
URNY JSOU PŘIPRAVENÉ. Volební místnosti se
pro komunální volby otevřou v pátek 20. a v sobo-
tu 21. října. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Začátek uzavírky byl znovu
odsunut, nyní na 23. října
Řevnice – Termín uzavírky hlavní silnice v
Řevnicích byl znovu posunut. Podle starosty
města by už mělo jít o definitivní verzi: do-
pravní omezení má začít platit 23. října.
Čtyřikrát byl odložen začátek rekonstrukce hlav-
ní Pražské ulice v Řevnicích. Původně měla vý-
měna dlažby za asfaltový povrch v úseku od ná-
městí Jiřího z Poděbrad k prodejně Nissan začít
už 11. září. Poté byl termín posunut na 4., pozdě-
ji na 11. října. „Problém byl v tom, že pro zahá-
jení stavby chybělo povolení dopravního inžený-
ra. Podle posledních informací od dodavatele má
být oprava zahájena v pondělí 23. října. Věřím, že
tenhle termín už je definitivní,“ říká starosta měs-
ta Miroslav Cvanciger.
Práce budou 20 dnů prováděny za úplné uzávěry
Pražské silnice. Zatímco nákladní vozy nad 3,5
tuny budou muset jezdit po objížďce přes Lety,
Hlásnou Třebaň a Karlštejn, pro osobní auta bude
vyznačena objízdná trasa po místních cestách. Z
Pražské ulice se bude jezdit do ulice 28. října, ko-
lem nádraží, na Palackého náměstí a Berounskou
ulicí. Od nádraží k Palackého náměstí bude do-
prava řízena semafory, chodcům má sloužit pás
vedoucí přes bývalé uhelné sklady a sběrnu kovů. 
Lidé cestující vlakem do Prahy musí navíc počí-
tat s tím, že po dobu oprav bude zrušeno  nové
parkoviště na protilehlé straně od hotelu Grand.
Zákaz zastavení bude i v ulici Opletalově, kde
zůstane pro dopravu jednosměrka.                    (pš)

Volby mimořádné nejsou!
Mimořádná čísla jakýchkoliv novin se vydávají
tehdy, je-li k tomu skutečně mimořádný důvod.
Válka, živelní katastrofa, přelomová událost v ži-
votě lidí. Jsou letošní komunální volby podobně
přelomové? Ne. Jde o standardní volby ve stan-
dardní demokratické zemi. Jejich výsledek jistě v
mnoha případech přinese změnu na té které rad-
nici, ale to je vše. Nic neobvyklého.
Proč tedy Naše noviny přicházejí s mimořádným
vydáním? Protože o to byly naléhavě požádány.
Sdružení nezávislých kandidátů Řevnice pro bu-
doucnost se poté, co vyšlo řádné číslo 20/06, na
redakci obrátilo s tím, že by mělo zájem otisknout
v NN ještě před volbami článek. Závažný článek,
který má potenciál ovlivnit volby v Řevnicích a
kvůli kterému tomuto sdružení stojí zato požado-
vat i vydání speciálního čísla NN.
Naše noviny jsou po celou dobu své sedmnáctile-
té existence nezávislým periodikem. Nemohou a
nechtějí »sloužit« zájmům kohokoliv jiného. Proto
sice mimořádné číslo vychází, ale předmětný člá-
nek je v něm zařazen jako (mimo)řádně zaplace-
ná inzerce. Zároveň jsme nabídli možnost honoro-
vané prezentace i dalším demokratickým subjek-
tům ucházejícím se o přízeň voličů. Z naší strany
nejde tedy o nic jiného, než o komerční počin. Po-
dezřívat nás z toho, že chceme před volbami stra-
nit jedněm na úkor druhých, by bylo liché. 
Je možné, že článek o řevnické skládce vyvolá dal-
ší reakce. Jsme připraveni se k tomuto tématu vrá-
tit i po volbách.    Miloslav FRÝDL, Naše noviny

V Letech půjde k volební urně i Fin
BEZ PLATNÉHO PRŮKAZU TOTOŽNOSTI HLAS ODEVZDAT NESMÍTE

Řevnice, Lety – Doslova hodiny zbývají do ote-
vření volebních místností. V Řevnicích se bude
hlasovat stejně jako v minulých letech v příze-
mí Zámečku. Letovští budou volit v obecním
sále U Kafků.
Volby se uskuteční ve dnech 20. a 21. října. V pá-
tek jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22

hodin, v sobotu od 8 do 14.00. Než se vydáte hla-
sovat, zkontrolujte si, že máte platný průkaz to-
tožnosti, jinak nebudete moci odevzdat hlas. To
mohou pouze občané ČR, kteří alespoň druhý den
voleb dosáhli osmnácti let. Volit mohou i cizinci z
členských zemí EU, kteří ovšem tuto skutečnost
do 18. října nahlásili na úřadu v místě svého trva-
lého bydliště. 
„Rozhodl jsem se, že volit budu,“ uvedl například
Pietary Valtonen z Letů, který je původem Fin.
Jakmile členové okrskové komise ověří vaši to-
tožnost, dají vám úřední obálku. Pokud jste neob-
drželi nebo zapomněli hlasovací lístky, dostanete
je rovněž ve volební místnosti.
Volič může vybrat nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva má být voleno. V Řevnicích
se jedná o 15 jmen, v Letech je to 7. Výhodou ko-
munálních voleb je, že si mohou voliči vybrat jed-
notlivé osobnosti a nikoliv jen strany.
Je tedy možné na hlasovacím lístku označit kříž-
kem v rámečku před jménem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli strany či sdruže-
ní. Jejich počet ale musí přesně odpovídat počtu
volených zastupitelů, jinak je hlas neplatný. 
Možné je hlasovat i pro jednu stranu, případně v
ní označit favority. Oba postupy je možné kombi-
novat. Lze vybrat určitý  počet jednotlivců a pak
zaškrtnout stranu. Hlas pak bude dán podle pořa-
dí pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do vole-
ných zastupitelů.
Kdy je hlasování neplatné? Pokud vhodíte hlaso-
vací lístek bez úřední obálky, nebude-li označena
žádná strana či jméno a bude-li naopak zaškrtnu-
to více jmen než je zastupitelů. Pavla ŠVÉDOVÁ
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MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

