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SLOVO STAROSTY

Vážení obèané, vážení ètenáøi
našeho zpravodaje,

p o s l e d n í
mìsíc v roce je
èasem pøedvá-
noèního shonu,
ale posléze i
obdobím zklid-
nìní.

V našem
mìstì již byly ukonèeny vìtší
investièní práce, jako poslední
byla zdárnì zrekonstruována další
èást ulice Pražská, která je hlav-
ním prùtahem  naším mìstem.
Objížïka a soubìh prací na rekon-
strukci nádražní budovy nám

komplikovala život, ale nakonec
vše probìhlo bez vìtších problé-
mù.

Novì zvolení zastupitelé se ujali
své práce a pøipravují  materiál,
který pracovnì nazýváme „pro-
gramové prohlášení“. V tomto
prohlášení chceme jasnì pojmeno-
vat všechny  úkoly, které bychom
rádi bìhem ètyø let zrealizovali.
Pøedpokládám, že v pøíštím èísle
budeme mít možnost vás s tímto
materiálem seznámit.

Letos již podruhé je v prodeji
nástìnný kalendáø mìsta na rok
2007, koupit jej mùžete v kultur-
ním støedisku, v knihovnì, v gale-
rii No1 a v prodejnì Quelle. Mys-
lím, že je to velmi vhodný dárek  i
pozornost pro všechny milovníky

našeho mìsta. V prodeji bude i na
tradièních vánoèních trzích
v sobotu 9. prosince dopoledne
na nám. Jiøího z Podìbrad.

V pøedvánoèním èase bude pro-
bíhat v Øevnicích mnoho kultur-
ních aktivit našich spolkù a orga-
nizací a my máme možnost se na
nich potkávat.

Dovolte mi, vážení obèané
a vážení ètenáøi, abych vám popøál
klidné prožití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví, spokojenosti
a životního elánu v roce 2007.

Miroslav Cvanciger

PØEÈTÌTE SI:

Z jednání Rady
mìsta

Nový jízdní øád

Blíží se èas 
vánoèních kaprù

Jaký byl rok 2006?

Vila Zbiroh

Spokojené vánoèní svátky a mnoho štìstí v novém roce 2007 
pøejí zamìstnanci MìÚ Øevnice a redakèní rada Ruchu.
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Z RADY
MÌSTA

Nájem
Rada mìsta schválila prodlou-

žení nájemní smlouvy mezi Mìs-
tem Øevnice a Pohøební službou
Jaroslava Filecová na kanceláø
pohøební služby v èp. 2 a užívání
chladících boxù na høbitovì. 

Øeditelka MŠ  
Rada mìsta vyhlásila 12. èer-

vence 2006 konkurz na obsazení
funkce øeditele pøíspìvkové orga-
nizace Mateøská škola Øevnice.
Konkurzní komise na základì
pohovoru s jedinou uchazeèkou
Hanou Kvasnièkovou, který se
uskuteènil 6. listopadu 2006,
doporuèila zøizovateli Mateøské
školy Øevnice jmenovat Hanu
Kvasnièkovou do funkce øeditel-
ky Mateøské školy Øevnice.
Na základì doporuèení konkurzní
komise Rada mìsta jmenovala
øeditelkou Mateøské školy Øevni-
ce paní Hanu Kvasnièkovou
s úèinností od 1. prosince 2006.

Náruè
Rada mìsta schválila  Zmìnu

èíslo 2 nájemní smlouvy mezi
mìstem Øevnice a Obèanským
sdružením Náruè, kterou se
Obèanskému sdružení Náruè dává
výslovný souhlas k tomu, aby na
pozemku è. parc. 214 zøídilo tøi
hlubinné vrty o hloubce cca
100 m a další potøebná technická
opatøení pro vytápìní budovy è.p.
3. Vlastníkem tìchto vrtù a tech-
nologie se stane mìsto Øevnice.

Elektøina u Cihelny
Firma Elektromontáže s.r.o.

požádala dopisem ze dne
31.10.2006 o souhlas s umístìním
zaøízení a s realizací stavby „Øev-
nice, úprava kNN u Cihelny“ tak,
že stavba je umístìna na pozemku
è. parc. 1432/3, s pøechodem pod
novì zhotovenou komunikací. 

Navržené øešení pøedstavuje
riziko, že bude poškozena novì
vybudovaná komunikace (živièný
povrch). Existuje však jiné øešení,
a to vedení kabelù pøes pozemky
žadatele è. parc. 1446/9, 1446/10
a 1434/4.Toto øešení je bez rizika.
Protože zámìr lze realizovat i
jiným, bezrizikovým øešením, než

je navrhované øešení, rada mìsta
neschválila umístìní a realizaci
stavby „Øevnice, úprava kNN
u Cihelny“ podle pøedloženého
návrhu firmy Elektromontáže
s.r.o. ze dne 31.10.2006

Palackého námìstí
Na základì pøíslibu ministra

financí hospodáøský odbor pøipra-
vil podklady pro výbìrové øízení
na dodavatele stavby Rekonstruk-
ce místních komunikací v centru
mìsta. Rada mìsta odložila
vyhlášení výbìrového øízení na
dodavatele stavby Rekonstrukce
místních komunikací v centru
mìsta do doby, než bude  vypra-
cována dokumentace pro stavební
povolení.

