci, kdo si v Revnicích zrovna
pinkal tenis a také treba proc a koho zrovna vi-
del v hospode a proc.

Život se ani v tech zlých dnech nezastavil
a odpocine-li si nekdo chvíli doma u televize
nebo u novin,není videt-zatímco odpocine-li si
treba na tenise nebo v hospode- videt je.

Mnoho lidí se také ani nemohlo zúcastnit po-
moci s lopatou v ruce,protože ve svém zamest-
náni byli potreba ješte více.Jejich pracovište
a podniky zajištovaly pri katastrofe, s velkým
vypetím a bez odpocinku, provoz pro život
v nezaplavených místech, a tak umožnovali ži-
vot i tem s lopatou v ruce.Takovýchobcanu by-
lo v Revnicích nepocítane.

Rádi bychom- rekneme to slušne- na tvrdý
a nesmyslný výrok pana X.Y. brzo zapomneli.

-mk-

Sport
Kopaná
LibeD A - Revnice A 1:2 (0:0) - hráno
25.8.2002
Branky:Urban,Lerch
Revnice A - Thchomeríce 2:1 (1:1) - hráno
31.8.2002
Hráno na hrišti v Brevnove. Branky: Šejnoha
2x
Jesenice B -Revnice B 2:2
Branky: Sviták 2x
Kamenný prívoz - Revnice B 5:3
Branky: Volf, Sládek 2x
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T-Ybor oddílu kopané
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TENIS
Ve dnech 13.-15.7.t.r. se hrál na dvorcích

LTC Revnice celostátní turnaj mužu ve dvou-
hre a ve ctyrhre. Turnaje se zúcastnilo 37 hrá-
cu ve dvouhre a 17 dvojic ver ctyrhre. V sou-
težijednotlivcu zvítezil Ludek Císar / LTK.Pra-
ha S-Cibulka /, který ve [mále porazil Jirího
Nového /TGC Karlovy Vary / ve dvou sadách.
Ve ctyrhre zvítezila dvojice Karel Luhan / TC
Mariánské Lázne / a Jirí Nový. Obe souteže me-
ly dobrou úroven a byly klasifikovány v kate-
goriích 6.

Po záplavách zpusobených v srpnu rozvod-
nenou Berounkou pomáhají clenové klubu-dle
svých možností - likvidovat následky vylké vo-
dy v Revnicích. Vedení klubu organizuje mezi
cleny dobrovolnou [mancni pomoc postiženým
clenum klubu a zároven rozhodlo o poskytnutí
penežního prispevku Mú v Revnicích pro dal-
ší postižené revnické obcany. Klubovna tení-
sového klubu byla a dosud je zdarma k dispo-
zici pro všechny potrebné osoby svým hygie-
nickým zarízením.

-k6-
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VOLEBNÍ PROGRAM
OBCANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

v

pro Revnice v letech 2002-2006

POMOC OBCANUM PRI ODSTRANOVÁNÍ NÁSLEDKU.
POVODNÍ
Nové mestské zastupitelstvo se ujme své funkce v listopadu to-
hoto roku. To již bude valná cást likvidacních prací ukoncena.
Rozhodující bude pripravit pro obcany postižené povodnemi
všechny podmínky, aby jejich domy bez dalších následku pre-
ckaly zimu. Proto musí být obec co nejvíce nápomocná pri zajiš-
tování neodkladných stavebních prací.
Co chceme delat: .
. poskytnout maximální pomoc techníckými prostredky mesta
. poskytnout maximální pomoc z mestských zdroju
. zprostredkovávat další materiální a finacní výpomoc, získat

peníze ze sbírek
. iníciovat nové zdroje prímými kontakty s humanítárními or-

ganízacemi a firmami
. jednat s orgány kraje a státu o mimorádnýchpríspevcíchz fon-

du rozvoje a rékonstrukce .

ÚSPORNÉ HOSPODARENÍ A MAXIMÁLNÍ PROSPECH
PRO OBCANY
Chceme úsporne hospodarit s majetkem obce tak, aby se dlouho-
dobe zveleboval a co nejvíce sloužil ke zkvalitnení života v obcí.
Chceme zajisti maximální informovanost obcanu o hospodarení
mesta.
Co chceme delat:

. dokoncit evidenci mestského majetku

. vyjasnit majetkoprávní vztahy k pozemkum, které nejsou
v soukromém držení a ani obec o ne nepecuje

. dohodnout se s majiteli, vykoupit nebo prevést na mesto po-
zemky, které jsou soucástí verejných komuníkací

. zlepšime spolupráci s podníkem Stavbysilníc a železnic,Ceské
dráhy a dalšími významnými firmami pusobícími ve meste

. ve spolupráci s Rozvodnými závody zajistíme zvýšenou do-
dávku elektrického príkonu do oblastí k Zadní Trebání, u ná-

. draží a v Kanade
. obecní lesy budeme spravovat zodpovedne, maximalizovat je-

jich ekonomický prínos pro mesto pri zachování jejich hodno-
ty budoucím generacim.