Speciální volební číslo pro ŘEVNICE,

Lety, Hlásnou i Zadní Třebaň a Svinaře

Na řevnickou radnici 
chtějí hned tři starostové
Řevnice – Tři muži, kteří v minulosti stáli v
čele Řevnic, se opět ucházejí o přízeň voličů.
Kromě současného prvního muže města
Miroslava Cvancigera, kandiduje i jeho před-
chůdce Jan Kadlec a Petr Kubásek. Každého
navrhuje jiná strana či sdružení.
Petr Kubásek byl prvním porevolučním »staro-
stou« Řevnic. „Tehdy to vlastně až do prvních
řádných voleb byla pořád funkce předsedy výbo-
ru,“ upozorňuje Kubásek, který poté až do roku
2004 vykonával funkci místostarosty.
Kadlec společně s Kubáskem se o místo v zastu-
pitelstvu města ucházeli několikrát, v roce 1994
Kubásek kandidoval za ODA a Kadlec za KDU-
ČSL. Starostou se tehdy stal Jan Kadlec. Uspěl i
o čtyři roky později, v roce 1998, kdy získal jas-
ně nejvíce hlasů: 1 010. Kubásek se tehdy rov-
něž dostal do zastupitelstva díky 504 hlasům. V
minulých volbách se o přízeň řevnických voličů
poprvé ucházel i Miroslav Cvanciger, který do té
doby pracoval jako tajemník na radnici v Dobři-
chovicích a ještě dříve jako starosta Letů.       (pš)
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Naším cílem je pokračovat
v započaté práci a snažit se
neustále zkvalitňovat život
v naší obci. Zákon o přeroz-
dělování daní rozvoj naší
obce hodně zbrzdil, ale my
se budeme snažit i přes
malé příjmy do rozpočtu
obce o co nejefektivnější
rozvoj naší vesnice. Jaké
budou naše hlavní cíle a
úkoly pro nadcházející vo-
lební období?
1. Dokončit výstavbu Domu s
mateřskou školu a byty. (Le-
tos jsme získali dotaci ve výši
7,866 milionu Kč.).
2. Pokračovat v dostavbě in-
frastruktury do okrajových
částí naší obce a snažit se na
tyto akce čerpat finanční pro-
středky z dotací EU.
3. Pokračovat v obnově a op-
ravě komunikací.
4. Pečovat o zeleň v obci a
zajišťovat výsadbu nových
stromů.
5. Řešení dopravní situace na
místních komunikacích. (Ins-
talace nových dopravních
značek, zpomalovacích pra-
hů atd.)
6. Spolupracovat nadále s
místními spolky.

7. Podporovat výstavbu no-
vých kabin, tribuny a restau-
race v areálu FK Lety.
8. Pokračovat v pořádání kul-
turních, sportovních a spole-
čenských akcí. (Máje, maso-
pust, posvícení atd.) 
Toto je několik bodů, na které
se chceme zaměřit. Údržba a

pořádek v obci je pro nás již
samozřejmostí. Budeme bed-
livě sledovat vyhlašování
všech grantů a dotačních titu-
lů a snažit se získávat finanč-
ní prostředky s co nejmenší
spoluúčastí obce.
Chceme, aby se Vám v LE-
TECH žilo co nejlépe.

Svinaře - V obci Svinaře bude v
nadcházejících komunálních vol-
bách kandidovat devět lidí ze Sd-
ružení nezávislých kandidátů. 273
voličů z nich vybere sedm do obec-
ního zastupitelstva na následující
čtyři roky. 
Na kandidátce je všech sedm členů
současného zastupitelstva, v pořadí
Jan Smolík, Josef Bartl, Gregor Du-
šička, Jana Saneistrová, Vladimír
Roztočil, Martin Zíma a Martin Hru-
bý. Nově se o přízeň voličů uchází
Milan Tůma (34 let) ze Svinař a Mi-
chal Růžička (32 let) z Haloun, kteří

jsou zároveň nejmladšími z kandidá-
tů. Naopak nejstarší je šestašedesáti-
letý Jan Smolík. 
Priority čerstvě zvolených jsou pře-
dem dány. „Nové zastupitelstvo čeká
boj o peníze na vodovod a kanaliza-
ci. Tuto investici snad získá z evrop-
ských peněz, které budou v letech
2007 - 2013 proudit do Česka,“ řekl
nynější svinařský starosta Vladimír
Roztočil, jenž by rád v započaté prá-
ci pokračoval, pokud bude znovu
zvolen hlavou obce.
Na tuto akci je zpracována projekto-
vá dokumentace a na stavebním úřa-

