
Revnicki kadetky jsou zdaleka nejlepšími reprezentantkami našeho mesta

Kanalizace zahajujeV tomto císle Ruchu ctete:
ti-Zahájeníško!ního roku v zš
. Druhou cást volebního programu a kandidátku ODS
. Volební program a kandidátní listinu sdružení nezávislých

kandidátu ~Naše Revníce".Volební program a kandidátku KDU-CSL a US.Zprávy z kultury.Sportovní výsledky házené a fotbalu.Dokoncení Sm'brných stránek Revnic

Místo úvodníku
Phil Marlowe, legendární a fiktivní postava amerického soukromého
detektiva z tzv. americké drsné školy autora Raymonda Chandlera v jed-
né detektivce ríká: ,,nejlepší fotbalový trenér je ten fanoušek, který na
tribune pet minut po skoncení utkání presne ví, jak se melo mužstvo
sestavit." V poslední dobe si tento výrok stále prípomínám, a to v sou-
vislosti se záplavami, které postihly naše Poberouní. Je zde rada ~od-
borníku", kterí vedí, jak se to melo delat, kde byly nejvetší chyby, co by
meli hasici, mestská a státní policie apod. Škoda, že jsem je nevidel
l3.a 14.srpna a dalších deset dní v akci. Možná nekde byli, ale tady

- v Revnících rozhodne ne. Ale ted vedí všechno. Je mi nás všech lito,
myslel jsem totiž, že lidská nadutost, revnívost (jak príznacné nomen
omen), závist a malost odplavaly s velkou vodou. Mezi námi, kterí jsme
u toho skutecne byli, tomu tÍk bylo. -k-

Lávka pres Berounku
Prestože lávka kekempu nezaznamenala vlivem povodne žádných vý-
znamných škod a odborník na statiku vodních del z fy. PONTEX a.s.
Praha 4 povolil, ješte pred úplným opadnutim vody,její využívání v rám-
ci povolené tonáže, bude treba provést opravy spodní stavby tohoto
díla. Jedná se hlavne o otlucené trámce a to zvlášte na návodní strane,
opravu podperných zdí na obou brezích a další. Projekt bude k díspozi-
ci do konce ríjna t.r., ale práce budou provedeny zrejme až v roce prí-
štím. S.H.
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Minímálne mesícní zpoždení má oproti plánu výstavba kanalizace. Te-
prve 30.9.2002 zahájí mesto predávání stavenište zhotoviteli první eta-
py. Soucasne zacne vytycování síti a zahájeny budou zemní práce. vý-
stavba radu a prípojek bude probíhat dokud pocasí dovolí s tím, že ho-
tové úseky budou prubežne uvádeny do provozu. Pokud se nekterý z pri-
hlášených zájemcu nepripojí na kanalizaci z financních ci technických
duvodu v letošním roce, má cas ješte zhruba do poloviny roku príštího,
kdy probehne kolaudace této etapy..Pro úplnost dodáváme, že stavbu
provádí firma RlSL s.r.o. Hostivice, která v této lokalite stavela plyn.
Odpovedným stavbyvedoucím je pan Daniel Roztocil. Vinou povodne,
která se podepsala na stavu už tak nevalné COV a na prívadeci ze Revníc
na COV, dochází k zásadní zmene harmonogramu prací, nebot rekon-
strukce cisticky, puvodne plánovaná na r. 2004, musí probehnout dríve.
Nove tedy platí tento sled etap:

Tlaková kanalizace Pod trati .4/4 2002 až 2/4 2003
Rekonstrukce a rozšírení COV ..1/42003 až 4/4 2003
Gravitacní kanalizace Na Výšine '''''' 1/42003 až 4/4 2003
Gravitacní kanalizace Pod Lipami .1/1 2004 až 3/4 2004
Gravitacníkanalizace Selec ""'" """ ...4/4 2004až 3/4 2005

Mestský úrad v soucasné dobe zvažuje možncst soubežného položení
vodovodního radu spolu s tlakovou kanalizací a to v ulicích Mánesova
a Na Objezdu. Vodovod v této cásti mesta dosud není zaveden a po po-
vodní jsou studny u rodinných domku na dlouhou dobu vyrazeny. Pro-
to zde práve probíhá pruzkum zájmu o pripojení.

S.H.

Severoceské vodovody a kanalizace oznamují

Zmena poruchového císla: 606608191
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Se zpoždením, ale prece....
byla zahájena školní docházka na naší ZŠ. Trí-
dy prípravo"ali po dobu neprítomnosti žáku ucí-
telé, kterí zaskocili za vyplavené kolegy a ukli-
zecky, nejvetší práci zabrala likvidace centrahu-
manitární pomoci ve školní jídelne a úklid celé
školní jídelny. Vedení Školy tímto dekuje všem,
kterí. se podíIelil1a.práci v humanitárním stre-
disku, na úklidu školních budova na príprave
zahájení školního roku. Vedení školy ocenuje
zejména obetavou nekdy až 17 hodin trvající
denní práci kucharek a dobrovolnic ve školní
jídelne v dobe záplav.

Žáku ZŠ Revnice pribylo

V posledních trech letech se zastavil presun
žákurevnické školy do škol okolních a stav se
stabilizovat na 266 - 268 žácích. V letošním

školním roce nastoupilo do revnické školy 295
žáku - pocet tríd se rozrostl na 16 (pred tremi
lety 14). Není to zpusobeno rozsáhlým popu-
lacním boomem v Revnicích, ale spíše príste-
hQváY.árrÍIrinovýchobyvlltel do nové zástavby
a "edeníškolymá radost také z toho, že ne-
kterížáci,kterí si to "zkusili" jinde, prícházejí
zpátk)'. . .

Letovská, školka našla
útocište

Vedení zS; Revnice nabidlo letovské školce

po té, co se seznámilo spodmínkami provozu
v docasném útocišti této školky na Moríne, do-
casný azyl v jedriémístriosti ŠD. Znamenalo
to znacné presuny ve všech budovách prvního
stupne a cástecné uskromneni žáku Zš (prišli
jsme o jazykovou ucebnu). Ale vše se organi-
zacne podarilo zvládriout tak, že školka mohla
otevrít spolu se školou. Mrzí nás jen poznám-
ka v regionálních novinách o tom, že si nekdo
vzpomnel pozde a že je to škoda. Ale jen ti,
kdo u toho byli, vedí, jak to bylo a tech se bo-
hužel nikdo nezeptal.

A zase ve škole

Kdo by se nadál, že ty dva mesíce prodlou-
žené ješte o ctrnáct driu kvuli povodl1ím, tak
rychle utecou. Každým rokem škola zacíná,
koncí a každým rokem se nedá jen psát, že škola
zacala a také skoncila. Co napsat, aby sí to kaž-
dý precetl se zájmem a chutí? Snad to, že le-
tošní pátáci jsou rozdeleni pro ne v novém pro-
stredí do dvou tríd. Prišly také nové posily do
ucitelského sboru. Paní ucitelka Jirina Dopito-
vá, pan ucitel Vladislav Kohoutek a pan ucitel
Ladislav Trojan na 2.stupen a paní ucitelky
Šmídová a Reznícková na l.stupen. Doufejme,
že to s námi vydrží a neprijdou o nervy. A na
konec? Zbývá poprát ucitelum, ale i žákum,
kterí príšli na naši školu, aby se jim u nás líbi-
lo.

Lucka Zdráhalová

r -- ---

Revnická mestská rada
projednala

Rada mesta se sešla dne 9.9.2002 a projedna-
la: .

-k-

* Doporucení MZ na úpravu územních regu-
lativu v zátopových oblastech

* Bezplatné skládkování odpadu na verejných
prostranstvích bylo ukonceno 11.9.2002

* Složení komise pro výberové rízení na roz-
šírení COV a kanalizace

* Doporucení MZ na odprodej domu v Alšo-
ve ulici c.p. 807 za odhadni cenu paní Hane
Juzové

* Schválila umístení propagacních tabulí
u multifunkcního domu v Komenského uli-
ci

* Pronájem místnosti a haly se sociálním zari-
zením MŠ Lety v objektu l.stupne ZŠ za
symbolickou jednú Korunu ceskou na dobu
neurcitou

-k-

Kynologickýklub Revnice
a povoden.