Pøíspìvek galerii
Galerie Salon No1 pøipravuje

ètvrtý roèník soutìžní výtvarné
výstavy na téma Pulci malují
svoji øeku. Soutìž se uskuteèní
v lednu 2007 a zúèastní se jí dìti
z Øevnic a okolních obcí. Poøada-
tel požádal o finanèní pøíspìvek,
aby mohl alespoò èásteènì pokrýt
náklady na výstavu. Rada mìsta
vzala žádost o finanèní pøíspìvek
na vìdomí a povìøila hospodáøský
odbor zapracováním pøíspìvku do
návrhu na rozpoèet mìsta na rok
2007.

KOMISE
Rada mìsta zøídila na svém

druhém zasedání dne 13. listo-
padu své poradní orgány -
komise ve složení:

Komise stavební: Vladimír
Køivánek (pøedseda), Tomáš Kra-
moliš, Ing. Jan Klimt

Komise pro rozvoj veøejných
prostor: MgA. Ivana Junková
(pøedseda), JUDr. Pavel Dudák,
Vladimír Køivánek, JUDr. Zuzana
Hlistová, Michaela Sudková

Komise pro životní prostøedí:
MVDr. Zdenìk Valeš (pøedseda),
Mgr. Ladislav Kotìra, Ondøej
Lánský, Miroslav Velfl, Ludmila
Souèková, Leona Havlová, Petr
Krièka

Komise školská: Helena Rytí-
øová (pøedseda), MgA. Ivana Jun-
ková, Ing. Iva Velflová, Mgr. Lud-
mila Chroustová

Komise kulturní: MgA.
Michal Trnka (pøedseda), MgA.
Ivana Junková, Mgr. Jiøí Milfait,
MgA. Silvie Klempererová,
Lenka Koláøová

Komise sportovní: Ing. Václav
Zdráhal (pøedseda), Ing. Michaela
Šádková, Barbora Ciglerová

Komise sociální a zdravotní:
MUDr. Vladimíra Hejmová
(pøedseda), MUDr. Ondøej Mas-
ner, Alžbìta Hazuková, Blanka
Drábková

Komise pøestupková: JUDr.
Zuzana Hlistová (pøedseda), Mar-
tin Plachý, Blanka Drábková

Komise letopisecká: MUDr.
Jindøich König (pøedseda), Ing.
Josef Beneš st., Mgr. Pavel Beneš,
Jiøina Cvancigerová, Marie
Horká, Bedøiška Krejèoková,
Dagmar Renertová, Mgr. Tomáš
Hromádka

Komise povodòová: Miroslav
Cvanciger (pøedseda), Ing. Vác-
lav Zdráhal, Ing. Jiøí Buchal,
Pavel Jílek, Tomáš Boèek, Bohu-
slav Leinweber, Miroslav Paur,
Karel  Kakeš, Ing. Karel Koška,
Tomáš Štech

Budova HZS
Rada mìsta povìøila starostu

a místostarostu jednáním se
Záchranným hasièským sborem
o podmínkách pøevodu budovy
a pozemkù areálu stanice HZS
v Øevnicích do majetku státu s
pøíslušností hospodaøení HZS
Støedoèeského kraje. Koneèné
rozhodnutí je v pravomoci zastu-
pitelstva.

Veøejná sbírka
Rada mìsta povìøila tajemníka

pøípravou veøejné sbírky na opra-
vu hrobky architekta Sochora.

Kanalizace - zápach
Na základì stížností obèanù

mìsta a vlastního zjištìní MìÚ

Rada mìsta požaduje po správci
kanalizaèní sítì VHS Benešov
prošetøit dùvod, proè je v nìkte-
rých místech mìsta cítit silný
zápach z kanalizaèních øadù
a podat o tomto šetøení zprávu
do 27.11.2006.  

Poplatek za odpad
Rada mìsta schválila Vyhlášku

è. 1/2006, která øeší výši poplatku
za zavedení systému shromažïo-
vání, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komu-
nálních odpadù, vèetnì systému
nakládání se stavebním odpadem
pro rok 2007. Výše poplatku je
odvozena od skuteènì vynalože-
ných nákladù na likvidaci odpadu
v roce  2006. Navrhuje se pone-
chat stávající výši poplatku, tj.
400 Kè na osobu. Rada mìsta
doporuèila Zastupitelstvu mìsta
vyhlášku èíslo 1/2006 schválit.

Naøízení obce è. 1/2006
V souèasné dobì je v procesu

projednávání zmìna è. 2 Územní-
ho plánu sídelního útvaru Øevni-
ce. Do doby, než bude zmìna è. 2
územního plánu schválena, je
nutné ve veøejném zájmu zakázat
stavební èinnosti v nìkterých èás-
tech dotèených územích, nebot´
tyto èinnosti a jejich výsledky by
mohly ztížit nebo znemožnit vyu-
žití dotèené èásti území mìsta a
mohly by mít nevratný negativní
dopad na pøilehlé zastavìné èásti
mìsta Øevnice a na životní pro-
støedí.  Z tohoto dùvodu Rada
mìsta vyhlásila naøízením obce
na vybrané èásti území mìsta sta-
vební uzávìru. 
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Na tøídìní odpadu urèeného k recyklaci jsme si
v Øevnicích již zvykli. Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu navrhuje Rada mìsta
ponechat na stejné výši. 