dě leží žádost o vydání územního
rozhodnutí. Hned po vyřízení může
obec žádat o peníze z Evropské unie. 
Dalším úkolem nového vedení bude
sehnat peníze na rekonstrukci fasády
budovy obecního úřadu, mateřské
školy i hasičské zbrojnice. „Jestli se

podaří všechno, bude zastupitelstvo
zlaté,“ dodal Roztočil a poděkoval
celému zastupitelstvu za dobrou prá-
ci v končícím volebním období. 
Na volby bude ve Svinařích dohlížet
čtyřčlenná komise složená ze sa-
mých žen. Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Ze dvou kandidá-
tek mohou vybírat v nastávajících
volbách občané Zadní Třebaně. O
hlasy voličů se utkají Dobrovolní
hasiči Zadní Třebaň a Sdružení
nezávislých kandidátů Za Třebaň
krásnější. Z jejich řad vznikne no-
vé devítičlenné zastupitelstvo, o je-
ho složení rozhodne 503 voličů. 
Mezi hasiči je devět kandidátů, po-
dle pořadí Jiří Nikodým, Miroslav
Hejlek, Zuzana Kořínková, Tomáš
Břížďala, Jan Placák, Josef Ševčík,
Jiří Nikodým ml., Ivana Ševčíková a
Anna Kasová. První tři jsou členy
současného vedení obce. Ostatní se
o sympatie voličů ucházejí nově,
mezi nimi také nejmladší ze všech,
devátenáctiletí studenti Ivana Ševčí-
ková a Jiří Nikodým ml. 
Sdružení Za Třebaň krásnější nabízí

výběr mezi sedmi kandidáty, v čele
se současným starostou Lubomírem
Schneiderem. Dále pak na kandidát-
ce jsou Jaroslav Matoušek, Jiří Nád-
vorník, Robert Neubauer, Hana Tuč-
ková, jediná nová tvář Helena Peli-
kánová a Lucie Kirova. 
Obě sdružení mají podobné cíle v
dalších čtyřech letech volebního ob-
dobí. „Zahájit výstavbu kanalizace i
vodovodu a také začít stavět nové
fotbalové hřiště,“ přibližuje plány
starosta Schneider. Totéž si přeje Jiří
Nikodým: „Důležitá je kanalizace a
vodovod. Taky hřiště. Ale všechno je
omezeno rozpočtem. Snad se to po-
daří, zázraky se dělat nedají,“ řekl
Nikodým. 
Volební místnost je jako vždy na
obecním úřadě, v komisi zasedne
šest žen.  Lucie PALIČKOVÁ

V Hlásné Třebani kandiduje jediná žena
Hlásná Třebaň – Jen čtyři ze současných sedmi zastupitelů v Hlásné
Třebani se rozhodli znovu ucházet o hlasy voličů.
„Jde o starostu pana Konvalinku, pana Palka a Kotíka. Pan Bobek je náhrad-
ník,“ řekla tajemnice úřadu Ilona Gartová. Další členové zastupitelstva Jana
Gartová, Jiří Diviš a Vladimír Kunc nekandidují. O hlasy voličů se v Hlásné
uchází 8 lidí, mezi nimi jediná žena Hana Neslerová. Nejstaršímu Miroslavu
Bobkovi je 66 let, nejmladší je dvaačtyřicetiletý Jiří Krejčí.
Volit by v Hlásné Třebani mohli i dva trvale zde žijící Němci. „Nepožádali
ale o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů, takže nejspíš budou mít
smůlu,“ uvedla Gartová. Volební místnosti je na obecním úřadě. (pš)

Kandidáti sdružení
ODS, KDU-ČSL 
a nezávislých

Lety - Kdo se v Letech uchází
o zvolení do obecního zastupi-
telstva na kandidátní listině
Sdružení ODS, KDU-ČSL a
nezávislých kandidátů.
1. Jiří Hudeček, 41 let, Lety
- starosta, člen ODS, navržen
ODS
2. Ing. Josef Cmíral, 59 let,
Lety
- manager, bez politické pří-
slušnosti, navržen ODS
3. Michael Váňa, 68 let, Lety
- důchodce, člen KDU-ČSL,
navržen KDU-ČSL
4. Mgr. Jiří Tesař, 56 let, Lety
- podnikatel, člen ODS, navr-
žen ODS
5. Judr. Zuzana Hudečková, 43
let, Lety
- právnička, členka ODS, navr-
žena ODS
6. Jana Demjanenková, 50 let,
Lety
- podnikatelka, bez politické
příslušnosti, navržena ODS
7. Ing. Jiří Kárník, 48 let, Lety
- manager, bez politické přís-
lušnosti, navržen ODS

Chceme, aby se v Letech žilo co nejlépe!
VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTŮ ODS, KDU-ČSL A NEZÁVISLÝCH V OBCI LETY

Letovští hodlají po volbách pokračovat v pořádání kulturních akcí jako
jsou Staročeské máje.          Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Podaří-li se všechno, bude zastupitelstvo zlaté!
SVINAŘSKOU RADNICI ČEKÁ PODLE STAROSTY PO VOLBÁCH BOJ O PENÍZE NA VODOVOD A KANALIZACI

Třebaňští chtějí vodovod
PRIORITY OBOU KANDIDUJÍCÍCH SDRUŽENÍ JSOU STEJNÉ
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Je skládka EKOS v Řevnicích hrozbou?
ROZHOVOR S BÝVALÝM VEDOUCÍM ÚLOŽIŠTĚ ODPADU NAD ŘEVNICEMI PETREM KUBÁSKEM

