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Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
Na tomto místě jsem si pro vás připravil pár slov o drobných investičních akcích, na které jsme při sestavování rozpočtu nezapomněli. O těch velkých se zpravidla
dozvídáte na jiných místech Zpravodaje. Píšeme o nich
často, píšeme o nich podrobně. Snažíme se, abyste
dostávali kompletní, a hlavně kompetentní informace.
Je dobré připomenout i menší plány, protože mnohdy
bývají důležitější, než ty velké.
Kdo například aspoň jednou navštívil webové stránky
města, určitě nezapochyboval o tom, že by měly mít
nové funkce, grafiku a měly by být přehlednější. Právě
proto bychom je letos rádi vyměnili. V roce 2009 sice
vyhrály Zlatý erb, dnes jsou ale beznadějně zastaralé.
Také začneme s generální obnovou kamerového systému podle nového projektu. Starý už totiž definitivně
dosluhuje. Postupně vyměníme jednotlivé kamery a doplníme kamerová místa pod domov seniorů, na vjezd do
Mníšku a na další místa.
Plánujeme nové zpevněné parkoviště pod Skalkou ve
Štítku, hned u závory. Doufáme, že se tím vyřeší problém
s parkováním aut na Řevnické, hlavně při akcích na Skalce. Chceme vyřešit rest z minulého roku, a tím je prodloužení chodníku na Čísovické, který se v minulém roce
nepodařilo dodělat. Letos to napravíme.
Rozjedeme i projekty na zateplení hasičské zbrojnice,
zdravotního střediska, bytových domů č.p. 519 a 555 na
Starém sídlišti a další projekty oprav silnic a chodníků.
Takových oprav totiž není nikdy dost a sem, jak doufám,
přeneseme i další dlouhodobou pozornost.
A konečně bych na tomto místě velmi rád poděkoval
všem, kteří se zúčastnili likvidace ropného znečištění Bojovského potoka, které vzniklo díky lidské bezohlednosti,
a zabránili tak velkým škodám. Především pak obsluze
naší čističky odpadních vod, panu Včelákovi a mníšeckým dobrovolným hasičům (článek o jejich zásahu najdete uvnitř tohoto čísla Zpravodaje).
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Zprávy z radnice

Bude se měřit hluk kvůli Pavilonu

V

edení města se dohodlo se zástupci
obyvatel domu v okolí plánovaného Pavilonu na standardních parametrech zadání nové hlukové studie.
Právě obavy lidí z nadměrného hluku při
výstavbě a také z provozu nové školní
budovy byly obsahem některých námitek
do stavebního řízení k Pavilonu. Původní
hlukovou studii z roku 2016 považovali
za nedostatečnou zástupci obyvatel dotčených plánovanou stavbou.
Martina Hrdličková

Novou hlukovou studii město zadalo podle
standardních požadavků. Dohodli se na tom
radní s reprezentanty obyvatel bytovky v sousedství budoucí stavby a účastníkem územního a stavebního řízení k Pavilonu. „Město
nechá zpracovatele studie vyhodnotit hluk
z dopravy na křižovatkách ulice Nádražní
a Ke škole, Jana Šťastného v místě budoucího
parkoviště a na křižovatce s ulicí Komenského. Posoudí hluk z činnosti vzduchotechniky
na střeše Pavilonu a později namátkově změří
i ruch na staveništi v průběhu stavby,“ uvádí
Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic města (OSMI).
Původně město nechalo hlukovou studii udělat už v roce 2016, třebaže ji podle sdělení
OSMI Středočeská krajská hygienická stanice
ke stavebnímu řízení Pavilonu nepožadovala.
Studii tehdy zhotovila společnosti SONNIG
Praha, a.s., avšak její závěry zástupci obyvatel

zpochybnili. „Podle nich nedošlo na oficiální
měření hluku z dopravy, měli výhrady k tomu,
že jako podklad pro výpočet hlukové situace
v okolí budoucího Pavilonu zpracovatel převzal informace od objednatele a výpočty Ředitelství silnic a dálnic z roku 2010. Podle nich
také zpracovatel nezohlednil možný hluk,
který za provozu budoucího Pavilonu způsobí
hlasové projevy osob v chráněném venkovním
prostoru,“ popisuje Eva Mesteková.