Podobne jako objekty dalších. zájmových
organizaCí "za vodou" bylo povodní posti-
ženo i cvicište kynologického klubu. Cvicište
bylo budovário po zkušenostech se "stoletou"
vodou. Vetšina zarízení byla tedy postavena
nad její hranicí. Pri nynejší povodni byla klu-
bovna zasažena pouze približne 10 cm pod
úroven podlahových nosníku. Horší to bylo
se sklady, ve kterých bylo 120 cm vody. Zde
došlo ke znicení výcvikových pomucek a cás-
tecnému znehodnocení ostatních uložených
predmetu a materiálu. Zcela zniceno bylo
oplocení objektu vcetne sloupku ve spodní
cásti cvicište a dále byla zcela znicena mo-
bilní bunka, která byla zdemolovária pravde-
podobne nejakým plovoucím predmetem, dá-
le byla zaplavena studna.

Jakmile to bylo možné, zahájilo nekolik
clenu klubu práce na opravách. O víkendech
bylo odpracováno mnoho desítek hodin na
odklízení naplavených vecí, stavbe nového
plotu, cištení studny a dalších pracích, které
znají všichní, kterí se podíleli na likvidaci
škod po povodni. Našimi spolecnými silami
byla vycištena a zprovoznena cesta kolem
cvicište a cástecne vyklizen breh reky.

V soucasné dube nelze udelat víc, protože
napríklad na obnovu bunky nemá klub fi-
nancní prostredky.

Pres všechny potíže zahajuje od ríjna klub
opet svou normální cinnost a je prípraven pri-
vítat i nové cleny z okolních cvicišt, která do-
padla mnohem hure.

Chtel bych i touto cestou podekovat cle-
num, kterí venovali svuj volný cas a nekdy
i materiální pomoc ve prospech klubu.

Miloš Bartunek
predseda
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Jak pochYtat neutrony
v 'reaktoru

Nebojtes~?žádné neutrony odnikud neutekly.
Tobylajen.cást odborné prednášky pro 8.trídy
zákl~dnf školy v ReVnicích. Ale musím zacít
pekue od zacátku. Yždy po príchodu do školy
si cteme informacní nástenku. V pondelí 23.zárí
tam stálo cerné na bílém: Jaderná energetika -
prednáška pro žáky 8.A a 8.B dne 23.9.2002
v 9:50. Preckali jsme tedy první hodiny. S prV-
ním zvonením na tretí hodinu prišla do trídy
paní ucitelka s páriem, který nám pozdeji pred-
nášel. Sotva vstoupili do trídy, jedné dívcine
uklouzlo: "Ten je hezkej." Což v nás vzbudilo
veselí. Párise také rozesmál. 'Dá se tedy ríci, že
mel smysl pro humor. Predstavil se a povídal,
že pracuje v Temelíne nejak na zpusob Home-
ra Simpsona. Je v místnosti, kde je plno tlací-
tek a vždycky neco zmáckne, a když se trefí,
tak je to v pohode, a když ne, tak to nevadí,
jelikož jsou tam prístroje, které ho hlídají a upo-
zorni. Ale on si zrejme dává dobrý pozor, pro-
tože nechce zvýšit pocty nezamestnaných.
A poutave se rozpovídalo reaktoru, o jeho
funkcích... ..Také rozsáhle vyprávelo elektri-
ne. Dve hodiny s tímto clovekem ubehly ne-
uveritelne rychle. Pak zaZvonilzvonec a pohád-
ky, pardon, hodiny byl najednou konec. li

Lucka Zdráhalová

Nesmer poprvé aneb jak
nám zacalo soustredení

Na prosluneném revnickém nádraží se
1O.srpna2002 scházeli rodice s detmi. Stacili
se jen tak tak rozloucit a už prijel vlak, do kte-
rého jsme se prekotne hrnuli s vidinou krásných
ctrnácti dnu. Soustredení tlorbalovo-fotbalo-
vé to bylo to, na co jsme se tešili celé prázdni-
ny. Po drúhé hodine jsme dorazili na místo -
náš cíl byla obec Nesmer u Velkého Mezirící.
Autobus nám zastavil prímo pred jídelnou, tak-
že po vyložení našich plných zavazadel jsem
se hned presunuli na obed. Po té byly rozdáriy
chatky, chvilka volna na ubytování a tradá do
Dolních Hermanic. Strašil nás však velký mrak,
a tak jsme spechali rychle k našim docasným
domovum. Ješte nám fotbálek zpestril první ve-
cer v Nesmeri. Jak ~el vypadat denní režim?
Rozcvicka v lese, snídane, teorie, trénink s mí-
cem, obed, klid, trénování s mícem, vecere, hra
v tomto prípade fotbal (na tlorbal nebyl terén),
druhá vecere a vecerka. Nutno podotknouti, že
takto stanovený program jsme dodrželi jen ne-
kolik málo dnu, které by sedaly spocítat na
prstech jedrié ruky zdravého cloveka. Ptáte se
proc? V nedeli v pul šesté nezacalo pršet, ale
lejt. A to vydrželo celé pondeli i úterý. Kdy-
bych napsala, že pršelo v jednom kuse, lhala
bych. Byla vždycky minutka dve, když jsme
se hrnuli ven s vidinou, že prestalo pršet, ale
ono vzápetí zacalo znovu. My se ale nenudili.
Hráli jsme karty, psali kromiku, pan ucitel Da-
cej nám vysvetloval teorii. Ajak to bylo dál?
To se dozvíte až príšte spolu se záznamy z naší
kroniky. Máte se urcite na co tešit.

Lucie Zdráhalová

~'"



~-

Ruch 8/2002

---

3

Kultura VODÁCI

Benefice propovodne
Velice krásné, slunecné odpoledne prožilo

nekolik set (prý 800 ) diváku 7.zárí na bene-
ficním KONCERTE NA MOSTE ( ve skutec-
nosti v pekném parcíku v Letech za mostem
pres Berounku ).Akci usporádaly Našelloviny
spolecne s Obecním úradem v Letech a agen-
turou Direct Media. V programu .vystoupily
revnické soubory NOTICKY a KLICEK, pan-
tomima Z POPELA, SHORT FINGERS, TRE-
HUSK, improvizované seskupeni ŽLUTÉHO
PSA v cele s panem Hejmou, litenský
PRASKAVEC, kapela VLAK NA DOBRÍŠ,
kytarista Štepán Rak a kapela STEAMBOAT
STOMPERS. Koncert slovem provázel zkuše-
ný moderátor Jan Rosák. Všichni úcinkující vy-
stoupili bez nároku na honorár. Výtežek kon-
certu ( který cinil více než 150 000 Kc ) bude
použit ve prospech obcí mikroregionu Dolni
Berounka, které byly postiženy povodnemi.

-mk-

Zdarilá výstava
V revnické Galerii u Zámecku vystavuji své ob-

razy a grafiky manželé Marie a Jirí M. Trnkovi
z Revnic. Otevreni výstavy (dne 7.9.) bylo obo-
haceno loutkovým predstavením. Hru ( ci spíše
hrícku podle povídky E.A.Poea) napsal, tri lout-
ky a divadelní kulisu zhotovil pan Trnka. Loutky
vodili a zároven i mluvili clenové Divadelního

souboru J. Sádovský a M. Šímová. Trochu "filo-
sofická" hra má na rozdíl od hororové povídky
roztomilou pointu. Dvacet minut milého povídá-
ni a posloucháni. Hru autor ješte opakoval 14. zárí
na prostranství pred galerii. Nenechte si výstavu
ujít - i tam mužete prispet na revnické povodno-
vé konto. - mk-

Naposledy letos v Lesním
divadle

Lesní divadlo zakoncilo svou letní sezonu dve-
ma vystoupeními. V nedeli 15.9. zde koncerto-
valo smyccové kvarteto GIOVANNI s lesnim
rohem Jindricha Koláre. Koncert byl, bohužel,
poznamenán neprízní pocasí, které mnohé di-
váky od návštevy odradilo. Škoda, nebot bylo
co poslouchat. - mk-

Cas detem
Revnické obcanské sdružení CAS DETEM po-
zvalo do lesa na 21.9. skupinu divadla, tance
a historického šermu zvanou IMPUDICls ve-
doucím Milanem Barochem. Nápadité a profe-
sionální predvedení pohádky pobavilo asi 50
diváku (z dobré poloviny to byly deti.) - mk-

Potíie s propagací
Praxe ukazuje, že propagace akcí porádaných
v Revnicíchvyžadujehodnepráce nebo penezna
plakáty (pripadne oboji - viz sportovni organi-
zace) a nutnostzapojitješte jiné propagacnípro-
stredky. Jinak už to v Revnicích nejde. Vetšina
eventuálníchdivákujezdí do práce autem,pokud
jezdí vlakem, od nádraží domu vetšinou pešky
nejdou - plakáty tudíž nectou. Mistní rozhlas ne-
slyší a ústní podání prece jenom dostatecne ne-
funguje. Mnoho obcanu pak lituje, že o akci ne-
vedelo. Je to samozrejme ke škode jich samot-
ných i porádané akce. Je tedy nutno zapojit vice
fantazie a zkušenosti, aby se informace dostala
k tem správným ocím a uším. - mk-

....