Řevnice - V poslední době jsem vy-
slechla na několika místech rozdílné
a navzájem si odporující informace
týkající se skládky odpadu, kterou
provozuje na kopci za městem firma
EKOS Řevnice. Ráda bych se dobra-
la podstaty problému, vyzpovídala
jsem tedy bývalého vedoucího této
skládky pana Petra KUBÁSKA.
Můžeme si zopakovat základní fakta?
Skládka byla financována z úvěru ra-
kouské banky SMW. Celková kapacita
skládky je asi 350 tis. m3 na ploše 5 ha,
využívají ji nejen Řevnice, ale i okolní
obce. Projekt skládky odpovídá evrop-
ským normám na ukládání odpadů, v
některých parametrech je i překračuje.
Například vrstva jílu pod tělesem sk-
ládky je 16 metrů, norma předepisu-
je půlmetrovou mocnost jílu nad hla-
dinou spodní vody.
Jakým způsobem se podílí město na
provozu?
Město Řevnice je po odkoupení 60%
podílu od společnosti SAMSON vlast-
níkem 95 % obchodního podílu. Rada
města doporučila odkoupení podílu,
jak vyplývá ze zápisu rady města (dále
jen RM) č. 99 z 22. 5. 2006.
Má tedy z provozování skládky i zisk?
Příjem města z poplatků za provozová-
ní skládky je cca 7,5 milionů Kč ročně,
to je až 1/4 ročního rozpočtu města bez
státních dotací. Předpoklad je, že ve 3.
čtvrtletí 2007, kdy bude umořen dluh,
by skládka  vytvářela navíc zisk, a pak
by příjmy  mohly činit až polovinu roč-
ního příjmu města. Proto se musím
ptát, zda je rozumné se snažit o uzavře-
ní skládky, jež je provozována podle
norem EU a ani kontrolní orgány ne-
shledaly problém v jejím provozování.
Četl jste zápis RM číslo 109? 
Ano, četl. 
Rekultivace IV. etapy byla provedena
bez schváleného stavebního povolení.
K zaplnění IV. etapy došlo mimořádně
rychle. Provádět překrývání skládkové-
ho tělesa z důvodu snížení úletů leh-
kých frakcí odpadů do okolí skládky a
zároveň snížení úniku skládkových
plynů do okolí je povinnost vyplývající
z provozního řádu skládky. Proto byly
provedeny překryvy dle vypracované
projektové dokumentace na rekultivaci
IV. etapy. K navážení zeminy není
třeba stavebního povolení. Předpoklá-
dal jsem, že než se překryv dokončí,
bude schválena žádost o stavební povo-
lení a překryv se rovnou rozšíří o cel-
kovou rekultivaci. Je levnější provádět

práce najednou, když už je technika na
místě. Z důvodu mimořádně rychlého
zaplnění IV. etapy jsem nestihl včas
připravit podklady.
Co se stalo, že stavební povolení neby-
lo vydáno dle Vašeho předpokladu?
Stavební povolení bylo vydáno St. úřa-
dem Řevnice, ale nenabylo právní moci
z důvodu nepodložených námitek, jež
vznesl tehdy minoritní společník Měs-
to Řevnice zastoupený p. Zdráhalem.

Námitka byla podána 9. 3. 06, těsně
před nabytím právní moci stavebního
povolení. Byla to jen shoda náhod?
Jsem si vědom, že o stavební povolení

bylo požádáno pozdě, nepředpokládal
jsem však, že společník vznese námit-
ky, které zdrží jeho vydání o dobu, než
budou námitky přezkoumány.
Jaké námitky podalo Město Řevnice?
Že je na skládku ukládán nepovolený
odpad z Německa. Námitkou se docíli-
lo toho, že nebyla uvolněna finanční re-
zerva na rekultivaci té části skládky, na
které se již delší dobu odpady neuk-
ládaly. Z této rezervy měly být propla-
ceny práce provedené firmou Švestka.
Jaké další kroky jste udělal?
Hledal jsem, jaká instituce prověřuje
dovozy německého odpadu do Česka.
Celní úřad Kladno mi 15. 3. 06 sdělil,
že nenašel nic, co by nasvědčovalo to-
mu, že by se takový odpad na skládku
do Řevnic dovezl. Dosud nebylo dolo-
ženo, že by námitka byla opodstatněná.
Tato skutečnost však způsobila, že ne-
bylo možno v termínu uvolnit rekulti-
vační rezervu a proplatit firmě Švestka
provedené stavební práce ještě za mého
působení ve funkci. Po změně majorit-
ního vlastníka nový z jednatelů p. Zd-

ráhal odmítl firmě Švestka proplatit fa-
kturu. Ta podala žádost o exekuci. Pan
Zdráhal svým postupem ničeho nedo-
sáhl, pouze společnost EKOS Řevnice
(potažmo tedy město) bude muset pro-
platit exekuční náklady 750.000 Kč
plus úroky z prodlení, ty mohou být až
1 milion Kč. O tyto částky se tedy sníží
možný zisk města.
Jak je to s kvalitou rekultivace?
Považuji práce na rekultivaci za prove-

dené ve standardní kvalitě. Jediné ne-
dostatky, kterých jsem si vědom, jsou s
ozeleněním povrchu zrekultivované
etapy. Jsou  způsobeny tím, že ozeleně-