Ruch  12/2006

BLÍŽÍ SE DOBA VÁNOÈNÍCH KAPRÙ
Státní veterinární správa ÈR upozornila ve své tiskové zprávì ze dne 22. 11.2006 na zásady zacházení s vánoèními kapry pøi jejich prodeji a pøi

dalších manipulacích po jejich koupi. Chceme s nimi zákazníky seznámit. Dále už mluvèí SVS ÈR ing. J. Duben:
„Veøejnost si stále více uvìdomuje, že vánoèní kapr není hraèka, ale jídlo. Není tedy vhodné si s ním pøed jeho usmrcením hrát, napøíklad doma

ve vanì. Vhodné není ani vypustit ho tzv. na svobodu, do rybníka nebo do øeky. Obojí se považuje podle zákona za týrání zvíøat.
Kapr je po výlovu sádkován, zbaví se tak bahenního pachu, pøimìøenì se vylaèní, takže o Vánocích je pøipraven na to, aby byl humánnì usmr-

cen a stal se pokrmem. Kdyby byl v takové kondici vypuštìn do øeky èi do rybníka, s nejvìtší pravdìpodobností by uhynul. 
Usmrcení kapra je nejlépe nechat odborníkùm, a ne pùsobit mu stres  cestou domù, a pak další neodborným zabíjením v kuchyni. Usmrcení musí

pøedcházet omráèení tupým pøedmìtem na temeno, následovat musí okamžité vykrvení pøetnutím žáber, popøípadì pøetnutím míchy a cév tìsnì za
hlavou. Že se nesmí kapr zaživa zbavovat šupin, vytlaèovat mu jikry nebo mlíèí kvùli zjištìní pohlaví, ohrožovat jeho oèi, èi brát ho za skøele, je
již všeobecnì známo. Usmrcovat se smí jen schváleným zpùsobem  a jen na pøání zákazníka, nikoli do zásoby.  

Nakládání s rybami a zpùsob prodeje na ulicích kontrolují pracovníci státního veterinárního dozoru.  Povinností prodejcù je zajistit prodejní
místo tak, aby odpovídalo vyhlášce è. 375/2003 Sb. Musí být vybaveno váhami a prodejním pultem s omyvatelnou a dobøe èistitelnou pracovní
deskou, dále dostateènì velkými kádìmi na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvíøat a jejich ochranu pøed týráním. Prodejce
musí také zajistit dostatek èerstvé vody, která musí protékat a tím vodu provzdušòovat.  Pokud prodejce ryby i zabíjí, kuchá a porcuje, musí mít
i odpovídající porcovaní desku, nože, palièku na omraèování ryb a stìrky. Dále pak uzavíratelné a øádnì oznaèené nádoby na odpady - vnitønos-
ti, žábry, šupiny. Musí mít také zdroj pitné vody na umývání pracovního pultu. Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují, musejí mít zdra-
votní prùkaz a pøíslušné ochranné pracovní prostøedky (omyvatelnou zástìru, pryžové holinky a pryžové rukavice).“

thr
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VÁNOÈNÍ ÈAS
Letos se øevnický vánoèní trh bude konat již popáté. Bude zachován jeho charitativní ráz, to znamená, že zde budou mít své stánky organizace

pomáhající handicapovaným, budou nabízeny výrobky z chránìných dílen nebo sponzorské dary, jejichž prodejem organizace získají prostøedky
na svùj provoz. Ve stáncích stacionáøe Náruè si opìt budete moci koupit domácí peèivo, vánoèní punè a další lákadla, mùžete zde také získat infor-
mace o projektu Modrý domeèek a o  možnostech, jak pomoci. Novinkou bude letos úèast Èeského svazu ochráncù pøírody, konkrétnì centra Zvo-
neèek z Vraného nad Vltavou. Pøedstaví výrobky Fair Trade, jehož smyslem je pomoc africkým, asijským a latinskoamerickým zemìdìlcùm.
Ochutnáte èaj, kávu a rùzné dobroty z tìchto dalekých zemí a budete si moci objednat sladkosti, koøení, kakao i rùzné druhy èajù a kávy. Svými
pøíspìvky umožníte vylouèit dìtskou práci a budete mít jistotu, že se prostøedky za zboží dostanou tam, kde bylo vyrobeno. Ve vánoènì ladìném
programu vystoupí žáci ZŠ a øevnické soubory Notièky a Klíèek.                                                                                                                 VS

NÁRUÈ ZVE
NA ADVENTNÍ AKCE

Obèanské sdružení Náruè by vás i letos chtìlo
pozvat na pøedvánoèní setkání.

2. prosince ve 14.00 hodin - Adventní setkání
Náruèe s pøáteli, sponzory a pøíznivci v odìvní
Galerii Královny Elišky na Karlštejnì, nazvané
Andìlské odpoledne.  Nabídneme drobné dárky,
hudbu, punè i možnost vyrobit si vlastního andíl-
ka.  Na všechny èeká malý dárek. 