Výsledky ze závodu ve vodáckém víceboji 2002

Oddíl Tuláci pri Neptun klubu Revnice, který se tak výborne prezentoval pri letošnich po-
vodních, se v sezóne 2002 zúcastnil v kategoriích kadetky a kadeti techto závodu: Mže, Divoká
Orlice, Jizera a Ploucnice, mistrovství CR Labe - Celákovice a mezinárodního mistrovství La-

be - Starý Kolin. Kadetky ve složeni Dvoráková, Cermáková, Králová, Kvasnicková Eva
a Kvasnicková Lenka vyhrály po skvelém výkonu všechny letošní závody. Za kadety, kterí me-
nili behem sezóny sestavu, se zúcastnili závodníci Cermák, Sem, Vávra, Recka, Vaškovicová
(pravidla povolují úcast dívek v chlapecké kategorii), Vána, Zrostlík. Kadeti byli 2x druzí, 2x
tretí a jednou ctvrtí. K dosažení techto vynikajicích výsledku jim všem pomáhali na postech
rozhodcích a trenéru Buchal, Buchalová Petra, Kubásek Lukáš, Kuzbachová a Lojda. Myslim
si, že za vynikající reprezentaci Revnic si zasluhují uznáni a pochvalu. Pravidla závodu a vý-
sledky poháru najdete na www.kanoe.cz/pramice a podrobností o oddíle na www.tulaci.cz.

Libor Kvasnicka

Revnictí kadeti na trati jednoho ze závodu

A zase voda... Ale tentokrát ta "sportovní"
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ÚVOD SEZONY NÁRODNÍ HÁZENÉ
Se zacátkem nového školního roku se roz-

behly i mistrovské souteže revnických národ-
nich házenkáru. Výborne se uvedla zejména obe
družstva žáku, která pod vedenim trenéra Pet-
ra Holého konecne dokazuji nejen predešlé nad-
šeni pro hru, ale již i umné herní návyky. Bez
porážek jsou rovnež muži Slavoje B v Oblast-
nim preboru, kterí ješte v lonské sezone hráli
pod hlavickou konkurencního DTJ. Po jejím
ukonceni se však vrátili po 3 letech zpet do Sla-
voje. Tím mohou v úvodu sezony využívat ve
svýchutkánich borcu z A týmu, címž také hoj-
ne nepohrdají.

Naopak stagnace výkonu je stále velmi zre-
telná u žen DTJ, které svá úvodní utkáni sezo-
ny prohrály, avšak u znacne silných sokyní
z Modran. Práve po techto zápasech nabídl vý-
boru i družstvu rezignaci dosavadní trenér Mi-
lan Zelený, a tak po 4 letech družstvo prevzali
noví trenérí a to Ondrej Smetana a po ukonce-
ni pracovni neschopnosti se pak k nemu prídá
ješte Petr Jandus. Snad to dívkám pomuže
a projeví se na jejich hre i výsledcích.

Samostatnou kapitolou je druholigové druž-
stvo mužu Slavoje A, které má po úvodních 4
zápasech 2 vitezství a stejný pocet porážek,
z toho výhra z Litohlav je kontumacníhopu-
vodu (pro neoprávnený start 2 domácích hrácu
s neplatnými registracnimi prukazy), na hrišti
skoncilo utkání remisou 16:~6, po dobrém vý-
konu zejména obrany. Tu lze pochválit i pres
prohru za výkon v Oseku, ne však ze Všenic,
kde zejména 1.polocas byla kompletne celá
i s obema brankári na štíru. Malou útechou mu-

že být fakt,. že obe utkáni, jak ve Všenicích,
tak v Oseku, rozhodoval "rozhodcí" Karel
Kraus, který je znám nevysvetlitelnými verdik-
ty k výhode domácích a oba zápasy svým vý-
konem hrube ovlivníl (nutno však dodat, že ve
Všenicích se prohrálo spravedlive). Napr.
v Oseku, který je znám svou tvrdou a záker-
nou obranou, narídil proti domácím pouze 5
trestných hodu, kdežto proti hostum 26, 6-ti
metrové hody 4 a všechny proti Revni-
cím.. .Presto však chlapci musí zapracovat jak
na zlepšeni obranné cinnosti, tak zejména útoc-
né, což je stále nejvetší slabina týmu. Pravdou
však je, že mužstvu chybí rvavé typy útocniku
Ondreje Smetany (zranené koleno z Li-
tohlav) a Pavla Pose (dlouhodobe laborujícího
se zranenim obou kolen).

2. liga
Revnice - Litvínov 9:7 /4:3/
HartJnan2, Dlouhý2, Knýbel 2, Smetana2,
ZavadilI
Litohlavy - Revnice 0:10
kontumacne, 16:16/3:5/
Knýbel 6, Dlouhý 4, Zavadil 3, Hartman 3
Všenice -Revnice 20:13/13:4/
Dlouhý 5, Zavadil 4, Hartman 2, Knýbel 2
Osek u Rokycan - Revnice 16:15/8:6/
Zavadil 6, Knýbel 5, Hartman 2, Dlouhý 2

Oblastní prebor: Muži B :
Modrany - Revnice 17:22/6:11/
Zavadil 9, Hartman 5, Sviták 4, Knýbel 2,
Smetana 1, Kokeš 1
Revnice -Bakov A 16:10 /8:3/
Zavadil 5, Dlouhý 4, Sviták 3, Knýbel 3,
Hartman 1
Revnice - Bakov B 21:10 /11:5/
Zavadil 5, Hartman 4, Sviták 4, Matura 4,
Dlouhý 2, Knýbel 2

Ženy:
Modrany A - Revnice 24:16
Bocková 7, Šachová 4, Brabencová 4,
Kašperová 1
Modrany B - Revnice 21:5
Bocková 2, Šachová 2, Holá 1

Starši žáci:

Modrany - Revnice 7:12
Andel 6, Najman 3, Pitauer 3
Revnice -Bakov 15:4/12:1/
Zrostlík 6, Najman4, Andel VI. 2, Andel M.
1, Randák 1, Pitauer 1

Mladší žáci:
Revnice -Bakov 19:9/11:4/
Pitauer 9, Andel M. 6, Veselý 4

NEPRESVEDCIVÉ VÝSLEDKY
REVNICKÝCH HÁZENKÁRU

Dalšími zápasy pokracovalo vikendu 21.a
22. 9. 2002 Oblastní prebor a II. Liga mužu
v Národní házené.Družstva v Oblastním prebo-
ru cestovala shodne do Staré Huti, kde po ve-
smes vyrovnaných prubezích utkáni ve všech
domácímu rivalovi podlehla.Druholigové druž-
stvo mužu Slavoje Revnice A se po 3 zápasech
na hrištích souperu konecne predstavilo i do-
mácím fanouškum, avšak hrou jen se slabou
rezervou prvoligových Cakovíc nadchnout ne-
mohlo. Potešilo je pouze vítezství a strelecká
potence Luboše Dlouhého, který souperi vsítil
9 branek. Nyní chlapci opet cestují ke 3 utká-
nim na hrište souperu a to do Podlázek, Preštic
a Plzne - Litic.

Oblastní prebor:
SokolStará But - Slavoj Revnice /starší
žáci/18:14/12:7/ .

Zrostlík 8, Pitauer 3, Andel M. 3
Sokol Stará Hut - Slavoj Revnice /muži B/
25:23/11:9/
Zavadil 14, Hartman 7, Dráždanský 2
Sokol Stará Hut - DTJ Revnice /ženy/
11:9/5:4/
Bocková 3, Šachová 3, Brabencová 2,
Kašperová 1

2. liga
Slavoj Revnice - Avia Cakovice B 16:12
/8:6/
Dlouhý 9, Zavadil 5, Sviták T, 1, Knýbell

FOTBAL

Ve fotbale bécko Revnic bez vítezství, ácko
. utrpelo první prohru

Od zahájení podzimni sezóny ubehlo již pet
kol a revnické bécko stále ceká na výhru, i když
v tabulce není poslední. Zejména poslední vy-
stoupeni proti Dolním JircanUIDvšak bylo vel-
kým zklamáním, protože se vytratila bojovnost
a nasazení. Ácko prohrálo s velmi silnou Sibri-
nou B a melo by v utkáni proti VonoklasUIDpo-
tvrdit dobré umísteni vprostred tabulky.