ní skládkových těles je obecně  kom-
plikované vlivem povětrnostních pod-
mínek. Rostliny nemají možnost čerpat
vodu přirozeným způsobem vzlínáním
z podzemí, hůře se proto adaptují na
místní povětrnostní podmínky. Je tedy
nutné dosít traviny a obnovit zašlé ke-
ře. Město Řevnice vznáší námitky proti
kvalitě prací, stavební firma je opačné-
ho názoru.
Proč jste notářsky odsouhlasil  dluh a
termín úhrady do jednoho měsíce?
Firma Švestka chtěla mít jistotu, že
provedené práce budou uhrazeny a v té
době byl takový termín reálný.
Co je pravdy na tom, že jste o uznání
dluhu vedení města neinformoval?
To je snadno prokazatelná lež. Město si
nechalo za nemalé peníze vypracovat
posouzení stavu skládky nezávislým
odborníkem ing. Vodrlindem ještě před
odkoupením 60% podílu. I jeho jsem o
uznání dluhu informoval a ve své zprá-
vě konstatuje tuto skutečnost na str. 10. 
Vypadá to, že vedení města tuto zprávu
ani nečetlo.
V zápisu RM je, že nejste schopen do-
ložit výsledky výběrového řízení.
Samozřejmě nemohu doložit výsledky
výběrového řízení, neboť hned po pře-
vzetí podílu městem jsem byl zbaven
přístupu do kanceláře, kde veškeré do-
kumenty zůstaly. Pravda je také to, že
město Řevnice jako společník nic tako-
vého nepožadovalo. Ostatně během up-
lynulých čtyř let byli zřejmě zástupci
města spokojeni, neprováděli odpověd-
ným způsobem dozor, nikdy se na sk-
ládku nepřišli ani podívat, poprvé až s
ing. Vodrlindem, přestože byl po celé
volební období pověřen dohledem nad
chodem společnosti Ekos pan Zdráhal. 
Vyžádalo si město po odkoupení větši-
nového podílu ve společnosti EKOS,
abyste vysvětlil svoje kroky ve funkci
jednatele této společnosti?
Ne, město se mnou nekomunikuje, jen
šíří vlastní konstrukce událostí.
Kdo je nyní pověřen jako jednatel?
Rada města doporučila Zastupitelstvu
města schválit jako zástupce města -
jednatele společnosti EKOS Řevnice
s.r.o., starostu p. Miroslava Cvancigera
a místostarostu Ing. Václava Zdráhala.
(Citace ze zápisu jednání RM č. 100 z
31. 5. 2006.)

Jak to vypadá s budoucností skládky?
Většina občanů nemá dostatek infor-
mací o hydrogeologických podmín-
kách a technickém zabezpečení sklád-
ky EKOS. Proto převládá názor, že je
lepší skládku nad městem nemít. My
ale nejsme v situaci, kdy řešíme, zda
budovat, či ne, jsme v situaci, kdy tu
skládka už je. Na tomto faktu nelze nic
změnit. Jak jsem se již zmínil, ještě
před tím, než se město stalo majoritním
vlastníkem, zadalo zpracování studie
POSOUZENÍ STAVU ZAŘÍZENÍ A
PROVOZU SKLÁDKY PŘED
UKONČENÍM PROVOZU a POSOU-
ZENÍ PODMÍNEK ZABEZPEČENÍ
SKLÁDKY PO UZAVŘENÍ. Studii
zpracoval Ing. Bohumil Vodrlind v čer-
vnu 2006. V závěru studie je řečeno,
cituji: „Lze konstatovat, že technická
úroveň zabezpečení skládky EKOS
Řevnice je na úrovni požadované plat-
nými předpisy a není nutné činit žádná
další investiční opatření k zajištění dal-
šího provozu. Výsledky studie dokazu-
jí neodůvodněnost kritiky za nedosta-
tečné technické zabezpečení skládky.“
Město jmenovalo Ing. Černého novým
vedoucím skládky. P. Černý je společ-
níkem v několika firmách zabývajících
se odpady, je skutečným odborníkem.
Uzavření skládky v době, kdy začíná
konečně přinášet zisk, je přinejmenším
nerozumné i podle něj.
Jaký finanční zisk by v případě rozší-
ření skládky podle už schváleného
územního plánu mělo město?
Dosud skládka přinášela městu cca 7,5
milionu ročně na poplatcích. Po jejich
zvýšení by se tato částka měla  zvýšit
na cca 10 mil. Kč za rok. Navíc v 2.
polovině příštího roku, kdy má být za-
plněna stávající kapacita, by měly být
splaceny všechny pohledávky a sklád-
ka by měla přinášet další zisk cca 5
mil. Kč ročně. Tyto finance mohou v
budoucnu pomoci městu realizovat ví-
ce projektů z EU. To znamená, že může
být zhotoveno ve stejném časovém ob-
dobí dvojnásobné množství investič-
ních projektů (obnovení komunikací,
dokončení kanalizace aj.) oproti stavu,
kdy by byl provoz skládky ukončen.
V zápise z jednání RM č. 95 z 13. 3.
2006 čtu, že Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města rozhodnout, že
město nemá zájem na rozšíření sklád-
ky EKOS. Proč?
Pravděpodobně proto, že vedení města
vzešlo ze stran, jež měly ukončení pro-
vozu skládky ve volebním programu v
roce 2002. Ale miliony, které skládka
přinášela do městské pokladny, byly
přijímány s otevřenou náručí. Žádný
tlak na uzavření se tedy nevyvíjel, až
teď před volbami. Občané nejsou vede-
ním města informováni o kvalitním za-
bezpečení skládky a výsledcích kon-
trol. Takže obecné povědomí neinfor-
movaných občanů jde ruku v ruce s do-
poručením rady města k dobrému vý-
sledku voleb. 
Co byste řekl na závěr?
Postupně, jak se blížily volby, se snažil
pan Zdráhal vytvářet kolem skládky
zápornou atmosféru, posílal mimořád-
né kontroly k odběrům vzorků, policii,
celní správu, krajský úřad... Svou dest-
ruktivní činností způsobil Městu Řev-
nice škodu cca 1,5 – 1,8 mil. Kč. Ani
řádné kontroly ani tyto přepadovky při-
tom neprokázaly závažné nedostatky. 
Prodloužení provozu skládky opravdu
není hrozbou a byť by bylo jen roční či
dvouleté, poskytlo by Řevnicím mož-
nost opravit mnohem více ulic, úseků
kanalizace atd. Na rozšíření by se ale
muselo začít hned pracovat. Jinak se do
roka skládka zaplní, klienti budou hle-
dat nová úložiště a nebude cesty zpět.