Hluk z příchodu

200 lidí,

startování a zavírání
aut požadovali
už teď změřit
zástupci obyvatel
Radnice chtěla splnit slib učiněný mluvčím
obyvatel a účastníkům řízení na podzim loňského roku, že nechá udělat novou hlukovou
studii. Proto obeslala několik certifikovaných
společností s žádostí o cenovou nabídku, která by zohlednila i požadavky těchto občanů.
Oslovené společnosti však podle Evy Mestekové hlukovou studii odmítly podle specifikovaných požadavků vypracovat s poukazem, že
mohou vyhovět pouze v případě, že mohou
vyhovět pouze tehdy, když se zadání omezí na
jasné technické zdroje hluku.
„Občané však požadovali například měření
hluku v souvislosti s provozem komunitního

centra, s příchodem a odchodem lidí do společenského sálu a dále o zohlednění kuřáckých
diskusí před budovou o přestávkách akcí, které budou venku a hluk se tak bude rozléhat
do prostor,“ popisuje referentka OSMI s tím, že
nakonec došlo k dohodě, že tato měření hluku
z lidské činnosti ve venkovním prostoru si zajistí mluvčí obyvatel sami.

Noční klid i další věci ošetří
schválený provozní řád
V souvislosti s tím, že autoři námitek
do stavebního řízení k Pavilonu opakovaně
formulovali své obavy z rušivého provozu komunitního centra v Pavilonu, pozvali je radní
na společné jednání, kde probrali jeho provozní řád. Klíčové bylo stanovení otevírací, respektive zavírací doby budoucí kavárny, která
bude do 21 hodin (komunitního centra pak do
22 hodin).
Obě strany se dohodly na změně formulace
z provozního řádu, že vstup do budovy je na
vlastní nebezpečí (to bylo i obsahem námitky jednoho z účastníků do stavebního řízení
k Pavilonu). „Uznali jsme, že původní formulace nebyla nejšťastnější. Nyní je lépe popsáno,
že provozovatel bude zodpovědný za taková případná zranění, která by byla zaviněna
stavem budovy nebo technickým zařízením,“
upřesňuje starosta Petr Digrin. Zástupci obyvatel sousední bytovky a účastník řízení všechny projednané změnu a úpravy provozního
řádu komunitní části Pavilonu odsouhlasili.
(Dostali možnost se do článku k tématu vyjádřit,
ale nevyužili ji).
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Zprávy z radnice

Stavební uzávěra v Mníšku je legitimní a platí dál

M

ěsto obdrželo rozsudek o stavebních
uzávěrách ve městě.
Někteří z vlastníků pozemků
zejména ze Štítku se totiž domáhali jejího zrušení s poukazem na to, že jde o nezákonné
opatření. Soud jim v tom ale za
pravdu nedal a uzávěru v drtivé
většině této lokality nezrušil.
Pro radnici to znamená, že do
doby, než bude schválený nový
územní plán, má i nadále legitimní nástroj na to, jak zamezit
neřízené výstavbě na rozsáhlém území v katastru města.

územní plán. Ten ale pro ně, a pro
stavby v těchto místech, přináší mnohem přísnější podmínky,
v Lipkách výstavbu dokonce zcela
zakazuje.

Stavební uzávěra slouží
jako pojistka

Martina Hrdličková
Z rozsudku Krajského soudu
v Praze ze dne 30. ledna 2018 vyplývá (v plném znění je na webu
města a www.zpravyzmnisku.cz),
že zákonné podmínky pro vydání
stavební uzávěry byly naplněny
o toto opatření z listopadu roku
2016 je platné. Pouze s výjimkou
tří pozemků, avšak ne proto, že
by radnice uzávěru vyhlásila nezákonně nebo že by jejím prostřednictvím chtěla poškodit jejich
majitele.
Důvodem vyjmutí trojice pozemků z uzávěry je podle soudu chyba, kterou radnice udělala, když se
dostatečně nevypořádala s námitkou jejich vlastníka na podjatost
radních, kterou podal měsíc po
vyhlášení tohoto opatření.