Výsledky:
Dolní Kounice - Revnice 4:4 (2:2)
Vposlední minute ztracené dva body na hrišti
výborného soupere. Branky: Lerch 2x,
Purkrábek, Bouška
Revnice A - Zelenec 3:3 (2:0)
Zbytecne ztracené dva body se slabším soupe-
rem. Branky: Lerch, Paces a Bouška
Zlatníky -Revnice B 3:0 kontumace
Administrativní chybou (špatne udelaný roz-
pis) jsme prijeli o den pozdeji a utkání bylo
kontumováno ve prospech soupere, který nyni
vede tabulku 3.trídy.
Revnice B - Dolní Jircany 1:3 (1:1)
Odpadli jsme ve druhém polocase, i když jsme
v utkáni vedli brankou Sklenáre.

."

Prípravka Revnic vede okresní prebor
Nejvetší radost delá revnickým fotbalistum

nejmladší mužstvo - prípravka. Ve trech ko-
lech souteže nepoznalo ješte porážku a vede
s plným poctem bodu.

Výsledky:
Dobrovíz - Revnice 2:10
Revnice - Cernošice 5:1
Všenory - Revnice 1:2

,.

Žáci ukopali první bod
Po debaklu na Mníšku 11:0 a v Dobríci 5:0

žáci zabrali a v souboji s Klíncem konecne
vydreli bod - 2:2. Je však škoda, že ztratili jas-
ne vyhrané utkáni - polocas vyhráli 2:0.

Dorost je lepší než vloni
Podlehl sice v utkání s Holubicemi 8:1, ale

hrálo devíti a od 20.min. o 8 hrácich, s plným
poctem hrácú však velmi dobre vzdoroval ve-
doucím Horomericím, po polocase 2:0 snižil
na 2: 1 a mel drtivou prevahu, která mela vést
k vyrovnání, ale z náhodného protiútoku jsme
dostali gól a prohráli 3:1.

Revnický Sokol už cvicí

V revnickénlSukoleužse zase cvicí. Všechny
prostory, sloužící po trí týdny dobrovolníkum
pomáhajícím pri úklidu mesta po povodních,
byly dukladne uklizeny a vycišteny. Obsazení
telocvicného sálu jednotlivými složkami je vy-
vešeno ve skrínce na budove sokolovny. Ted
už jen nashledanou malí, mladí i starší pri ho-
dinách námahy tela a odpocinku ducha.

-mk-



A
Advokátní kancelár
Krejcík a Vlk

námestí Jirfho 24
AGNA Revnice - etikety, štítky

Príkrá 677
AK Servis - plynová zarízení
Ceskomoravská plynárenská a. s.

603 570 606
257 721 059
257720 211

Ruch 8/2002

nám Jirfho cp 1

Antény SATRAN - P Šourek
Úzká 289

Aquaconsult Cernošice s. r. o.
provoz vodovodu .Za vodou.

Na Višnovce 1232
Artflora -Zahradnictví Kocilová

Masarykova347
Architekti -ARIES
Petele Petr Ing.

Tyršova 98
Architekti, projekty
Pazourek Antonín Ing.

Palackého nám 35

Autocamp Hazuka
Rovinská 619

Autodíly a opravna Kucera
Berounská 72

Autodoprava - Avia 30 L
Brabec Václav

Cs armády 196
Autodoprava - odvoz fekálií
Buchal Jirí

Cs. armády 471
Autodoprava Wagnerová

Mníšecká 1074
AUTO KLAIL

Škrétova 1028
AUTO Kucera

Slepá 315
Auto motor servis - Ivan Kasl

Alšova 1085
Autornatizacní technika
BMT-Bartunek

Žižko va 263
AUTO NOVO TEAM s r o
servis NISSAN

Pražská 670
Autoopravy - Režábek Zdenek

Tyršova 106
Autoservis Klápa Tomáš

námestí Kr. Jir/no 43
Autoškola Semerád Josef ml.

Tyršova 818
AVIA prevodovky - Kotlík Jan

Husova 814

8
Barvy, náterové hmoty
SBD Vyleta - Divoký

námestí Jir/no 1
Bazar - nákupní stredisko

Mníšecká 929
Bazar - Pazderková

Pražská 8
BORIOCA BOHEMIA s. r. o.

Tyršova208

C
CIESSETRADE s. r. o.

Máchova 4
Církev ceskoslovenská husitská

Nerudova 24
Církev rímskokatolická

námestí Jir/no 20

CLASIC - elektrické pece
Alšova 114

Cukrárna CORSO
námestí Jirino 43

...

257 721 858
257 721 520

257 720 500

257 721 567

251 642 213

257 721 284

241 774238

257721 600

257 720 862

257 720 200

257720 479

257721 528

257 721 847

257721 844

257 720 900

257 721 222

257 720 482

257721 199
257 721 166

257 721 668

257721 186

257721 234

257 720 984

257 720 600

257 720 823

257721 930

257 720 887
257 720 607

257721747

257 721 750

257721 861
257 721 880

257 720 031

257721 191

Ostatní stanice
C
CESKÁ POŠTA pobocka

Mníšecká 1060
CESKÁ SPORITELNA pobocka

Mníšecká 1060
CESKÉ DRÁHY - nádraží

Pod Lípami 150
Cištení odevu -Textil Soukupová

Komenského 100 257721396

Cistící stroje na koberce pujcovna pí
Kaderábková
Sochorova 706

257 721 815

257 721 070

257 721 800

257 720 979 .

D
Domácí potreby - p Jelínek

Komenského 124
Drogerie - Papírnictví - Holá

námestí Jir/no 74

257721 219

257 721 877

E
EKOS REVNICE -SKLÁDKA

Na Borích 1077

ELEKTRO ERAZZ - p Smešný
Pražská 95 257 721 357

Elektromotory Pomahacovi J+M
prevíjení a opravy

Cs. armády 181
Elektro - opravy - p. Kotera

Revolucní 1094

ELEKTRO REOMS - p.Vlášek
Švabinského 423

ELEKTRO ZIPS s. s r. o.

Cs. armády 118 257720888

257 720 090

257 720 825

257 720 226

257720 447

F
FOTO Šplíchal

Lesní247
FOTOATELlER J

Tyršova 653

257 721 557

Šplíchalová
257 721 919

G
Grafické studio VLADO
Stanek Vladimír

Herrmannova 145
euro/SDN 257 721 080

H
HALlSEN Hornáková Halina

prodej nábytku a kuchyní
Opleta/ova 39

Herbalife -distributor
Bezrucova 692

HONDA Racing team
Pražská 398

HOPKIRK -Opatrný Martin

výroba bramborových lupínku
V Zátiší 908

Hostinec U Jelínku
Komenského 124

Hotel GRAND

Pod Lípami 260
Hotel Lidový dum

Mníšecká 500

Hudební nástroje - Trnka M
Pr/krá 677

Hudební studio - CONDOR

IMP - P Rytír
V Souhra dí 988

Hutní materiál - OCELLA s. r. o.
Cajkovského 560

257 720 835

257721 374

257 720 889

257721 841

257 720 854

257 721 810

257 720 871

257 720 500

257721 392

257 720 705

I

Instalatér Bergr Petr
Husova 494

Instalatér Zelený Josef
Havlíckova 128

INTERNET -verejná stanice
mestská knihovna I. Herrmanna

Mníšecká 29

257 721 561

257 721 588

257 720 178

M
MARKETING COMMUCATION RUST
ADVERTISIN

Žižkova 1079
Motocykly HONDA - p.Jerling

Pražská 398
Motocykly servis - MBS
MotoSportBike

V Luhu 369
MARTELO - Martinec Petr Ing.

Legií837
MATERSKÁ ŠKOLA

Mníšecká 676
kuchyne

MESTSKÝ ÚRAD REVNICE
námestí Kr. Jir/no 74
starosta
tajemník

J
Jednota -nákupní stredisko

Mníšecká 929
bazar, textil

Jízdní kola - sport -Štorek
Komenského 92

K
Kadernictví na námestí

námestí Jir/no 2
Kadernictví Hany Floriánové

Nezabudická 865
Kancelárská technika
MIRONET COMPUTERS

Komenského 1100
Kancelárská technika
SEFO prodej - servis

Ma/é námestí 902
Kasl Vladimír servis bílé techniky

Cs. armády 118
Keramická výroba Spaczynská

Žižkova 287
KH THERMO s r o
kotle, krby, cerpadla

V Zátiší 908
KINO REVNICE

Op/eta/ova 89
Klempírství - Ceský klempír

námestí Jir/no 43
KLlTECH s. r. o.