Ptala se Mgr. Jiřina DOPITOVÁ

Bývalý vedoucí skládky Petr Kubásek. Foto Bohumil KŘEČEK

Řevnická skládka EKOS. Foto ARCHIV



Miroslav Cvanciger
Jsem øevnický rodák, ženatý a mám dvì dospìlé, již samostatné dìti. Aktivnì se vìnuji klasické muzice, vèelaøím, mám rád pìší turistiku.
V komunální politice se pohybuji od roku 1990, po ètyøi roky pùsobím ve funkci starosty mìsta Øevnic. Od roku 2004 jsem èlenem Zastupitel-

stva Støedoèeského kraje, kde pracuji ve Výboru regionálního rozvoje. Své zkušenosti s prací v samosprávì, státní správì a práci krajského
zastupitele rád zúroèím v nadcházejícím volebním období ve prospìch Øevnic. 
V pøíštích ètyøech letech se hodlám zamìøit na rozvoj mìsta, zvelebením jeho širšího centra, doøešit nádražní prostor až po oblast Palackého
námìstí. Velkým úkolem bude dokonèení splaškové kanalizace a s tím spojené následné zlepšení stavu místních komunikací.
Budu podporovat kulturní, spolkové i sportovní aktivity a budu usilovat o zvýšení  významu Øevnic, jako pøirozeného centra regionu.

Ing. Martin Sudek
Pracuji jako management consultant, mám zkušenosti z øídících pozic v prùmyslu a finanèních institucí. Jsem ženatý, mám 3 dìti a v Øevnicích
žiji od r. 1999 a od tohoto okamžiku jsem ani na chvíli nezapochyboval, že Øevnice jsou tím nejlepším místem pro život. Moje manželka Micha-
ela, rozená Souèková, je øevnickou rodaèkou. 
Pokud budu zvolen, zamìøím se pøi práci v zastupitelstvu zejména na ekonomické otázky fungování mìsta a využiji své dosavadní zkušenos-
ti pøi práci pro mìsto. Nabízím své síly pro spolupráci v rozpoètovém výboru. Pro zvýšení informovanosti o rozhodování mìstských orgánù bylo
udìláno hodnì. Budu prosazovat pokraèování této cesty ve smìru dalšího zvyšování transparence èinnosti mìsta a jeho zástupcù vùèi oby-
vatelùm Øevnic. Nejen mé dìti mne pøesvìdèují, že Øevnice potøebují dìtské høištì. Budu prosazovat jeho vznik a pomáhat pøi jeho realizaci,
aby mohlo být postaveno již na jaøe 2007.

Helena Rytíøová
Je mi 55 let, jsem podnikatelka a èlenka ODS. V Øevnicích bydlím od roku 1981. Jsem vdaná, mám tøi dìti. Pracovala jsem v produkci Èesko-
slovenské televize a jako jednatelka skupiny Michala Tuèného v Krajském kulturním støedisku Ústí nad Labem, které tuto skupinu zastupova-
lo.V  roce 1991 jsem založila firmu Chevaliere, která se zabývala výrobou multimediálních aplikací a pøípravou tisku. V nahrávacím studiu v
Øevnicích jsem nìkolik let produkovala dabing pro televizi Prima, ozvuèovala poèítaèové hry a v souèasné dobì zde vyrábím poslechová CD
pro výuku angliètiny. V  letech 2002 - 2005 jsem byla šéfredaktorkou zpravodaje RUCH. Mou nejvìtší zálibou je fotografování.
Budování infrastruktury našeho mìsta bylo v  uplynulém období historicky nejvìtší. I pro mì je prioritou a chtìla bych se zasadit o to, aby nadá-
le tímto tempem pokraèovalo. Za velice dùležité považuji vývoj našich dìtí v tomto mìstì. Možnost dobrého vzdìlání, sportu i kvalitní zábavy
v dùstojném prostøedí by pro nì mìlo být motivací, proè odtud neodcházet.

Ing. Jiøí Buchal ml.
V Øevnicích žiji od r. 1979. Jsem ženatý, s (zatím) jednou dcerkou. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou - obor Finance, kterému se
mimo svého podnikání plnì vìnuji v nadnárodní bance. Jezdím rád na vodu, na kolo, hraji tenis a mám rád hory.
V obecním zastupitelstvu jsem strávil uplynulé 4 roky, kdy jsem hlavnì pomáhal s problematikou ohlednì povodní.
V následujícím volebním období se chci dále vìnovat budování  ochrany mìsta a podpory vedení mìsta pøi krizových situacích. Stejnì dùleži-
tá je pro mì podpora všem organizacím a spolkùm, které pracují s øevnickou mládeží a pøipravují tím další hrdé "Øevnièáky" jako jsem já. Nemé-
nì dùležitý bod, který pøed námi stojí, je podpora rozvoje podmínek pro podnikání v našem mìstì tak, aby upevnilo svou pozici pøirozeného
centra regionu Dolní Poberouní.