9. prosince od 9.00 hodin - Vánoèní èas na
námìstí Krále Jiøího z Podìbrad v Øevnicích.  Už
popáté budeme prodávat koláèe pro Náruè, které
budou moci dospìlí i dìti zapít dobrým punèem.
Nakoupit mùžete drobné dárky z chránìných
dílen. Kdo i letos bude chtít pøispìt svým osvìd-
èeným receptem na koláè, je srdeènì vítán.

16. prosince od 14.00 hodin - Tradièní dìtský
vánoèní jarmark v dobøichovickém zámku.
V letošním programu nebude chybìt peèení váno-
èek, prodej jmelí, placky od skautù, divadlo,  zpí-
vání u betlému, výtvarná dílna èi jízda na koních. 

Chtìli bychom podìkovat všem našim pøízniv-
cùm, sponzorùm a pøátelùm za štìdrou  finanèní a
materiální podporu a nezištnou pomoc, kterou
nám v uplynulém roce vìnovali.  Velmi si Vašeho
zájmu vážíme.

Tìšíme se na Vás a pøejeme Všem klidný
adventní èas, veselé Vánoce a št´astný Nový rok.

Za obèanské sdružení Náruè
Vladimíra Hejmová a Zuzana Dudáková
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POŠTOVNÍ ZNÁMKY
A VÁNOCE

Státní poštovní správy po celém svìtì pravidelnì pøipomínají vánoè-
ní období emisemi známek s vánoèními motivy. V severských evrop-
ských zemích mají ještì nìco navíc. Vydávají tam privátní dobroèinné
vánoèní známky, které se kupují a lepí na poštovní zásilky vedle ofici-
álních známek, nebot´ samy nemají frankovací hodnotu. Výtìžek z pro-
deje tìchto známek jde pøímo na dobroèinné úèely, nejèastìji pro potøe-
by Èerveného køíže. Tyto neoficiální známky jsou vydávány v Dánsku,
Norsku, Švédsku, Finsku a na Islandu. Dvì ukázky z Norska z let 1992
a 1999 ilustrují jejich použití.

Vánoèní známky existují i u nás. Èeská pošta vydala letos listopadu
pøíležitostnou vánoèní poštovní známku se zobrazením ústøední èásti
Krušnohorského betléma. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby
pùvodnì dìdièný rodinný betlém, jehož autor není znám, nebyl celo-
roènì k vidìní v Muzeu betlémù v Karlštejnì. Autorem výtvarného
návrhu známky je Jan Ungrád, rytinu provedl Bohumil Šneider.

Kö, thr

NOVINKY ZE SALONU
V listopadu vystavovala v galerii Michaela

Bíchová. Kolekce, kterou se prezentovala, se  sestá-
vala ze dvou èástí. Ta vìtší pøedstavila autorku jako
naivistickou malíøku pracující technikou podmalby
na  skle. Autorka, žijící dlouhá léta v Itálii, ukládá
do krajiny svého dìtství Starého Sedla kvìtiny a
ovoce symbolizující jih Evropy. Druhou èástí byla
kolekce nìkolika grafik pøipomínajících tvorbu Jiøí-
ho Andrleho.

Pøíjemný podveèer strávili úèastníci pravidel-
ného Setkání s osobnostmi. Tentokrát v poberoun-

ské galerii spolu rozmlouvali o experimentální, klasické i postmoderní
archeologii Václav Matoušek - archeolog, èlen katedry Obecné antro-
pologie Fakulty humanitní studií Univerzity Karlovy, nìkdejší pracov-
ník berounského muzea a dlouholetý specialista na archeologický
výzkum jeskyní  a režisérka dokumentárních filmù Jana Hádková.
Dozvìdìli jsme se, že grafitti mohou být v budoucnu posuzována jako
zajímavý archeologický pramen. Zajímavé bylo zejména archeologovo
vyprávìní o výzkumech unikátní pravìké skalní svatynì v Èeském
krasu na Bacínì.  Rovnìž se dozvìdìli, že je autorem divadelní hry na
motivy ze života a díla Èeòka Rýz-
nera  s názvem Holá fakta o holém
vrchu aneb pravdivá historie o obje-
vu únìtické kultury. Rozmluvu
vhodnì doplnilo promítnutí doku-
mentu Posezení s Janem Burianem,
kde jsme dozvìdìli další podrob-
nosti a režisérka tohoto dokumentu
Jana Hádková se podìlila o  zajíma-
vosti z natáèení poøadu i filmaøské
praxe.                       thr

ROBERT HANAÈÍK
KARLŠTEJNSKÝM KANOVNÍKEM

V nedìli 26.11.2006 ve 14.00 hodin v kapli sv. Mikuláše na hradì
Karlštejnì byl kardinálem Miloslavem Vlkem uveden do funkce nový
kanovník Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradì Karl-
štejnì  P. Robert Hanaèík, administrátor øevnické farnosti. Slavnost se
konala u pøíležitosti úmrtního dne Karla IV., zakladatele Kolegiátní
kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradì Karlštejnì.                  thr

KRÁTCE
* 10.11.2006 vystoupila èestná obèanka Øevnic Martina Navrátilová

v poøadu Èeské televize Krásný ztráty.
* 11.11. 2006 dorazilo do Øevnic mladé Svatomartinské víno,

k zakoupení bylo v restauraci U Rysù. Výroba Svatomartinského vína
(èeské obdoby francouzského beaujolais noveau nebo italského vína
Novello)  je pomìrnì nároèná a v Èeské republice ji mùže provádìt
pouze 52 firem, kterým propùjèil Vinaøský fond jednotnou grafickou
znaèku - siluetu sv. Martina na bílém koni. 