Červená barva vyznačuje rozsah stavební uzávěry v lokalitě Štítek
a v takzvaném mníšeckém trojúhelníku.

To byl jediný z mnoha bodů návrhu na zrušení uzávěry, ve kterém
dal soud navrhovateli zapravdu.
Platnost uzávěry jako celku ale

nezpochybnil. Developeři a další
investoři, kteří se s městem soudili, zde tedy nebudou moci stavět, dokud nebude schválen nový

Média čas od času přinášejí zprávy o tom, že v té které obci či
městě došlo k tomu, že některý
zastupitel nebo radní zneužil své
funkce k tomu, aby pomohl sobě,
rodině nebo spřáteleným osobám
k tomu, že například změnou
územního plánu udělá z nestavebních pozemků parcely stavební
a zhodnotí je tak. V případě Mníšku je to přesně naopak. Město
paradoxně čelilo soudu, protože
chce zabránit tomu, aby vlastníci
pozemků zneužili mezer ve stávajících zákonech a ještě před schválením přísnějšího územního plánu
zahájili další zastavování Mníšku.
Stavební uzávěru město vyhlásilo na několika místech: ve Lhotě
u Křížku, v takzvaném Mníšeckém
trojúhelníku, V Lipkách a nad nádražím. Lokalita Ve Štítku je ale
nejrozsáhlejší a vlastníků pozemků je tady nejvíc. Zatímco město
chce novým územním plánem
zmenšit zastavitelnost tohoto
území a sloužit má především k rekreaci, někteří z vlastníků ji chtějí
zachovat nebo rozšířit, a proto se
se svým návrhem k soudu domáhali zrušení stavební uzávěry.

Kam budou letos směřovat hlavní investice města?
Rozpočet, který v prosinci schválili zastupitelé,
počítá s tím, že příjmy města budou o 12 miliónů vyšší než výdaje. Kromě školního Pavilonu
město plánuje i s další velké výdaje (uvedené
částky jsou v přibližné výši). Kromě toho chce
město pokračovat v řadě načatých projektů,
zateplení některých budov, menších oprav
chodníků, komunikací i skaleckého areálu.

Příprava výstavby nového
městského úřadu
3,5 miliónu město počítá vydat na tvorbu

studií, jednotlivých projektů a přípravou soutěže na výběr dodavatele.

Oprava asfaltů, vodovodu a ulice
Višňovka v Rymani
2 milióny půjdou na výměnu starého litinového vodovodu a generální opravu povrchu
ulice. Současně se budou opravovat i překopy
na hlavní krajské silnici.
4

Chodníky a silnice na starém
sídlišti
1,5 miliónu pohltí zahájení komplexní rekonstrukce chodníků a ulice Rudé armády,
stavba nových parkovacích stání uvnitř sídliště a doplnění parkovacích míst u střediska
a u školky.

příjmy

197 miliónů
výdaje

185 miliónů
Domov pro seniory
1 milión je určený na statické zabezpečení
hlavní budovy a generální opravu kotelny.

Dětská hřiště
1 milión spolkne stavba dětského hřiště na
Starém sídlišti a nové herní prvky na hřišti na
Novém sídlišti.

Oprava chodníků a ulic
na Novém sídlišti
1 milión město dá na další opravu ulic Nová,
Nádražní a na opravu parkoviště Ke Škole.
Nová parkovací místa vzniknou nejen u hřbitova, ale i v ulici Jana Šťastného.