Kozinova 63
Knihovna mestská

Mníšecká 29

Kosmetický salón Klára
námestí Jir/no c. 1

Kosmetika Bendová
Op/eta/ova 89

Kovárství -Vratislav Hrubý
Nerudova 187

Kovovýroba Herman (mlýn)
Rovinská 47

Krejcovství - Buchalová Eva
Cs. armády 471 2

Kuchyne BENING
Sportovní 1033

Kuchyne, nábytek - Halina
Op/eta/ova 39

KULTURNí STREDISKO

(zámecek)
Mníšecká 29

Kvetiny Kucerová - Kodasová
Berounská 72

Kvetiny, ovoce, zelenina H&H
námestí Jir/no 26

L
Lékárna .U stríbrné hvezdy.

Komenského 535
Lesy mesta Revnic

námestí Jir/no 74
Lahudky výroba -Schweiner

K.Mund/a

5

257720 822
257 720 823

257721 313

257 721 248

257721 238

257 721 194

257721 200

257 720 888

257 721 942

257 720 442

257 72 0204

257 721 433

257721 979

257 720 178

257721 889

257721414

257 721 553

257 720 639

57 721 528

257721 818

257720 835

257 720 923
257 720 179

257 720 200

257 721 556

257721 444

257 720 153

257720 810

257 720 722

257720 889

257 720 878
257721 513

257 721 939

257720 581
257 720 129

257 720 150
257720151
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257 720 152
257 720 153
257 720 154
257 720 155
257 720 157
257 720 158
257 720159
257 720 160
257 720 161
602 308717

technický dvur
mestské lesy
stavební úrad
energetik p. Novák
ústredna
hospodárský, správní
matrika, úctárna
fax
technická správa
mestská policie
603 851 659

Motor servis - Kasllvan
A/šova 1085 257 721 222

MULTIMÉDIA PRODAKŠN BENDA TOMÁŠ
Pražská 231 257720 721

Musil Jindrich - INTERIER DISAIN SERVIS
Máehova 659 257 720 909

N
Nábytek -Halisen

Opletalova 39
Nádraží CD

Pod Lipami 150
Nápoje -Abstinent s. r. o.

námestí Jirího 3
Nosek Josef - prodejna potravin

Komenského 880

o
Obaly INTERPLAST PE-pytle

Trebanská 776
Obrábení kovu -Herman

(bývalý mlýn za vodou)
Rovinská 47

OBUV opravy
námestí Kr. Jirlho 2

Obchod spotrebním zbožím
Jelínek Miroslav

Komenského 124
OCNí OPTIKA

nám. Kr. Jirího 48

Odevy PASU - výroba uniforem,
pletení a šití

Pod Lipami 1069
Odhady nemovitostí- p. Kubenka

Masarykova 345 257721 441
ODPADY - EKOS REVNICE

Na Borích 1077

Odpady, zemina, sute - odvoz

Technická správa mesta
námestí Jirího 74

Ovoce, zelenina, kvetiny H&H
námestí Jirího 26

p

Papírnictví Holá
námestí Jirího 2

Pecovatelská služba Revnice
Školní 928

PENCO s. r. o.
námestí Jirího 64

PESTON Slezák Petr
Dr. Pec/a 688

Penzion s byty pro duchodce
Školní 928

Plynové spotrebice, cerpadla
KH THERM s r o (býv cihelna)

VZátiší 908
Pneuservis Foukal

Ma/é námestí 902

poéíTACE -prodej,servis
MIRONET COMPUTERS

Komenského 1100
Pohrební služba Filecová

nám. Kr. Jiriho 2
603 828 934

POLICIE CR -oddelení Revnice
Nádražní213

POLICIE MESTSKÁ -Revnice
nám. Jirího 74

POŠTA - Ceská pošta
Mnlšecká 1060

257 720 835

257 721 800

257 720 429

257 720 840

257 720 841

257 720 639

603 377 912

257 721 219

604 908 669

257 721 498

257 721 077

257720 161

257 721 556

257 721 968

257 721 569

257721115

257 721 938

257 721 616

257 720442

777 003 304

257 721 194

603 457 865

257 721 494

602 308 717
603 851 659

257 720 120

R
Rámování-sklenárství p. Valšuba

Pražská 7 257 721 113

Realitní agentura
Kavalírek Jan JUDr

Sádecká 256 257 721 922
Realitní a stavební servis Pazourek
Antonín Ing.

Palackého nám. 35
Realitní kancelár 0&0
Dvorák Petr

V Souhra dí 1020
Reklama AR HO

Nádražní0204

Restaurace Champion's club
28. rljna 241

Restaurace Lidový dum
Mníšeeká 500

Restaurace Na hrišti kopané
Kar/štejnská 983

Restaurace U Jelínku
Komenského 124

Restaurace U Kutinu

Pod Lipami 39
Restaurace U Rysu

námestí Jirího 54
Restaurace u Zuzky AI! Bunda

Nádražní301 .

RUCH - místní periodikum
Školní 600

Rybarík Jaroslav
výroba kuchyní

Op/eta/ova 39

s
Ságrokartóny p. Ceška

Cajkovského 268
Salon Klára - paní Vyletová

námestí Jirího 1
Salón NOI T. Bartáková

námestí Jirího 1 2 57 720 800
SCVK Teplice - provozovatelvodovodu
Revnice

Dobrichovice

Schweiner -výroba lahudek
K.MOnd/a

Skládka EKOS Revnice s. r. o.
Na Borích 1077

Sklenárství SKLOSPOL
Máchova 823

Sklenárství VALŠUBA
Pražská 7

Slavoj Revnice - kopaná

Karlštejnská 983
Smíšené zboží -Nosek Josef

Komenského 880
SOKOL Revnice - telocvicna

Op/eta/ova 89
Soukupová Jana - textil

Komenského 100

Sportovní potreby - Štorek
Komenského 92

SPORITELNA - Ceská sporitelna
Mníšeeká 1060 257721984

Stavby silnic a železnic a. s.
Rybní

vedoucí pošty
POTRAVINY JEDNOTA

Mnfšecká 929
POTRAVINY NOSEK

Komenského 880

PRACKY - prodej, servis
ZIPS s. s r. o.

Cs. armády 118
Ponožky - výroba, prodej
MifoslavPlavec .....

Se/eeká 430

Stavební a realitní servis

Ing. Antonín Pazourek
Palackého nám. 35

257721 815

257 720 822

257 720 840

257 721 779
257 720 888

257 720 076

257 721 600

257721 010

257 720 035

257720745

257 720 871

257721 052

257 720 854

257721 921

257721 918

257 720 962

257 721 796

257 721 921

257 720 684

257 701 889

257 711 232

257720 810

257 720 090

257 720 033

257721 113

257 721 052

257 720 839

257 721 763

257721 396

257721 313

257721 127
257 721 782

257 721 600

Z
Zahradnictví Artflóra

Masarykova 347
Zahradnictví Hudec Václav

Za vodou 179

Zahrady údržba -Šafrata Jan
Smetanova 475 257720 778

Základní škola Revnice II stupen a vedení
školy

Školní 600

Školní jídelna
Legií 622

Základní škola Revnice I stupen
Revo/ucní901

Základní umelecká škola
Mníšeeká 29

Zámecnictví - Brabec Václav

Cs. armády 196
Zámecnictví MAPON
Marval František

Marákova 1076

Zámecnictví -Vyleta Karel
nám. Jirího 1

Zelenina, ovoce, kvetiny H&H
námestí Jirího 26

Zlatnictví - Marie Holecková

Mnišecká 1060

257 721 284

257 721 960

257 721 796
\

257721 653

257 721 797

257 720 922

257 720 479

257 720 032

257 720 600

257 721 556

25772 1914

Ruch 8/2002

§tavební klempírství
Ceský klempír

námestf Jirlho 43 257 721 433
Stavebniny STAMIX

Náp/avní258 . 257 721 866

Stavební firma RA-Bí spol. s r. o.
Se/ecká 831 257 721 464

Stavební. práce - Miroslav Straka
Janáckova 780 257721122

Stredisko pron1ládežKLíCOV
Sádeeká 169 257721 231

T
Technická správa mesta

nám. Jirího 74 257720161

Telefony mobilní, pocítace
MIRONET COMPUTERS

Komenského 1100 257 721 194

Televize, elektro - ERAZZ
Pražská 95 257721 357

TEXTIL - pí Soukupová
Komenského 100 257 721 396

Topení - materiál - KH THERM
V zátiší 908 257720442

Truhlárství - Svoboda Tomáš
Máchova 790 257 720 290

Truhlárství . U Kubenu

Masarykova 328 257 720 999
Truhlárství - Zuzka

Žižkova 386 257 720 080

U

Uhelné sklady SLAVIA
Pod lipami 1072 257 721 188

Uniformy výroba PASU
Pod lipami 1069 257 720 603

V
Veterinár - MVDr. Veverka

Bezrucova 523 257 720 577

Veterinár - MVDr Hradský
námestí Jirlho 42 257 720 123

Vegení úcetnictví - Wagnerová
Zižkova 307 257 721 833

Vodovody a kanalizace SCVK
5. kvetna 18 Dobrichovice 257 711 232

602 422 886 ti,;Ii
Vodovody AquaconsuJt s r o

Na višnovce 1232 Cernošice 251642213
602311 274

Výškové práce -Režábek Zd.
Tyršova 106 257 721 668
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Ž
Žaluzie Žácek BS-servis
~egif837
Zelezárství Kudlácek