* Novì zrekonstruovaný úsek Pražské ulice  byl zprovoznìn  ve ètvr-
tek 16.11.2006 v 15.00 hodin.

* Ve støedu 15.11.2006 probìhlo v dopoledních hodinách v mateøské
školce taktické cvièení profesionálních hasièù. 

* V sobotu 18.11.2006 se konal druhý roèník závodu GIRO Winter
Trans Brdy. Startovalo se v Letech. 

thr

Milí pøátelé, již potøetí vyhlašuje Galerie Salon No1,
dìtskou soutìž o nejpodaøenìjší výtvarnou práci pro dìti
od pìti do patnácti let. Téma bylo pro tentokrát vybráno
s ohledem na to, že všechny zúèastnìné  dìti žijí na toku
Berounky a jistì o ní mnoho vìdí.

„PULCI MALUJÍ SVOJI ØEKU“

Stejnì jako pøedešle musíme výtvarné práce
soustøedit v galerii  nejpozdìji do 10. ledna  2007.

Výbìr prací pøenecháváme na vùli žákù a  jejich peda-
gogù. Každý žák vystavuje pouze jeden obrázek. Práce
budou vystaveny od 15. do 31. ledna 2007. Pøed kon-
cem výstavy odborná porota posoudí a udìlí svá ocenìní.

Dìkuji Vám za radostnou spolupráci a moc se tìším
na leden.

Tereza Bartáková

Ukázky vánoèních známek
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ØEVNICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH - 36

Vila Zbiroh
Vila Zbiroh, èp. 188, je výraznì viditelná stavba

v Øevnicích pod lesem na rohu ulic Sportovní a Socho-
rovy. Navrhnul a postavil ji architekt Eduard Sochor
v letech 1901 - 1902 v pseudogotickém stylu. Tehdej-
ším stavebníkem byl Jindøich Mönch z Prahy, c. a k.
revident rakouských státních drah. Ještì pøed vypuknu-
tím I. svìtové války v roce 1914 koupil vilu Jindøich
Vanìk, majitel velkého pražského semenáøského závo-
du. Vaòkova rodina jezdila do vily na letní sezónu a
byla majitelem vily témìø padesát let. Je zajímavé, že
sousední vila èp. 303 patøila také Vaòkovì rodinì.
Vanìk ji postavil v roce 1914 pùvodnì jako pøízemní
domek pro svého zahradníka. Na pohlednici è. 1 z dva-
cátých let 20. století je vila Zbiroh zobrazena a v textu
uvádìna jako Vaòkùv letohrádek..

S ohledem na dlouhodobé pùsobení Jindøicha Vaòka v Øevnicích chci se krátce zmínit
o jeho osobì i o rodinì. Jindøich Vanìk byl nejen podnikatelem a obchodníkem se semeny,
ale také pøedním semenáøským odborníkem. Jeho firma se zabývala vývojem zahradnického
náøadí, ale i pìstováním nových odrùd kvìtin, zejména macešek. Je pøíkladem tzv. selfmade-
mana. Narodil se v roce 1869 ve slovinském Mariboru, tehdejším rakouském Marburgu, kde
jeho otec pùsobil jako zamìstnanec rakouských státních drah. Pozdìji se rodina vrátila do
Prahy. Vanìk založil semenáøský závod v Praze v roce 1899. První prodejnu otevøel v býva-
lém hotelu Zlatá husa na Koòském trhu - dnešním Václavském námìstí. Od roku 1906 vydá-
val svùj vlastní odborný èasopis s názvem Vaòkùv zahradnický rádce. Vanìk byl zdatným
obchodníkem a navzdory èetné konkurenci se mu daøilo. V roce 1910 postavil pro svou firmu
novou budovu v Bubenèi v tehdejší Vltavské ulici, dnes je to Bubenské nábøeží. Své výrob-
ky zaèal vyvážet do ciziny, stal se napø. královským èernohorským dvorním dodavatelem. Na
obr. è. 2 je jeho firemní dopisnice se zpìtnou adresou.

Vaòkova firma pøeèkala i II. svìtovou válku, samozøejmì ale nepøeèkala únorové události
roku 1948, které vedly k jejímu znárodnìní. Jindøich Vanìk nejenže pøišel o firmu, která byla jeho celoživotním dílem, ale okolnosti znárodnìní
byly pro nìj navíc osobnì natolik hrozivé, že zvolil radìji dobrovolný odchod ze svìta dne 15. bøezna 1948. Na obrázku è. 3 je Vaòkova fotogra-
fie z roku 1947. Za socializmu byla firma zrušena.

Roku 1992 založili Vaòkovi potomci opìt firmu Semena Vanìk s obcho-
dem na Bubenském nábøeží, kterou vede Vaòkova pravnuèka Olga Šerclo-
vá. Nìkteré výrobky se i dnes vyrábìjí podle dochované dokumentace,
dokonce tradièní Vaòkovy motyèky pro okopávání semenných porostù byly
nedávno vyvezeny do støedoamerické Nikaraguy.