SPOLEHLIVÁ A PRUHLEDNÁ SPRÁVAMESTA

Správu mesta není možno rozširovat, chceme proto Wedat cesty
pro její zefektivnení. Naším pojetím místní správy je služba ob-
canum - ta musí být snadno dostupná, vsmcná a vždy nápomoc-
ná.

Chceme co nejvíce zpruwednít jednání mestské rady,zvýšit fundo-
vanost jejích rozhodnutí nebo doporucení. Chceme zvýšit infor-
movanost o práci rady, zastupitelstva i o ostatním dení ve meste
a okolí.
Co chceme delat:
. zkvalitnit a zefektivnít systém organízace práce na MeÚ
. upravit jeho úrední hodiny, aby byl úrad snáze dostupný obca- .

num a jejich potrebám
. obnovit cinnost odborných komisí pri zastupitelstvu

zlepšit informovanost o programu jednání mestského zastu-
pitelstva

. za tímto úcelem vydávat informacní zpravodaj podle aktuál-
ních potreb a problému mesta i obcanu Revníc

. oživit a rozšírit internetové stránky mesta a zavést pravidel-
nou elektroníckou komunikaci s obcany formou stálé diskus-
ní stránky (chat-room) .

BEZPECí, PRÁVO A VEREJNÝ PORÁDEK
Chceme posílit duveru obcanu v právo a respekt k porádku, zvý-
šit bezpecnostobyvatela zkavlitnítobcanské soužití. K tomu úcelu
chceme maximalizovat mestské prostredky i spolupráci se státní-
mi orgány.
Co chceme delat:
. dusledne dbát o dodržování všech zákonu i mistních vyWášek
. zkvalitnit cinnost prestupkové komise a dusledne uplatnovat

prestupkový rád
. posilovat vedomi obcanu, že orgány mesta jsou na jejich stra-

ne, a získávat je kúcinné spolupráci na verejném porádku
. mestskou policii budeme rídit tak, aby predevším dbala o bez-

pecí obyvatel mesta a ochranu jejich majetku a doWížela du-
sledne na verejný porádek

. zlepšíme spolupráci se státní policií

TECHNICKÉ SLUŽBY A VYBAVENOST MESTA
Bez zvýšenímestských výdaju chceme odborným a hospodárným
rízením zkvalitnít technícké služby mesta.
Duležitá stavba ke zvýšení komfortu bydlení i životního prostre-
dí je mestská kanalizace.
Co chceme delat:
. zlepšit technícký stavbudova jiných nemovitostí ve vlastníctví

mesta
. zpruWedníthospodarení pri zajištování techníckých služeb
. zlepšení organízace a kvality práce služeb rízených mestem
. zrevidovat vztahy mesta k dodavatelským spolecnostem
. dusledne kontrolovat ekonomiku skládky odpadu, minímali-

zovat dopady ztrát spolecnosti EKOS na hospodárení mesta
a prezkoumat úcast mesta v této spolecnosti

. dokoncit stavbu kanalizace

f:

PODPORA PODNIKÁNÍ
Jako strana podporující rozvoj osobní iníciativy i v hospodárské
sfére chceme pomáhat rozvoji místního podníkání nejen jako jed-
noho z financních zdroju mesta, ale i jako prostredek vytvárení
pracovních príležitostí v miste.
Co chceme delat:

. poskytovat obecní majetek, pro který nemá mesto prímé vy-
užití, pro podníkání formou výhodného pronájmu

. využívat místní firmy pri verejných zakazkách, pochopitelne
pri zachování ekonomické výhodnosti pro mesto
iníciovat podníkatelský zájem v oblastech, kde dosud chybí
služby
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REALIZOVAT ZLEPŠENÁ PROTIPOVODNOVÁ
OPATRENÍ

Po zkušenostech z letošního léta se musíme znovu zamyslet nad
zlepšenímprotipovodnových opatrení. I když není v siláchmesta
samotného zabránít následkum stoleté vody, lzejiste Wedatdal-
ší cesty k ochrane lidí a jejich majetku a také zlepšení krizové-
ho systému mesta.
Co chceme delat:

. provést úpravu územního plánu s oWedem na zátopové ob-
lasti

. jednat s povodím Berounky o dalších ochranných opatreních,
jako napr. zvýšení ochranné hráze nebo vybagrování dna re-
ky

. budeme Wedat technícká rešení ke zvýšení ochrany mesta,
jako je protipovodnová uzávera viaduktu na objíždce želez-
nícního prejezdu ap.