námestf Kr. Jirino 5

ZDRAVOTNICTVí
ZARíZENí HERRANNOVA:
Endokrinologie, Andrologie

.-DocMUDr.Pbršbvá m

Gynekologie
MUDr. Fuchs

Chirurgie
MUDr. Major

Internista a kardiolog
MUDr. Kroupa

Rehabilitace
paní Hromádková

Neurologie
MUDr. Brodanová

ORL - ušní, nosní, krcní
MUDr. Mádle.

Ortopedie
MUDr. Forman

Praktický lékar
MUDr. Pešková

Praktický lékar deti, dorost
MUDr. Fuchsová

Psychiatrická ambulance
MUDr. Richterová

Ultrazvuková ambulance
MUDr. Hríbal

257 721 850

257720 081

220570373

257 720 666

257 720 222

257 720 666

257 720 702

257 720 222

257 720 111

257 720 222

257 720 444

257 720 333

257 720 701

257 720 666

ZARíZENí KOMENSKÉHO

Praktický lékar
MUDr. Penicková

Zubní ordinace
MUDr. Landová

Zubní ordinace
MUDr. Formanová

Zubní laborator
paní Caldová

.ZARíZENíSÁDECKÁ .
Zubní ordinace

MUDr. Hladišová

Praktický lékar deti, dorost
MUDr. Pajdlová

Gynekologie
MUDr.

Homeopatie, akupunktura
MUDr. Hejmová

námesti Jirino 26
Lékárna Revnice

U stríbrné hvezdy
Komenského 535

TRANSHOSPITAL - P Bulícek
Marákova 321:

SANITKY
mobil

LÉKARSKÁ POHOTOVOST
Komenského 700

mobil

257 721 133

257 720 770

257 720 770

257 720 006

257720141

257720 143

257 720 142

257 721 836

257 721 444

257 721 777
601 223 706

257721 555
257721 666
601 204 404

JINÉ STANICE

Financní úrad Praha-západ
Na Pankráci 95 Praha 4

ústredna
Katastrální úrad Praha-západ

Pod sidlištem1800/9 Praha 8
ústredna

Krajský úrad Stredoceský
Zborovská 11 Praha 5

.ústredna ... . - . 257051111

Okresní hygienická stanice PZ
Žitavského 497 15680 Praha 5
ústredna 257 922 480

Okresní úrad Praha-západ
Podskalská 19 Praha 2
ústredna

Str.edoceskáenergetická a s
Zdenka Lhoty 1009 Cernpšice

261 371 111

284041111

221981111

251 640 167

Stredoceská plynárenská a. s.
nám Starosty Pavla 1464 Kladno
ústredna 312627637

Stredoceská plynárenská a. s.
Plzenská 957 Beroun

Stredoceská plynárenská a. s.
Novodvorská 803/82 Praha 4
ústredna

RETHMANN-JERALA s. r. o

odvoz popelnic
RadlJk 22, JI10vé u Prahy

311621515

241 027 111

224 282 664

-
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Motto: "Mestecko jest cisté, úpravné a doporucuje se pro svou zdravou a romantickou
polohu... "

(ottuv slovník naucný o Revnicích)

Vážení obcané,

predstavuje se Vám sdružení nezávislých kan-
didátu "Naše Revnice", které se bude ucházet
o Vaši podporu v nadcházejících volbách do
mestského zastupitelstva. Název našeho voleb-
ního sdružení jsme zvolili tak, aby vyjádril
vztah nás všech k mestu, ve kterém spolecne
žijeme. Naše Revníce níkoliv ve smyslu "mu-
žeme si s nimi delat, co chceme", ale Naše
Revnice ve smyslu spolecné odpovednosti
všech jeho obyvatel za stav mesta, jeho rozvoj
a podobu, v jaké je prenecháme tem, kdo prí-
jdou po nás.

Jako sdružení nezávislých kandidátu máme
významnou výhodu v tom, že nejsme vázáni
žádnou politickou doktrínou, nejsme zatíženi
nutností prosazovat stranické zájmy, které mo-
hou udusit i dohré nápady jen proto, že je na-
vrhla ,jíná" strana. Mužeme tak zcela svobod-
ne a podle svého nejlepšího svedomí pracovat
pro naše mesto. K tomu však potrebujeme Va-
ši prubežnou soucinnost, zpetnou vazbu i kon-
trolu. A na samém pocátku i Váš hlas ve vol-
bách...

Vstup sdružení nezávislých kmdidátu do
revnických voleb je vec nová. Nove, netradic-
ne, bychom proto chteli pojmout i náš volební
program. Predkládáme Vám naše zásadní ná-
zory na záležitosti našeho mesta a principy,kte-
rými se chceme rídit, a také nekteré konkrétní
cíle a akce, které bychom rádi realizovali. Jis-
te zde nenajdete vše, co Vy z Vašeho pohledu
považujete za duležité, co bezprostredne ovliv-
nuje Vášživot. Nenechávejte si tedy prosím své
názory a podnety pro sebe a reknete je nám, ted
nebo kdykoliv v príštích letech...

Naše Revnice, sdružení
nezávislých kandidátu

Práce radnice...
1."Jsmetu pro vás,obcané,jsme rádi za vašepod-

nety a otevrene vám skládámeúcty z naší prá-
ce!" - ANO!
"Neobtežujte nás vašimi nápady a otázkami!"
-NE!

2. Obnovit cinnost komisí jako jednu z forem
úcasti obcanu na správe obecních vecí - ANO!
Zvolili jste si nás, tak nám do toho až do prí-
štích voleb nemluvte - NE!

3. Aktivne vyhledávat oblasti, které vyžadují re-
šení, a dotahovat vecí do konce - ANO!
Pasivne cekat, až "nastane problém", a pak se
jím teprve zabývat - NE!

4. Hledat cesty, jak ku prospechu Revníc uvést
dobré veci do žívota - ANO!

Než neco menít, radeji hledat duvody "proc to
nejde" - NE!

5. Kde je to treba, prízvat k rešení odborníky -
ANO!
"Nepotrebujeme žádné rady, víme sami, co je
nejlepší!" - NE!

6. Zavést efektivní informacní sytém, jehož pro-
strednictvím budou obcané prubežne a podrob-
ne informováni o cinnosti radníce, pripravova-
ných i uskutecnených rozhodnutích - ANO!
Proc si prídelávat práci s aktivní informacní po-
litikou - NE!

7. Vytvorit novou, prítažlivou koncepci interne-
tových stránek mesta - ANO!
Informacní a propagacní význam internetu je
zanedbatelný - NE!

Strategie rozvoje...
1. Prosadit Revnice jako prední obec a stredisko

v regionu a s tímto cílem prehodnotit dlouho-
dobé zámery rozvoje mesta - ANO!
To nevadí, že jinde jsou aktivnejší, že se o ních
ví a že jsou dál než my. Vždyt si snad ješte až
tak zle nestojíme. - NE!

2. Mít kvalitní územní plán jako základní predpo-
klad rozvoje mesta a kvalitní architektury -
ANO! .
Radši žádná aktivní podpora výstavby a rozvo-
jových území - NE!

3. Aktivne se snažit o dorešení nejasných ma-
jetkoprávních vztahu k pozemkum na katastru
Revnic - ANO!
Když to vydrželo tak dlouho, tak proc do toho
štourat - NE!

4.Zatraktivnitobecajejí okolípro turismus-
ANO! '
"Radši at o nás nikdo moc neví, peníze turistu
stejne nepotrebujeme!" - NE!

5. Podpora duležitých institucí a jejich udržení
v obci (záchranná služba, široká lékarská péce,
hasici, policie) - ANO!
Brát jejich prítomnost v obci jako pouhou sa-
mozrejmost a riskovat, že odejdou, protože jin-
de jim nabídnou lepší podmínky pro jejich cin-
nost - NE!

