Webový zpravodaj duben 2011

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ:

Rybník pod sv. Annou oţil:

Kačenky, které opět přeţily zimní období
u Rosenbaumů ve chlévě jsou zpět a vesele brázdí hladinu rybníčka pod sv. Annou. Oproti loňsku se
"pěstouni" rozhodli vypustit na rybník 4 páry. Zbytek
opeřenců byl rozdán pro chovatelské účely. Ţádáme
tímto všechny občany, aby si zabezpečili své psí miláčky a sundali nohu z plynu aţ budou projíţdět přes
Tyršovo náměstí. Pro maminky s dětmi, které mají
namířeno do ordinace dětské lékařky, nebo jdou jen
tak na procházku máme jednu radu: Do kapsy si vezKrajské kolo soutěţe zná své vítěze. V kategorii měst zví- měte rohlík, nebo kousek chleba.
tězilo město Nymburk, druhé místo si odnáší Beroun
a třetí místo obsadil Roţmitál pod Tremšínem, z obcí se Zápis dětí do MŠ Řevničov:
na prvním místě umístili Mutějovice, druhý Věšín, třetí Zápis dětí do MŠ v Řevničově pro školní rok 2011 Vestec, cenu veřejnosti si odnesla obec Ostrov. Do celo- 2012 se uskuteční 14. dubna 2011 od 13:00 do 16:00
státního kola postupují vítězové jednotlivých kategorií. hodin v 1. patře budovy mateřské školy. Více inforCelkem se vybíralo ze 14 měst a 25 obcí. Celkové pořadí mací na tel. č. 313 564 218.
zatím nebylo zveřejněno. Všem, kteří podpořili svým hlasem naše stránky děkujeme.
Ve středu 23.3.2011 proběhlo veřejné zasedání zastupitels t va o b ce . N a za s e d án í b yl pr oj e dn á n
a schválen Závěrečný účet obce za rok 2010,rozpočet pro
rok 2011 ve výši příjmů 17 mil. Kč a výdajů 23 mil. Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6 mil. Kč bude kryt
zapojením finančních prostředků z minulých let. Více najdete na stránkách obce

ZLATÝ ERB:

Sbírka slánek:

SOUTĚŢ:
CO JE TO BALABÁN?
Správná odpověď na naši soutěţní otázku z březnového zpravodaje je:
3. Atrapa ptáka
Správně odpověděli celkem 4 soutěţící.

KÁCENÍ DŘEVIN:
S ohledem na ţádosti ze strany občanů o pokácení dřevin
na veřejném prostranství byla poţádána firma Arborea
Rakovník o posouzení stavu jednotlivých stromů. Celkem
ţádali občané o pokácení 10 stromů. Po provedené prohlídce bylo doporučeno porazit 5 stromů a to
3 v Benešově ulici, 1 v parku u sv. Anny a 1 u poţární
nádrţe. Stromy na hřbitově a lípy ve Štefanikově ulici
byly shledány v dobré kondici a jejich odkácení nebylo
doporučeno. Kácení proběhne nejpozději do konce března
tohoto roku. Další 2 lípy za Rychtou byly posouzeny dodatečně a s ohledem na jejich stav bylo přistoupeno k jejich odkácení.

Máte nějakou starou slánku doma a nevíte co s ní? My
vám poradíme! Pomozte i Vy s originální sbírkou slánek ve Slaném. Nevíte jak? Stačí vzít starou nepouţívanou slánku, zabalit a odeslat na adresu: Město Slaný,
Infocentrum, Masarykovo nám. 159, 274 01 Slaný,
nebo donést na OÚ v Řevničově a my ji rádi předáme.
Důleţité je napsat od koho slánka pochází, aby vám
mohli zaslat pamětní list. Více informací získáte na tel.
čísle 312 523 448, nebo na www.infoslany.cz

Dětský rébus:
Zkuste to s námi. Přepište do připravené
tabulky, která se skládá z pěti políček
slova TŘI BRATŘI a správně vepsaný
rébus zašlete na adresu—
starosta@revnicov.cz.

K odpovědi připište adresu, věk a třídu do které chodíte. Správnou odpověď můţe zaslat kaţdý, ale do osudí
o tři ceny budou zařazeny jen odpovědi od ţáků školou
povinných. Odpovědi můţete zasílat nejpozději do
10.4.2011.

STOČNÉ:
Úhradu stočného za I.Q 2011 proveďte nejpozději do
15. dubna 2011 do pokladny OÚ Řevničov. Informace o
tom, ţe stavy obci poskytuje firma RAVOS není pravdivá. Z toho důvodu je důleţité abyste měli opsaný konečný stav a nemuseli na úřad dvakrát.