Vanìk se oženil s Olgou Peroutkovou, se kterou mìl ètyøi dcery. Nejstar-
ší Ema se narodila v roce 1904, Olga v roce 1906, Jindra v roce 1908 a
Blanka 1910. Dcera Jindra zemøela v roce 1934 ve 26 letech na otravu krve,
která byla komplikací furunklu horního rtu. Na pamìt´ své zemøelé dcery
nazval Vanìk novì vypìstovanou odrùdu modré macešky názvem Jindra
Vaòková. Ve svém oboru je i dnes jméno Vanìk uznávaným pojmem.          

Kö
(Zpracováno podle ústního sdìlení paní Olgy Bartošové a Olgy Šerclové

a podle údajù z internetu.)

KRÁTCE
* V sobotu 2. prosince 2006

probìhl na námìstí Krále Jiøího
z Podìbrad sbìr nebezpeèného
odpadu. Další termíny sbìru
nebezpeèného odpadu MìÚ Øev-
nice vèas sdìlí.

* Týž den øevnické Notièky
vystoupily spoleènì se souborem
Hradišt´an ve Španìlském sále
Pražského hradu na adventním
benefièním koncertu. Známý øev-

nický  folklorní soubor pøipravuje
na 5.12. Mikulášský koncert
v øevnickém kinì (od 17 hod.)
spojený s nadílkou. 9. 12. Notièky
vystoupí na vánoèních trzích na
nám. Jiøího z Podìbrad (13,15
hod.) o den pozdìji na závìreè-
ných Taneèních v Lidovém domì

(od 17 hod.), 17.12. na  houslo-
vém koncertu v Zámìèku (17
hod.) a na Vánoèním koncertu
v kostele sv. Mauritia.               thr

* Od pondìlí 27.11. do pátku
1.12.2006 byla uzavøena èást ulice
Moøinské  v úseku od ulice Ost-
rovní k ulici Ke Strouze. Objízdná
trasa vedla  Rovinskou a Sluneè-
nou ulicí. Dùvodem uzávìry byla
stavba pøedávací vodomìrné šach
ty na hlavním øadu vodovodu,
který je uložen v komunikaci. 

* Poslední letošní setkání

v Havlíèkových sadech se konalo
25. 11. 2006.                          

* Rybáøi  pozor! Výdejna
povolenek ÈRS MO Øevnice je
pøestìhována  do ulice Švabinské-
ho è. 28 (ulice vlevo nad pùvodní
výdejnou, dùm u potoka). Provoz-
ní doba pouze ve ètvrtek od 14 do
18 hod. Výbor MO  pøeje všem
èlenùm  úspìšný rybáøský rok
2007! Kontaktní telefon: 257 720
267, 606 168 010. Adresa: ÈRS
MO Øevnice, Švabinského 28,
252 30 Øevnice.                    obr

1

2

3
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NOVÝ JÍZDNÍ ØÁD
Od 10. prosince 2006 je v platnosti nový jízdní øád Èeských drah. Souèasnì dochází k úpravám nìkterých tarifù. Zmìny se týkají pøe-

devším zákaznického jízdného. Naopak se nemìní výše obyèejného jízdného, ceny trat´ových jízdenek, žákovské jízdné èi cena víkendo-
vé jízdenky SONE+.  

Tarify
Zákaznické jízdné bude novì vypoèítáváno vždy jako sleva 30 % z obyèejného jízdného pro všechna tarifní pásma, èímž dojde ke sjednocení

výpoètu slevy. Pøi cestování do vzdálenosti 40 kilometrù se zmìna výpoètu jízdného nikterak na cenì zákaznického jízdného neprojeví, ale pøi
cestování v tarifním pásmu 11-15 kilometrù je nové zákaznické jízdné dokonce levnìjší. Prùmìrná vzdálenost, na kterou cestují zákazníci Èes-
kých drah, je pøitom 36 km - vìtšiny cestujících se tak zmìna zákaznického jízdného nedotkne. Ke zmìnì dochází pøi cestování na vzdálenost 41
km a více, které bude ménì výhodné. 

Jízdní øád
Jízdní øád na trati è. 171 z Prahy do Berouna doznal øady podstatných zmìn. První zastávkový vlak odjíždí z hlavního nádraží v 0:26 hod. Další

pak jede ve 4:21 hod. a potom se vlaky støídají v pùlhodinovém taktu vždy 26. a 56. minutu. Novì Èeské dráhy pøidaly zrychlený vlak, který star-
tuje v pracovních dnech na Smíchovském nádraží v 6:49 hod. a staví v Radotínì, Èernošicích, Dobøichovicích a konèí v Øevnicích v 7:11 hod.
Další zrychlené vlaky jedou ze Smíchova 15:54 (Øevnice 16:16 hod.), 16:13 hod. (Øevnice 16:35 hod.), 16:54 hod. (Øevnice 17:16 hod.), 17:13
(Øevnice 17:35 hod.), 17:54 hod. (Øevnice 18:16 hod.), 18:13 hod. (Øevnice 18:35 hod.). Ke zmìnì došlo u noèních vlakù. Novì vyjíždìjí vlaky
z Prahy - hlavního nádraží 22:26 a 23:26 hod. 