Vladimír Køivánek
Je mi 55 let a jsem øevnickým rodákem a èlenem zdejší ODS. Jsem ženatý a mám dvì již dospìlé samostatnì žijící dìti. 
Mám støedoškolské vzdìlání v oboru elektrotechniky. Pracoval jsem dlouhá léta ve Støedoèeské energetické a.s. jako technik a nyní podnikám
v oboru energetiky. Ve volných chvílích amatérsky sportuji, hraji na hudební nástroje a vìnuji se kynologii.
Jsem èlenem rady mìsta. Mým programem další veøejné èinnosti je i nadále aktivní spolupráce na dokonèení rozpracovaných staveb inženýr-
ských sítí a povrchù ulic ve mìstì. Pracuji na posílení a obnovì energetických sítí mìsta. Mou snahou a cílem je prosazení takových úprav
mìsta, které budou respektovat požadavky obèanù na pøíjemné a pohodlné bydlení zasazené do pøírody, pøi souèasném využívání výhod
blízkosti velkomìsta.

MgA. Michal Trnka
Narodil jsem se 1972 v Praze. Žiji v Øevnicích spolu se ženou a dcerou. Jsem èlenem ODS.
Absolvoval jsem Hudební akademii múzických umìní v Praze. Jsem nejenom hudebník, houslista, skladatel a dirigent, ale i organizátor,
dramaturg a manažer hudebních akcí. 
Se svými zkušenostmi bych rád pracoval ve školské a kulturní komisi, mìstu Øevnice bych rád pomohl pøi zlepšení komunikace mìsta a rodi-
èù s vedením základní školy, pøi rozšíøení výchovných koncertù a kulturních akcí pro dìti v Zámeèku a v Lesním divadle. Budu dbát na to, aby
zábavné akce byly ohleduplné k místním usedlíkùm a udržely si patøiènou úroveò.

Petr Bergr
Je mi 43 let, jsem podnikatel a èlen Obèanské demokratické strany.
V Øevnicích žije již 22 let. Jsem ženatý a mám syna. Jsem vyuèený instalatér, což je i obor mého podnikání. Mám rád sport, turistiku a práci
na zahradì. 
Vadí mu stav komunikací a malé vytížení stávajících sportovních areálù. Rád bych podporoval rozšíøení pøíležitostí pro využití volného èasu dìtí
a mládeže a programy pro rozvoj spolkového života ve mìstì. Chci se podílet na koncepci investièních zámìrù mìsta a na provedení úprav
námìstí.

Kandidáti do zastupitelstva mìsta Øevnice 
ve volbách konaných 20. - 21. øíjna 2006



Tomáš Boèek
Jsem øevnický rodák, je mi 28 let a jsem èerstvì ženatý. 
Vystudoval jsem støední prùmyslovou školu elektrotechnickou a pracuji 9 let jako projektant elektro - silnoproud, na pozici zástupce vedoucího
projekce. Pøed dvìma roky jsem složil zkoušky a stal se autorizovaným technikem v oboru technologická zaøízení staveb. Sedm let jsem vedl
rockový klub Wìštírna v øevnickém zámeèku. Mezi mé zájmy patøí sport, turistika a rocková hudba.
V Øevnicích bych se rád zasadil o vylepšení stavu komunikací. Žiji v záplavovém území a proto bych se rád aktivnì podílel na protipovodòo-
vých opatøeních mìsta a zapojil se do práce povodòové komise.

Petr Krièka
Narodil jsem se 30.bøezna 1953 v Praze. Jsem ženatý  a mám dvì studující dìti. Bydlím v Øevnicích.
Po ukonèení základního vzdìlání jsem se vyuèil soustružníkem a pozdìji vystudoval støední prùmyslovou školu strojní v Praze. Pracoval jsem
ve svém oboru jako mistr odborného výcviku v uèilišti n.p. Janka Radotín. Od roku 1987 jsem pracoval u Vojenských staveb Praha jako sta-
vební zámeèník na podzemních pracích a na stavbì metra.
V souèasné dobì pracuji od roku 1994 v rodinné firmì CLASIC, která se zabývá výrobou elektrických odporových pecí, tepelnou a regulaèní
technikou pro výzkumné ústavy a laboratoøe.
Mezi moje záliby patøí rybaøení, sport, cyklistika a pìší turistika.
Jsem èlenem mìstské organizace Èeského rybáøského svazu Øevnice, Sokola Lety a Bike-teamu Lety (cyklistický klub).

Zuzana Kusbachová
Je mi 22 let a od svého narození bydlím v Øevnicích. 
Navštìvovala jsem zdejší základní školu i mnoho volnoèasových kroužkù, jak v ZUŠ, tak i mimo ni. V souèasné dobì studuji ètvrtým rokem
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a zároveò se podílím jako vedoucí na èinnosti turisticko-vodáckého oddílu Tuláci. I v budouc-
nosti je mou prioritou práce s dìtmi. 
Chtìla bych, aby dìti, které vyrùstají v Øevnicích dnes, mìly i nadále možnost širokého výbìru volnoèasových aktivit, a to nejen sportovních.
Ráda bych se proto zasadila o podporu neziskových organizací zamìøených na práci s dìtmi a jejich funkèní spolupráci s místní základní
školou.