VYHODNOCENÍ PETICE PROTI RUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Celkem 15 470 obyvatel Středočeského kraje přidalo
svůj podpis k petici proti rušení autobusů
ve Středočeském kraji nazvané „Škrtobus hejtmana Ratha“. Petici vyhlásilo hnutí Starostové a nezávislí a TOP
09 dne 15. února 2011 jako reakci na nekoncepční
a neefektivní škrty středočeské krajské koalice ČSSD
a KSČM ve veřejné dopravě. „Dalších 1 176 občanů se
podepsalo pod petici umístěné na internetu
a 592 podporovatelů se přidalo na facebooku.

VELIKONOČNÍK
Rok s rokem se sešel a velikonoční svátky klepou na
dveře. Ani letos nezapomněli ve školce na skořápkovník, na strom nazdobený velikonočními kraslicemi. Letos proběhne vše jako vţdy, i kdyţ trochu jinak. Dne
12. dubna 2011 od 14:30 hodin se koná v MŠ Řevničov
den otevřených dveří spojený s tvorbou a tradičním zdobením velikonočního stromu v prostorách zahrady mateřské školy. Přijďte i vy pomoci dětem nazdobit strom
jara, jste srdečně zváni.

PETICE ZA DOSTAVBU R6:

Veřejně prospěšné práce:
Rok co rok řeší obec smlouvu s Úřadem práce
o zaměstnávání lidí vedených v evidenci ÚP. Kaţdý rok
musíme absolvovat "kolečko" bezdluţnosti a doloţit, ţe
obec nemá nedoplatky na daních, zdravotním a sociální
pojištění, na cle a DPH. Následuje smlouva o počtu pracovníků a dotaci na jednoho zaměstnance. Oproti loňsku
je zde několik novinek. Úhrada za zaměstnance je
5.000,- Kč a 7.000,- Kč u zdravotně postiţeného oproti
loňským 10.500,- Kč, které pokryly veškeré náklady.
Smlouvy nebudou uzavírány s pracovníky, kteří na obci
pracovali
v uplynulém
a předloňském roce aţ
na výjímky. Pro letošní rok má obec uzavřeny tři
smlouvy. Jedna smlouva je z evropských fondů na zřízení 2 pracovních míst od 1.3. do 30.6.2011. Další
smlouva je na 3 pracovní místa z národních zdrojů od
1.4. do 30.11.2011 a třetí smlouva je na 1 pracovní místo pro zdravotně hendikepovaného zaměstnance také od
1.4. do 30.11.2011. Přestoţe nám jiţ z Úřadu práce, se
kterým máme velice dobrou spolupráci, poslali
jiţ 6 uchazečů, nepodařilo se nám ţádné místo obsadit.
Buď má dotyčný "zázračně" získané pracovní místo
a nastupuje do jiného zaměstnání, nebo se ani neráčí
dostavit, případně přinese potvrzení od lékaře, ţe uvedenou práci nesmí vykonávat. Pomalu začínáme mít obavy, jestli z našich nezaměstnaných, a ţe jich není málo,
obsadíme alespoň nějaké místo.

Na OÚ v Řevničově je zřízeno Kontaktní místo
CZECHPOINT. Zde si můţete opatřit výpis z katastru
nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního
rejstříku, nahlédnout na svoji kartu řidiče a zjistit kolik
vám chybí bodů za zběsilé a jiné jízdy a další informace, za kterými jste museli dojíţdět na příslušné úřady.

S ohledem na průtahy okolo výstavby rychlostní
komunikace R6, Praha - Karlovy Vary byla vytvořena petice za urychlenou výstavbu. Pro úspěch petice je zapotřebí sehnat minimálně 10000 podpisů.
Petici senátorů karlovarského kraje podpořil i senátor za okres Rakovník a Louny Marcel Chládek.
Petiční archy jsou stále k podpisu na místní poště. Duben:
Více o petici se dozvíte na www.chcemer6.cz.

Těţko říci proč je název čtvrtého měsíce gregoriánského
kalendáře duben údajně odvozen od slova dub. Snad na
tom mají svůj podíl uţ samotní keltové a staří slované,
kteří uctívali posvátné duby. Faktem je, ţe před přechoMurphyho zákony na březen:
dem na gregoriánský kalendář byl duben druhým měsí* Ani jarní příroda nevypadá z blízka tak hezky - jak
cem v roce. Má 30 dní a první den v měsíci se nazývá
vypadala z dálky
apríl. Ten je jiţ od 16 století spojen s různými ţertíky,
* Pojďme tudy. Je to sice dál - za to horší cestou
* Logika nikdy nerozhoduje o tom - co je moţné a co ne které se k 1 dubnu váţí do dnes. Díky tomu najdete duben snad ve všech kalendářích pod názvy jako april,
* Nezáleţí na tom co se pokazí - vţdy se najde někdo,
avril, abril. Skauti, kteří převzali názvy měsíců od sevekdo to čekal
roamerických indiánů nazývají duben měsíc trávy.
* Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav - to přejde