V opaèném smìru jedou vlaky podobnì jako v pøedchozím jízdním øádu. Odjezdy se jen o minutu zmìnily. Vlaky do Prahy odjíždìjí vždy v 5.
a 35. minutì. V pracovních dnech odjíždí ranní zrychlený vlak z Øevnic o ètyøi minuty døíve v 7:25 hod. Novì odjíždí z Øevnic zøízené zrychle-
né vlaky z Øevnic do Prahy - Smíchovské nádraží v 7:55 hod. (na Smíchovì v 8:17 hod.), 8:40 hod. (na Smíchovì v 9:02 hod. a na hl. nádraží
v 9:10 hod.), 15:45 hod. (na Smíchovì v 16:07 hod.), 16:25 hod. (na Smíchovì v 16:47 hod.), 16:45 (na Smíchovì v 17:07), 17:25 (na Smíchovì
v 17:47), 17:45 (na Smíchovì v 18:07) a 18:25 hod. (na Smíchovì v 18:47).

Kompletní jízdní øád nabízíme ètenáøùm v pøíloze jako malý vánoèní dárek.
thr

KULTURNÍ PØEHLED - PROSINEC
Do 13. 12. Galerie No1 Výstava Michaely Bíchové
2. - 10. 12. Sál Zámeèku Výstava panenek ze sbírky Ivany Zrostlíkové
5. 12. 17,00 Kino Mikulášský koncert Notièek
9. 12. 9,00 - 14,00 Námìstí Vánoèní èas - tradièní vánoèní trh
10. 12. 18,00 Lidový dùm Vystoupení Notièek na závìreèných taneèních
16. 12. 18,00 Sál Zámeèku Vánoce plné hudby - Evropské koledy v podání 

souboru Bell Canto
17. 12. 15,00 Sál Zámeèku Èertùv švagr - pohádka Boženy Nìmcové v úpravì

Jiøího Trnky, pro dìti i rodièe
17. 12. 17,00 Sál Zámeèku Houslový koncert sester Koláøových
20. 12. 17,00 Sál Zámeèku Vánoèní koncert ZUŠ
23. 12. 17,00 Kostel Vánoèní koncert Notièek

Z OKOLÍ
Kultura

v Dobøichovicích
2. prosince - sobota v 17h na

zámku, vernisáž výstavy fotogra-
fù KFA - èlenové Klubu fotografù
amatérù (mezi vystavujícími bude
i místní fotograf Roman Garba).
Výstava potrvá do konce prosin-
ce, otevøeno dennì. 

3. prosince - nedìle v 15h
základní škola Raisova ulice -

Malé divadélko - O stateèné prin-
ceznì Mánì. 

9. prosince - sobota od 19.30h
Fürstùv sál - ADVENTNÍ
VEÈER PØI SVÍÈKÁCH -
Kouzlo ukolébavek, vánoèních
písní a koled (Dvoøák, Schubert,
Brahms, Komenský, Grieg, Gers-
chwin a j.). Úèinkují: MICHIYO
KEIKO - zpìv a JAROSLAV
ŠAROUN - klavír.

15. prosince - pátek od 20h
Fürstùv sál koncert známého
kytaristy ŠTÌPÁNA RAKA.
Pøedprodej vstupenek v dobøicho-

vické knihovnì  za 120,- na místì
150,- Kè

16. prosince - sobota 14-17h
DÌTSKÉ ADVENTNÍ TRHY.
Prodej výrobkù dìtí ze ZŠ, stacio-
náøe Náruè, Skautù, ZUŠ, hudeb-
ní vystoupení ZUŠ, projížïka na
koních, kováø - ukázky øemesla,
výroba ozdob,  peèení vánoèek.

Na leden 2007 pøipravujeme:
13. ledna - sobota 17h Fürstùv sál
- Beseda o jeskyních, 21. ledna -
nedìle 15h Fürstùv sál Buchty a
loutky - divadlo pro dìti

hru

Kino v Mníšku 
9.12.2006 Garfield 2 (USA)
od 16.00 a 18.00 hod.
16.12.2006 Ro(c)k podvrat´ákù
(ÈR) od 18.00 a 20.00 hod.
6. ledna 2007 V tom domì straší
(USA) od 16.00 a 18.00 hod.
13. ledna 2007 Let è. 93 (USA)
od 19 hod.
20. ledna 2007 Hezké chvilky
bez záruky (ÈR) od 19 hod.
Na únor mj. pøipravujeme Casino
Royal (nový pøíbìh Jamese
Bonda).                                          bal
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STAVBA MODRÉHO
DOMEÈKU POKRAÈUJE

Stavba Modrého domeèku zdárnì pokraèuje. Je dokonèen suterén
a rýsují se budoucí prostory internetové kavárny. V lednovém èísle
Ruchu bychom Vám rádi blíže pøedstavili koncept celého projektu.

Zuzana Dudáková

Pohled oknem do budoucí kavárny

JAKÝ BYL ROK 2006?
Pøedevším volební. V Øevnicích jsme

volili do Poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR a do Zastupitelstva mìsta. Mìsto v uply-
nulém roce žilo øadou investièních akcí,
z nichž asi nejvýznamnìjší byla výstavba
sítí v zónì Cihelny. Spory, které se èásteènì
promítly i do pøedvolebního boje,  vyvolala
otázka budoucí existence øevnické skládky.
Vìtšinou s radostí jsme sledovali nìkolikrát
odloženou opravu Pražské ulice a rekon-
strukci   øevnického nádraží, které po letech
dostává dùstojnou podobu.