. budeme zdokonalovat systém vcasného varování a krizové-
ho plánu mesta

TVÁR MESTA

Daleko vetší pozornost chceme venovat tvári obce. A to jak pe-
cí o obecní stavby, tak o celkový vzWedverejných prostranství.
Duležitá je rovnež obnova a údržba komunikací, at už mest-
ských nebo státních.
Co chceme delat:

. pecovat o odbornou údržbu a obnovu verejné zelene a kve-
tinové výzdoby

. podporovat obcany, aby se vlastními aktivitami na svých do-
mech a zahradách pripojili ke zvelebování mesta, a posky-
tovat jim techníckou i materiální pomoc, nejen z fondu pro
rozvoj bydlení

. zlepšíme kvalitu obecních komunikací,vcetne chodníkua ze-
jména budeme usilovat o opravu státních vozovek ve spolu-
práci s Krajským úradem.

. budeme nadále jednat s CD o možnosti rozšírení parkova-
cích ploch u nádraží

. využijeme obecní pozemky k vytvorenínové komunikacepro
peší z námestí Jiríhb z Podebrad k nádraží

. zintezivníme spolupráci mesta s krajským úradem, budeme
maximálne využívat dostupných finacních zdroju pro roz-
voj mesta

VÝZNAM MESTA - JEHO MÍSTO V REGIONU

Za nedostatecne využitý pokládáme rekreacní a turistický po-
tenciál mesta. Oblast Poberouni je tradicne velmi populárním
regionem pro turistiku a rekreaci, chteli bychom tyto aktivity
podporit a zajistit jejich rozvojem pro mesto zvýšený hospo-
dárský prínos. Chceme proto podporit i jakékoli podníkatelské
nebo i neziskové aktivity zamerené na tuto cinnost.
Revnice také patrí do mikroregionu Dolní Berounka, ve kterém
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chceme více využívat spolupráce s ostatními obcemi a podílet se
aktivne na cinnosti tohoto sdružení.
Co chceme delat:

. podporovat rozvoj rekreacních príležitostí, jako jsou
cyklostezky, ubytovny a táborište

. oživit a podstatne rozšírit stálou prezentaci mesta Revnice na
Internetu a v jejím rámci propagovat nejruznejšími kulturní-
mi a turistické zajímavosti, sportovní a spolecenské akce
v meste i okolí

. budovat dustojné postavení Revnic ve sdružení obcí Dolní Be-

rounka a vytváret touto cestou prístup k evropským fondum
regionálního rozvoje Sapart a Phare.

VZDELÁNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLECENSKÉ
AKTIVITY

Pro kvalitu našeho života je také velice duležitý "vnitrní" život
()bce.V Revnicíchpusobí materská škola,základní škola, základní
umelecká škola a celá rada spolecenských ci zájmových organi-
zací a spolku.
Kulturní, spolecenské, zájmové a sportovní aktivity jsou pritom
nejlepším preventivním opatrením pro zdravý vývoj detí a mlá-
deže. Budeme proto podporovat veškeré školní, obecní, ale i sou-
kromé aktivity, které rozširují nabídku pro aktivní vyžití ve vol-
ném case jakož i nabídku kulturního a spolecenského vyžití ob-
canu.
Co chceme delat:

. spolupracovat na zkvalitnování a rozšírování výuky na základní
škole .

. rozšírit spolupráci mesta se školou, otevrít školu obci jako zá-
zemi pro osvetovou, kulturní, sportovní a vzdelávací cinnost,
napríklad výuku práce s pocítaci nebo cizích jazyku pro širo-
kou verejnost

. . podporovat významné kulturní a spolecenské akce v meste
a vytváret dobré podmínky pro vznik dalších.

. podporovat rozvoj dobrovolných neziskových aktivit jakož
i podníkání v oblasti zábavy a sportu

. všemožne podporovat spolkovou cinnost, cinnost sportovních
oddílu a jednot

. ve spolupráci s rodíci a mistními podnikateli vybudovat det-
ské dobrodružnéhrište pro deti i starší mládež, vcetne U-rampy

. zrídít zvláštní dotacní fond s propracovaným a hlavne otevre-
ným grantovým systémem .

íj

Jsme presvedcení, že tento program jsme schopní plne realizovat
a zajistit pro nej fmancní prostredky jak z rozpoctu mesta, tak
i z krajských, státních a evropských fondu. Naši kandídáti mají
dostatecné lidské i odborné predpoklady zvládnout tento nároc-
ný úkol.

v Revnicích 3. zárí 2002
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