6. Navázat kontakty s partnerskými obcemi u nás
i v zahranící - ANO!
To pro nás v dnešní dobe nemá význam - NE!

Hospodarení...
1. Zpracovat kvalitní dlouhodobý fmancní plán

obce jako jeden z nástroju rízení - ANO!

Financování obce rešit nekoncepcne pouze po-
dle okamžitých možností prípad od prípadu -
NE!

2. Uvážlive a pruhledne hospodarit s majetkem
mesta - ANO!
Rozprodávat majetek s cílem okamžité fmanc-
ní výhody, nepromyšlene investovat - NE!

3. Financních prostredku není nikdy dost, a proto
je nutné aktivne hledat jejich zdroje, využívat
rozvojových programu, grantu, dotací, sdruže-
ných investic, apod. - ANO!
Stežovat si, že "nemáme peníze", a sedet s ru-
kama v kline - NE!

4. Pri výberových rízeních v prvé rade oslovit
mistní firmy, jsou-li schopné nabídnout kvalit-
ní plnení za srovnatelné ceny - ANO!
Co je cizí, je vždycky lepší - NE!

Stav a vzhled obce...

1. Co nejdríve odstranit následky povodní, aktiv-
ne vyhledávat fmancní zdroje a programy k to-
mu urcené - ANO!
Pockáme, až co na nás zbude, a pak neco ude-
láme. - NE!

2. Zpracovat program výstavby, obnovy a údržby
infrastruktury - pozemních komunikací, vodo-
vodu, kanalizace a ostatních sítí - a zacít ve spo-
lupráci s príslušnými správci s jeho realizací -
ANO!
"Nemužeme nic delat, nejsou peníze!" - NE!

3. Vzhled a cistota obce je záležitostí nás všech -
ANO!
"Co je pred plotem, o to se nestarám, a co je za
plotem, do toho nikomu níc není!" - NE!

4. Vyrešit umístení kontejneru na plasty a sklo tak,
aby nehyzdily okolí - ANO!
"Už jsme si zvykli, že to žádná krása není, a po
dojmech návštevníku nám níc není!" - NE!

5. Revnice se rozkládají na obou brezích Be-
rounky, cást obce "Za vodou" by proto nemela

být až ta druhá v rade - ANO!
Cást obce "Za vodou" je svého druhu periferie
a lidé musí pocítat s tím, že preference budou
vždy dávány centrální pravobrežní cásti Revnic
-NE!

Životní prostredí...
1.Duslednekontrolovata v prvé rade vubec zjís-

,tít ekologický i ekonomický stav problémové
skládky EKOS - ANO!
Spoléhat se na obecná, konkrétními fakty ne-
podložená prohlášeni o bezproblémovosti
skládky a jejího rízení a verit, že snad "to s ní
nakonec dobre dopadne" - NE!

2. Péce o mistní zelen, její rychlá obnova (zejm.
Havlíckovy sady, okolí zámecku) - ANO!
Neodborné ošetrování zelene; solení místních
komunikací v zime - NE!

3. Trídený odpad, platby podle množství vypro-
dukovaného odpadu - ANO!
Všechno na jednu hromadu a platit paušálem -
NE!

4. Provádet aktivní ekologickou osvetn v kombi-
naci s dusledným ukládáním sankcí za poško-
zování životního prostredí- ANO!
Tolerovat cerné skládky, lokální spalování od-
padku a vypouštení odpadních vod - NE!

Vzdelávání, kultura, sport...
1. Prohloubit spolupráci radnice a školských za-

rízení, obnovit renomé revnické základní školy
-ANO!
My si rešíme své problémy a školy at si reší
zase svoje - NE!

2. Všestranná podpora místních kulturních, sppr-
tovních a zájmových spolku - ANO!
Jsou duležitejší veci, na to už nezbývá - NE!

3. Aktivní úcast radníce prí porádání kulturních
a sportovních akcí -ANO!
Není treba hlubší podpory, stací, že souhlasí-
me, aby se na našem katastru neco porádalo -
NE!

Deti, mládež, seniori...
1. Ve spolupráci s rodicí, školou a zájmovými

sdruženími mládeže vytvorit program protidro-
gové prevence - ANO!
Problém drog nevyrešili nikde, tak proc se o to
vubec snažit - NE!

2. Aktivne podporovat a spolupracovat se sdruže-
ními, která se venují detem, mládeži a senío-
rum - ANO!
To je zájmová sféra, která nespadá do oblasti,
v níž,by se obec mela angažovat - NE!

3. Vytvorit verejná mista ke sportovnímu vyžití
detí a mládeže - ANO!

Kdo chce využívat sportovní zarízení, tak pou-
ze jako clen nejakého sportovního oddílu - NE!

4. Vytváret podminky pro aktivní zapojení senío-
ru do dení v obci - ANO!
Seniori už chtej i mit svuj klid a težko mohou
s necím pomoci - NE!

Bezpecnost v obci....
1. Mít jasné a úcinné scénáre pro krizové sítuace

-ANO!
Spoléhat se , že "nás snad níc nepostihne" -.NE!

2. Obecní policie musí být videt v ulicích - ANO!

Proti rustu kriminality dneska stejne nejde níc
delat-NE!

3. Instalace nových bezbariérových prechodu pro
chodce a zpomal ovacích prahu na frekventova-
ných místech - ANO!
Prechody pro chodce jsou prežitek a instalace
zpoma1ovacích prahu je složitá záležitost - NE!

4. Prosadit stálý dozor obecní policie na precho-
dech pro chodce pred zacátkem vyucování -
ANO!
Zatím tam žádné díte nesrazili, tak to snad není
nutné - NE!
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v minulém císle casopisu Ruch jsme Vám
eredstavili volební program ODS pro mesto
Revnice v nadcházejícím volebním období.
Predložili jsme Vám podrobný soupis všech
našich hlavnich zámeru. Zde prípomínáme je-
ho hlavní okruhy:

* Pomoc obcanum pri odstranování násled-
ku záplav

* Zkvalitnení správy mesta a zpruhlednení
jeho hospodarení

* Podpora práva, ochrana majetku, bezpecí
a verejného porádku

* Zdokonalení protipovodnových opatrení
* Zlepšení služeb a úrovne technického vy-

bavení mesta
* Podpora podnikání a tvorby pracovních prí-

ležitostí
* Rozvoj kulturních, zájmových a sportov-

ních-aktivit a spolkového života
* Propagace mesta a využití jeho rekreacních

a turistických príležitostí

V našem programu vycházíme z realistické-
ho posouzení možností, které naše mesto má,
a zejména z príležitostí pro jeho rozvoj, kte-
ré byly dosud opomíjeny.
Chceme nabídnout zodpovedné hospodare-
ní, jehož cílem bude predevším vytvorení
dloúhodobého prínosu pro obyvatele a pro
kvalitu jejich života v obci.
Chceme lépe využívat a aktivne vyhledávat
dostupné fmancní zdroje at už z krajských,
státních ci evropských prostredku.
Naše vize pro Revníce je mesto skýtající dob-
ré príležitosti pro práci i podnikání a príjem-

Váženi spoluobcané,

né prostredí pro odpocinek. Chceme podpo-
rovat porádek a právo, úctu k soukromí
a dobré sousedské vztahy.
ODS vždy klade duraz na individuální akti-
vitu a osobní odpovednost. Chceme proto
v co nejvetší míre podporovat rozvoj spol-
kového života, kulturních a zájmových akti-
vit a sportu.
Jsme pripravení k realizaci našich zámeru
spolupracovat se všemi, kterí to mysli s bu-
doucností mesta dobre.

NAŠI KANDIDÁTI:

1. - Miroslav Cvanciger, 47 let, tajemník
OÚ, clen ODS

2. - Ing. Jirí Drvota, 48 let, konstruktér, bez
politické príslušnosti

3. - Vladimír Krivánek, 51 let, elektrotech-
ník, clen ODS

4. - Lenka Kolárová, 37 let, hudebník, bez
politické príslušností

5. - Václav Navrátíl, 37 let, elektrotechnik,
bez politické príslušnosti

6. - Ing. Petr Petele, 39 let, stavar, bez po-
litické príslušností

7. - Miloš Bartunek, 48 let, školník, bez po-
litické príslušnosti

8. - Jaroslava Pecková, 23 let, cukrárka,
clen ODS

9. - MUDr. Helena Fuchsová, 44 let, lé-
karka, bez politické príslušnosti

10. - RNDr. Zdenek Hons, 49 let, vývojo-
vý pracovník, bez politické prísluš-
nosti

11. - Petr Bergr, 39 let, podnikatel, clen
ODS

12. - Josef Nosek, 39 let, obchodník, clen
ODS

13. - Vladimír Šaroun, 55 let, zahradník,
bez politické príslušností

14. - Miroslav Bouzek, 43 let, stavební
technik, bez politícké príslušnosti

15. - Vojtech Novák, 47 let, vedoucí ob-
chodního strediska, clen ODS

p

",
'..