Øevnice ovšem žily v uplynulém roce
i kulturou. Tradièní akce pøilákaly nejenom
místní, ale i pøespolní zájemce - divadelní

i hudební pøedstavení v lesním divadle, výstavy, besedy a kulturní akce v Zámeèku a v Salonu No1. Festivaly Dixieland v Øevnicích a Cesty, které
se konaly pøed Zámeèkem, již proslavily Øevnice daleko za hranicemi bývalého okresu Praha - západ.  Ostatnì seznam akcí by byl velmi dlouhý.
Øevnický kronikáø mj. jistì na stránky kroniky zaznamená rekordní èarodìjnickou vatru, vystoupení Notièek v Americe, Noc na Karlštejnì míst-
ních ochotníkù nebo oslavy jubilea øevnických hasièù. Jaký bude pøíští rok?

thr

Placená inzerce
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STUDIO OBKLADU A DLAŽEB
Hana Bílová            www.sod-cernosice.cz
Husova 773             e-mail: info@sod-cernosice.cz
Èernošice - Vráž

Tel. 251 512 437, 604 559 289

Nabízíme:
Veškerý sortiment zboží Lasselsberger (Rako, Horní Bøíza, Chlumèany)
Obklady a dlažby Španìlsko
Obklady a dlažby UNITED COLORS OF BENETTON
Mramory a žuly
Silikony, tmely, PU pìny
Spárovací hmoty
Lepidla 
Keramické dekorace - ruèní práce
Obkladové pásky KLINKER
Plovoucí podlahy PARADOR

Otevøeno: Po - Pá   9,00 - 11,30 hod. 13,00 - 17,00 hod.
So          9,00 - 12,00 hod.
(Dle dohody možno i déle.)
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realitní a dražební spoleènost

Chcete-li koupit, prodat èi pronajmout
svojí nemovitost, obrat´te se na nás,

zajistíme vše potøebné.

kanceláø Palackého 70, Dobøichovice 252 29
Tel.+ fax : 257 712 671

e-mail: info@infocredit-reality.cz
www: infocredit-reality.cz 

kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová     
736 673 909

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY Z
PØÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kè bez DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19.000 Kè bez DPH
DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- Kè bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBÙ,
NÁVRHY, ZAMÌØENÍ S DOPORUÈENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOÈTY. PO TEL. DOMLUVÌ I MIMO PRACOVNÍ
DOBU VÈETNÌ SOBOT A NEDÌLÍ.     

PROVOZOVNA:

U Strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162

E-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz 
www.kamenictvi-cervenec.cz 

Po 8,00 - 17,30 Út-Èt 8,00 - 16,30  Pá 8,00 - 15,30 
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UZÁVÌRKY RUCHU
V ROCE 2007

Dovolujeme si upozornit naše pøispìvatele
a inzerenty na uzávìrky Ruchu v prvním pololetí

roku 2007:
1/2007 - 29. prosince 2006, 2/2007 - 26. ledna

2007, 3/2007 - 23. února 2007,
4/2007 - 24. bøezna 2007, 5/2007 - 20. dubna

2007,  6/2007 - 25. kvìtna 2007.
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Ceník inzerce v Ruchu
Celá strana 1 300 Kè, polovina strany 650 Kè, ètvrtina strany 320 Kè, osmina strany
160 Kè. Pøi inzerci 3x a více za sebou jdoucích èísel 20% sleva. Podklady pro inzeráty
nám mùžete zasílat na adresu hromadka@centrum.cz s požadavkem velikosti inzerá-
tu, èi je dodat ke zpracování po telefonické dohodì do MìKS. 

FOTBAL
Øevnice A - Pøíbram 1:0
Branka: Tùma. Vedli jsme od sedmé

minuty a v druhém poloèase jsme odolali
tlaku soupeøe. Dùležité vítìzné utkání
pøed koncem soutìže.

Klínec - Øevnice B 4:3
Branka: Pitauer z penalty, Sklenáø,

Škarda. Podzimní sezóna družstva B
skonèila, poslední zápas s Kosoøí se neu-
skuteènil, protože Kosoø ze soutìže
odstoupila.

Velká Dobrá - Øevnice 3:1
Branka: Tùma. V posledním utkání

podzimní èásti soutìže chytil Karel
Zuska penaltu.

I. A TØÍDA, SKUPINA A

1. Hoøín 40:18 35
2. V. Dobrá 29:23 31
3. Zápy 45:26 30
4. Nový Knín 36:20 26
5. Mìchenice 21:15 25
6. Sp. Pøíbram 27:24 23
7. Hradišt´ko 20:28 21
8. Jílové 21:21 20
9. Tn Rakovník 22:26 19
10. Knìževes 28:36 19
11. Velvary 24:34 19
12. Øevnice 21:31 19
13. Vraný 23:27 17
14. Mìlník 33:38 15
15. Hvìzdnice 31:44 15
16. Buchlovice 20:30 11

ŠTF

Informace o èinnosti sportovních  
organizací v Øevnicích najdete také 

na  www.revnice.cz 
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