Petr Soukup
Je mi 55 let, v Øevnicích žijeme s manželkou Lenkou od roku 1985. Máme dvì dìti, které zde chodí do školy. 
Pracuji jako televizní producent a režisér v oblasti velkých hudebních a zábavných show, èasto charitativního zamìøení (Hvìzdy na Vltavì,
Nadìje pro Asii, Hvìzdy pro New Orleans). 
Mám rád sport a pøírodu. S nadsázkou mùžu øíct, že bych nejradìji zavedl fyzické tresty za pohazování tìch modrých pytlù s odpadky v našich
krásných lesích.

Lenka Koláøová 
Žiji v Øevnicích 18 let, jsem vdaná a mám 4 dcery. Vystudovala jsem konzervatoø a hudbì se stále aktivnì vìnuji. Výchova mladé generace je
mou hlavní náplní. Jsem vedoucí Dìtské lidové muziky Notièky.
Ráda bych zlepšila školní a mimoškolní výchovu dìtí, budu prosazovat lepší podmínky pro místní spolky a organizace a chci se snažit se
o jejich podstatnìjší zaèlenìní do života mìsta a regionu.

MUDr. Helena Fuchsová
Je mi 48 let, jsem lékaøka, bez politické pøíslušnosti
Narodila jsem se v Øevnicích. Jsem vdaná a mám jednoho syna. Vzdìláním jsem lékaøka - pediatrièka. V tomto oboru pùsobím již od dob
studií. Mimo to mì velmi zajímá i stavebnictví.
Mám ráda konì, turistiku a plavání.
V Øevnicích se mi nelíbí vzhled nádraží a pošty, fungování skládky, stav chodníkù a silnic. Ráda bych pracovala na rozšíøení možností
zdravotní péèe a zkvalitnìní vzdìlávání v podmínkách mìsta.

Vojtìch Novák
Je mi 51 let, pracuji jako technický øeditel a jsem èlenem ODS.
V Øevnicích žiji od roku 1975, jsem ženatý a mám dvì dìti. Povoláním jsem elektromechanik, ve svém oboru má zkušenosti i z práce v zahra-
nièí. Pøed 12 lety jsem se stal vedoucím støediska, nyní jsem technickým øeditelem. 
Kromì své práce mám rád sport. Rád bych pøispìl ke zlepšení vzhledu mìsta a k rozvoji sportovních aktivit.

Ludìk Parkan
Je mi 30 let. V Øevnicích bydlím od útlého dìtství. Jsem ženatý, zatím bezdìtný. Støední školu jsem vystudoval pøi zamìstnání a maturitní
zkoušku v oboru provoz obchodu jsem složil v roce 2001. Od roku 1998 pracuji v obchodní firmì, v níž jsem zodpovìdný za nákup zboží.  
V Øevnicích se od dìtství aktivnì vìnuji sportovní èinnosti. V souèasné dobì jako èlen sportovního oddílu a v pøedchozích letech též jako cvi-
èitel. Pøestože v našem mìstì je k dispozici øada tradièních sportù, pøesto pocit´uji malou nabídku moderních sportovních aktivit pro všechny
vìkové kategorie. Rovnìž kvalita našich sportovišt´ zaostává za souèasnými potøebami. Proto bych se chtìl cestou úèasti v zastupitelstvu podí-
let na zlepšení situace ve sportovní oblasti.



Naše Řevnice
Sdružení nezávislých kandidátů

• Městský úřad

• Rozvoj města

• Hospodaření města

• Stav a vzhled  města

• Životní prostředí

• Vzdělávání, kultura, sport

• Sociální oblast, bezpečnost

Naše Řevnice - Vaše město

Správné, citlivé a fundované ře-

šení těchto témat považujeme za 

nejdůležitější úkol nadcházejícího 

volebního období.

Podrobné informace a jasná stano-

viska k jednotlivým bodům najde-

te v tiskovém materiálu, který jste 

v minulých dnech našli ve vašich 

domovních schránkách. 

Náš úplný volební program s pro-

fily jednotlivých kandidátů je také 

na webových stránkách našeho 

sdružení. 

Václav Zdráhal, Ing. 60 ekonom bez politické příslušnosti

Pavel Dudák, JUDr. 44 advokát bez politické příslušnosti 

Ivana Veselá, Ing  43 ekonomka bez politické příslušnosti 

Ivana Junková, MgA. 33 sochařka bez politické příslušnosti

Iva Velflová, Ing.    40 ekonomka bez politické příslušnosti 

Silvie Klempererová, Mgr.A. 37 grafička bez politické příslušnosti

Ladislav Kotěra, Mgr. 40 manažer bez politické příslušnosti

Tomáš Smrčka, Ing. 39 podnikatel bez politické příslušnosti

Jan Klimt, Ing.    46 stavební technik bez politické příslušnosti

Ondřej Lánský    26 manažer prodeje bez politické příslušnosti

Jiří Milfait, Mgr.     56 kameraman, fotograf  bez politické příslušnosti

Pavel Jílek      37 manažer prodeje bez politické příslušnosti

Alžběta Hazuková 60 zdravotní sestra bez politické příslušnosti 

Milan Adam      39 manažer prodeje bez politické příslušnosti 

Barbora Ciglerová 30 zdravotní sestra bez politické příslušnosti 
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