Podarilo se nám sestavit kandidátku z osob-
ností, které mají k Revnicím dlouhodobý
vztah a neco již v místním živote také doká-
zaly.
ODS dosud vlastními silami mesto Revnice

nespravovala, dlouhodobe však vede mesta
a obce v našem okolí ke spokojenosti míst-
ních obyvatel. Chceme Vám nyní dokázat své
schopnosti i zde v Revnicích.
Náš program je realistický a prítom ambicióz-
ní. S lidmi, které Vám nabízíme, jsme schopní
jej naplnit.

Veríme, že i Vy nám dáte svou duveru.

Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátu "Naše Revnice"
Por. Jméno Príjmení Titul Vek Povolání Obec trvalého pobytu Clenství v politické strane
1 Václav Zdráhal Ing. 56 ekonom Revnice bez politické príslušnosti
2 Pavel Dudák. JUDr. 39 advokát Revnice bez politické príslušnosti
3 Iva Velflová Ing. 36 ekonomka Revnice bez politické príslušnosti
4 Ivana Veselá Ing. 39 ekonomka Revnice bez politické príslušnosti
5 Milan Adam 35 manažer prodeje Revnice bez politické príslušnosti
6 Petr Kokeš 27 vedoucí prodeje Revnice bez politické príslušnosti
7 Barbora Brabencová 26 zdravotni sestra Revnice bez politické príslušnosti
8 Ondrej Masner MUDr. 35 lékar Revnice bez politické príslušnosti
9 Michaela Šádková Ing. 44 jednatelka Sokola Revnice bez politické príslušnosti
10 Petr Vávra PharmDr. 38 lékárník Revnice bez politické príslušnosti
11 Ondrej Smetana 23 student Revnice - bez politické príslušnosti
12 Martin Derco 35 podnikatel Revnice bez politické príslušnosti
13 Pavel Jílek 33 manažer prodeje Revnice bez politické príslušnosti
14 Tomáš Smrcka Ing. 35 podnikatel Revnice bez politické príslušnosti
15 Ondrej Lánský 22 manažer prodeje Revnice bez politické príslušnosti
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Volební program strany KDU-CSL
v Revnicích na období 2002 až 2006

Kandidáti KDU - CSL do Zastupitelstva mes~
ta Revnice považuji výkon funkce zvoleného
zastupitele za službu obcanum, jejímž cílem je
hájit zájmy jejích i mesta jako celku a objek-
tivne rozhodovat o verejných vecech. Jsou pri-
praveni v pripade zvolení prevzit odpovednost
za rozhodováni ve vecech samostatné pusob-
nosti mesta.

Kandidáti považuji pro obdobi roku 2002
až 2006 za..prvoradé tyto konkrétni úkoly.

1. Na zpracováni projektu na ochranu mesta
pred povodnemi a jeho realizaci vyvinout
maximální úsilí, zejména využít možností
regionu Dolní Berounka. -

2. Pro odvedení prívalových vod z vyšších
cástí mesta posílit deštovou kanalizaci
v ulici Pražské, 28. ríjna a V Souhradí.

3. Zajistít úpravu povodnového plánu mesta
podle zkušeností z povodne 2002.

4. Zajistít úpravu územního plánu o poznat-
) ky z povodne 2002 se zamerením na bez-
pecnéa zdravébydlení. -

5. Zajistít prímý kontakt mezi státnimiorgá-
ny doWížejícími na skládku odpadu. a or-
gány mesta a pravidelne informovatverej-
nost o výsledcích doWedu.

6. Vybudovat splaškovou kanalizaci v oblas-
ti Pod Drahou, Na Výšine, Pod Lipami, Na
Stránce a ulici Selecké vcetne prípravy pro
odkanalizováni celé oblasti Vetrovaa Selce.

7, Rekonstruovat cistírnu odpadních vod ke
splnení soudobých kritérií.

8. Po výstavbe kanalizace postupne zpevno-
vat povrchy komunikací.

9. Podporovat výstavbu nových bytu k zame-
zení poklesu trvale Wášených obyvateL.

10. Vybudovat úpravnu pitné vody, aby její
kvalita nebyla závislá výhradne na stavu
v prameništi.

11. Upravit a osvetlit mistopro pristávánivrtul-
níku Záchranné služby po celých 24 hodin
denne. -

12. Optimalizovat práci Mestské policie s du-
razem na dodržováni obecne závazných vy-
Wášek mesta.

13. V rámci ozdravetÍíživotního prostredí pod-
porovat výsadbu zelene v Revnicích a pé-
ci o ni.

14. Prevést mestské lesy do kategorie lesu re-
kreacních a tím získat vyšší dotace na hos-
podarení v lese pri soucasném útlumu tež-
by dreva.

15. Zvýšit kapacitu materské školy 020 mist
prosazením integrace základní školy
a predškolních zarízení ve meste. .

Kandidáti KDU-CSL jsou presvedceni, že
plnení uvedených konkrétních bodu programu
bude provázeno souWasemrevnické verejnos-
ti, tak jako se souWasem a ve spolupráci s ob-
cany byl v zásade splnen volební program
KDU-CSL v minulém období.Dokoncená ply-
nofikace, vodovod ve ctvrtích ke Trebáni a Za
Vodou, zprovoznený velký vodojem pod hr"bi-
tovem, opravený most pres Berounku ke kem- -
pu, vydláždení chodníku podél Wavnichkomu-
nikací a rekultivace staré skládky se staly po-
zitivni samozrejmostí. Projektová pripravenost
dalších etap kanalizace se stala základem pro
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priznáni rozsáWé dotace státu na její vybudo-
váni. V minulém programu obsažené a mestem
posléze vyžadované úpravy toku Berounky, zu-
staly u správce povodí pouze u nedostatecné-
ho prohloubení koryta reky pod jezem až
k ostrovum. Další úpravy se zastavily na pro-
blému likvídace vyteženého materiálu a aka-
demických sporech správy povodí a státních or-
gánu životního prostredí o rozsah úpravy stro-
mového porostu na brezích a na ostrovech.

Pro spokojený život obcanu a pro rozvoj
podnikáni, zdravotnictví, školství, sportu a dal-
ších oblastí obcanské vybaveností považují
kandidáti KDU-CSL za duležité, aby trvale co
nejlépe pracovaly administrativní, obslužné
a bezpecnostní složky mesta, jímž hodlají tr-
vale venovat svoji pozornost.

Kandidáti KDU-CSL:

Jan Kadlec 47 let
Libor Kvasnicka 38 let
Ing. Josef Beneš 46 let
Mgr. Martin Procházka 39 let
MVDr.Zdenek Valeš 28 let
Mgr.Petr Vacír 27 let
Jirí Buchal 22 let
Martin Kubena 31 let
Helena Navrátilová 55 let
VáclavZuska 53 let
fug. Miroslav Vyleta 62 let
Ing. Tomáš Karas 38 let
Karel Vyleta 32 let
Dagmar Renertová 71 let
Jaroslav Klápa 58 let

.bezpartijní
bezpartijní
bezpartijni
bezpartijni
bezpartijní
clen US-DEU
bezpartijní
clen KDU-CSL
bezpartijní
beZpartijní
bezpartijní
bezpartijní
bezpartijní
clen KDU-CSL
bezpartijní

= - - -



12
Ruch 8/2002

CIŠTE'NÍ

.~

Fotografie v tomto císle:

Zavadil, Kvasnicka, Šplíchalová

~

~

Vydává: Mestský úrád Revnice .

Odpovedný redaktor: PhDr.Zdenek Koštál
Redaktorka: M. Krivánková

Det~káred;a~fl1íré\da:..".Staiýi
K; šplíchalová,.L.'Zdráhalová,
Adresa redakce:' MeÚ Revnice
Telefon: 02/57720159 . Fáx:02/5772 0160
Uzávefkaprjštího císla: 7.10.2002
Sazba:.SETEP~ Komenského 60iRevnice

. Tisk:TiskárnaR.Novotný,DobrichoviCe.
Vydávání povoleno pod c. 678/90
z 3. 4.1990, odd. kultury OÚ Praha-západ.

Adresát:

psc:


