Webový zpravodaj březen 2011

Na OÚ v Řevničově je zřízeno kontaktní
CZECHPOINT.

místo

Špatné zprávy:

Vítejte na www stránkách obce Řevničov

ZLATÝ ERB:
Obec Řevničov se přihlásila do 13 ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby obcí a měst Zlatý erb. Každý občan může
podpořit svým hlasem naše webové stránky
v rámci ceny veřejnosti. Bližší informace
o soutěži získáte prostřednictvím odkazu, který
je umístěn na našich stránkách. Podpořte svoji
obec a dejte hlas našim stránkám. Možnost hlasovat v celostátním kole je do 31.3.2011 do
16:00 hodin.
Děkujeme

SOUTĚŢ:
CO JE TO BALABÁN?
1. Husice nilská
2. Kohoutice
3. Atrapa ptáka
Správnou odpověď můžete zaslat na adresu
starosta@revnicov.cz do15. března 2011 do
14:00 hodin. Tři správné odpovědi vylosujeme
a výherce odměníme. Nezapomeňte k odpovědi
připojit své jméno a adresu pro případné zaslání
výhry.

Březen:
v současnosti třetí měsíc gregoriánského kalendáře býval prvním měsícem kalendáře starořímského. Ve většině zemí marec v různých modifikacích u nás březen, prý podle rašení
bříz, březosti zvěře a hospodářských zvířat. Pro
skauty a severoamerické indiány je březen měsíc
vran. Jarní rovnodenností 21.3. začíná kalendářní
jaro.

Podle rozhodnutí nadřízených orgánů se příprava
obchvatu Řevničova a celková příprava stavby
rychlostní komunikace R6, kterou doposud připravovali
pověření
pracovníci
správy
ŘSD Karlovy Vary vrací zpět do Prahy. Přestože
jsme se jako starostové dotčených obcí proti tomuto postupu odvolali a poukázali na to, že pracovníci Karlovarské správy udělali ve velice
krátké době veliký kus práce, mají výsledky,
znají zdejší poměry a lidi a požádali tímto
o vyjímku, nebylo nám to nic platné. Příprava
projektu ze strany KV byla pozastavena
a převádí se do Prahy. Důvodně se obáváme, že
se tak další příprava projektu zpozdí. Dalším
strašákem pro zpoždění jsou aktivity pro nás neznámých osob, nebo uskupení, které požádali
o vyhlášení významných krajinných prvků
v trase dálnice.

Petice za peticí!!
Petice proti rušení autobusových linek byla
ukončena k 28.2.2011. Kmetiněvská výzva bude
k podpisu do 10.3.2011 a od 1.3.2011 můžete
svým podpisem do petičního archu podpořit petici za urychlenou výstavbu silnice R6. (Praha Karlovy Vary) Petice jsou k podpisu na poště
v Řevničově.

Zápis dětí do MŠ Řevničov
Zápis dětí do MŠ v Řevničově pro školní rok
2011 - 2012 se uskuteční 14. dubna 2011 od
13:00 do 16:00 hodin v 1. patře budovy mateřské školy. Více informací na tel. č. 313 564 218.
BANKOMAT,
který je umístěný na budově OÚ
v Řevničově
je
v provozu
NON STOP

VÁŽENÍ „PEJSKAŘI“,

PODANÉ ŢÁDOSTI O DOTACE:

uhrazení poplatku ze psa je jen jedna část schválené Obecně závazné vyhlášky obce Řevničov.
To, že jsou mezi vámi chovatelé, kteří si ulehčují
práci a pouštějí vyvenčit svého psa na veřejné
prostranství je další věc, kterou tato vyhláška
upravuje. To, že se pejsek pod vaším dohledem
proběhne, doprovodí vás na procházku, nebo do
obchodu je v civilizovaném světě, ve kterém žijeme normální. To že pejsek není stroj a vykoná
svoji potřebu je také normální. Jenomže veřejné
prostranství je určeno zejména pro občany, kteří
se po obci pohybují ať již cestou na autobus, do
školy, na nákup a zpět, nebo k lékaři. Co není
NORMÁLNÍ je kličkovat a překračovat exkrementy na komunikacích a chodnících. Doma na
dvorku si uklidíte, ale na obecním je vám to jaksi
jedno. Buďte tak slušní a buď nechte pejska do-

V červenci 2010 byla podána žádost o dotaci
v rámci programu Zelená úsporám na zateplení
základní školy. Vpřípadě že obec uspěje budou
vyměněny okna, zateplená fasáda minerální izolací, vyměněny vchodové dveře. Tyto práce jsou
navrženy na budovu školy a na budovu školních
dílen. Celkové náklady jsou propočteny téměř na
9 mil. Kč. V případě, kladného vyřízení se budeme finančně podílet zhruba ve výši 1/2 ceny díla.

ma, nebo si to

ukliďte.

OBEC PŘEZBROJILA:
Ne, určitě nejde o žádnou novou zbraň, ale o novou komunální techniku. Malotraktor TZ4-K14,
který slouží obci již přes 20 let a byl nahrazen
novým traktůrkem Vega s příslušenstvím. Pořízení nové techniky za 720000,- Kč schválilo zastupitelstvo obce na svém II. Veřejném zasedání.
Nový malotraktor je vybaven kabinou a tak se
výrazně zlepší pracovní prostředí zaměstnanců
zejména v zimním období, kdy mají na starosti
sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků.

Murphyho zákony na březen:
* Na ničem příliš nezáleží - je jen málo věcí na
kterých záleží vůbec
* Každé nové řešení - nese nové problémy
* Necháme-li věcem volný průběh - jde to s nimi
od deseti k pěti
*Proti blbům není ochrany - jsou příliš vynalézaví
* Pozor - příroda vždy fandí skrytým vadám

V prosinci 2010 schválilo zastupitelstvo obce
podat žádosti o dotace v rámci dotačních titulů
Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro rok
2011 byly zpracovány a v řádném termínu podány žádosti na rekonstrukci ulice Benešova, na
opravu pomníku padlých z I. sv. války a na zřízení dětského hřiště. Poslední žádost na opravu
kříže ve Vosykově ulici bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeným pracovníkem MěÚ Rakovník do 20.2.2011.

STOČNÉ PRO ROK 2011:
Zastupitelstvo obce na svém II. veřejném zasedání ze dne 24.1.2011 schválilo cenu stočného pro
letošní rok ve výši 30,- Kč/m3. Cena stočného
byla vypočtena ze skutečných nákladů na vyčištěný m3 v roce 2010. Platby nadále zůstávají
čtvrtletní s ročním zúčtováním.

AUTOBUSY:
Rušení autobusových spojů zamávalo celým Stč.
krajem. Na obecní úřad se obraceli občané obce s
dotazem jak to bude po 31. lednu 2011. Jelikož
se vše odehrávalo v chaotickém prostředí a neměli jsme žádné ověřené informace stoupala nervozita. Telefonování s krajem, dopravci a Sdružením pro dopravní obslužnost nebralo konce.
Ke zrušení byly navrhovány spoje, které zajišťovaly návrat z odpoledních směn. Zrušením
„louňáku“ vznikl problém s dopravou dětí do
školy a ze školy. Tyto problémy jsme řešili přednostně a v rámci možností se nám je podařilo
vyřešit. Zastupitelstvo obce nezůstalo k této otázce lhostejné a nesouhlasí s rušením spojů, což
dalo jasně najevo ve svém usnesení z II. Veřejného zasedání. Řevničovské nádraží, s vyjímkou
3 školních spojů, bylo úplně odříznuto od obce.
Na to konto byl zaslán dopis senátorovi Marcelu
Chládkovi, aby kraj převzal zrušenou linku autobusů Ústí n. Labem a pomohl tím našim občanům. Situaci se podařilo vyřešit s pomocí pana
senátora, referátu dopravy Stč. kraje, sdružení
pro dopravu a s ředitelem ČSAD Kladno a tak v
rámci možností bude alespoň částečně kompenzováno spojení po zrušeném „louňáku“ a to již
od 6.3.2011.