Odvod dešťových vod
700 tisíc půjde na odvádění dešťových vod
ve Lhotecké ulice, na vyčištění koryta ve Lhotě
a odvodnění ulici Na Oboře generální opravou vpusti u kulturního střediska a vpusti
u transformátoru.
mh
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Kapličky na Skalce se utkají o titul nejlepší památky

K

apličky na Křížové cestě na Skalce se
dostaly do finále celostátní soutěže
o nejlepší opravenou památku. Vítěze vybere pořadatel soutěže, Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Skalecké kapličky se poměří s dvěma dalšími památkami v kategorii rekonstrukcí do
výše 2 miliónů korun. K opravě kapliček
Mníšku pod Brdy pomohla i dotace Středočeského kraje.
Martina Hrdličková
Oprava kapliček skončila v loňském roce
a město je na začátku letošního února mohlo
přihlásit do soutěže, kde se o titul Památka
roku 2017 utkává celkem 37 památek, a to
v kategoriích malých a velkých oprav. Skalecké kapličky získaly nominaci do finále soutěže 23. února spolu s křížovou cestou a s kaplí
Ukřižování z Jiřetína pod Jedlovou a s krovy
měšťanských domů v Chebu, v rámci rekonstrukcí do dvou miliónů korun. Vítěze obou
soutěžních skupin pořadatel oznámí ve Valticích 22. března.
Čtrnáct kapliček mezi kostelíkem sv. Máří
Magdalény, budovou kláštera a poustevnou
město postupně opravovalo od roku 2014.
V roce 2016 a 2017 na to využilo dotace Středočeského kraje. Díky tomu předloni mělo

Ocenění památka roku se uděluje za nejlepší
projekt a realizaci obnovy budovy nebo
souboru staveb, které mají významné
památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty a jsou nositeli specifického
charakteru prostředí.
Památkou roku 2016 v této „malé“ kategorii
vyhrál hrad Lukov, jeden z nejstarších,
nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších hradů
na Moravě, jehož kořeny sahají do 13. století.
Zdroj: Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

k dispozici 219 tisíc korun a v roce 2017 částku
130 tisíc korun.
Pavla Duchoňová, vedoucí odboru správy
majetku a investic města, informuje o tom,
že se opravoval zejména vnější plášť kapliček,
protože podmínkou památkářů bylo nezasahovat do jejich vnitřní niky. „Každá z kapliček
byla v trochu jiném stavu, a proto se i rozsah
prací na každé z nich trochu lišil. Kapličky, které stojí v lese a chrání je stromy, byly v lepším
stavu než ty, které jsou na otevřené, nechráněné ploše. Musely se pečlivě očistit, oklepat,
znovu natáhnout omítku, případně domodelovat. Provedla se také drenáž, aby se od kapliček odvedla voda, a každá z nich se obsypala
kačírkem,“ popisuje opravy provedené podle
požadavků památkářů Pavla Duchoňová.
Barokní areál Skalka patří k nejnavštěvovanějším místům města a jeho okolí. Od začátku 90. let procházel postupnou rekonstrukcí,
která se dotkla kláštera i rekolekčního domu
(poustevny). Po nedávno dokončené opravě
kapliček by se radnice chtěla v příštím období
věnovat opravě pláště kostelíku sv. Máří Magdalény, opravě mostku přes nebeský rybníček, který je ve špatném stavu, a také se bude
s památkáři a restaurátory řešit postup úpravy nik jednotlivých kapliček. Před zahájením
sezony dojde k úpravě terénu zrytého divokými prasaty. Na všech objektech v areálu bude
samozřejmě probíhat běžná údržba a drobné
opravy.
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Zprávy z radnice

Vejde se hukot dálnice do limitů?
M

ěsto nechá změřit hluk ze Strakonické v místech nechráněných valy a stěnou
podle metodiky hygieniků. Případné překročení limitů by bylo argumentem
pro jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o stavbě další zábrany. Přeměření
podpořili podpisovou akcí lidé z lokality Eden.
Martina Hrdličková

Středočeská hygienická stanice, na kterou se
město koncem roku obrátilo s žádostí o kontrolní měření, ho provést nechce. Podle starosty Petra Digrina hygienici ve své odpovědi
doporučují, jak by město mohlo dále v této
věci postupovat. „Mohli bychom nechat přeměřit hluk sami, a to podle metodiky, kterou
nám poskytli. Hygienici se k tomu pak vyjádří,
a pokud tam dojde k překročení limitů, dají
doporučující dopis pro správce dálnice. To
by byl důvod k tomu, aby se problémem ŘSD
zabývalo a řešilo to jako hlukovou zátěž, která vznikla z komunikace, za kterou je zodpovědný stát, a tedy za státní peníze,“ vysvětluje
starosta.
Město objedná společnost certifikovanou na
tento typ měření, která ho provede podle do-

poručené metodiky od hygieniků. „Proběhne
zhruba na dvou až třech bodech v lokalitách
kolem školy, hřbitova a uvnitř Edenu. Ukáže to,
zda se potvrdí obavy města a obyvatel Edenu,
že právě v těchto místech proniká do města
hluk mezi stávajícími protihlukovými stavbami,“ říká starosta.

40 000

korun je přibližná cena
za jedno měření
Měření by měla proběhnout už na jaře,
přičemž jedno stojí zhruba 40 tisíc korun.

Radnice oslovila i developera Edenu kvůli tomu, jestli by se na nákladech podílel.
„Jsme připraveni, že uhradíme jedno měření uvnitř námi zastavěné lokality s tím, že
pravděpodobně akustik vybere z tohoto
hlediska nejproblematičtější místo,“ řekl
k tomu Lubomír Vrána, jednatel společnosti
OS REAL s.r.o.
Město dlouhodobě plánuje protihluková
opatření. Do dvou let by měl vyrůst další
zemitý val, který doplní stávající bariéry
u edenu a protihlukovou stěnu ŘSD. I potom
ale zbývá nechráněný úsek u školy, hřbitova
a podchodu, kde nejde postavit val. Jde o pozemek ŘSD, kde může stát pouze stěna. Město by podle starosty bylo ochotné její stavbu
zčásti zafinancovat, ale chtělo by mít vliv na
výběr dodavatele i na projekt. „Na to ale ŘSD
nechce přistoupit. Jejich představa byla taková, že oni by to vyprojektovali, vybrali dodavatele, podstavili, my bychom stěnu zaplatili,
platili bychom její údržbu po celou dobu její
životnosti a nakonec i její likvidaci,“ dodává
k tomu starosta.

Voda nebude strašákem. Dům v blízkosti budoucího Pavilonu získá ochranu

M

ěsto zadalo projekt na ochranu domu v blízkosti budoucího Pavilonu
proti srážkové vodě. Změní i parametry retenční nádrže na dešťovou
vodu tak, aby mohla sloužit mimo jiné i k zavlažování zeleně uvnitř nového
školního areálu.
Vedení města se k odvodnění sousední bytovky zavázalo podpisem memoranda,
které mělo řešit třecí plochy kolem plánované stavby. Vypořádává se tak i s jednou
z námitek do stavebního řízení Pavilonu, kterou podal Kandík hnutí Brontosaurus, a také
s doporučením komise životního prostředí
města i vodoprávního orgánu Městského úřadu Černošice. Projekt zhotovuje společnost
PIK Vítek s.r.o.
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„Aktivity k odvodnění by se zahájily tak, jak
jsme slíbili obyvatelům, ještě před, nebo nejpozději při zahájení výstavby Pavilonu, aby lidé
měli jistotu, že jejich dům bude stoprocentně
ochráněný. V době, kdy začnou zemní práce
na stavbě, už by odvodnění mělo být hotové,
nebo by se mělo dodělávat,“ uvádí starosta
Petr Digrin. Podle jeho slov k malému zpoždění v pořízení projektu došlo nedorozuměním,
kdy město mělo za to, že odvodňovací práce

bude navrhovat dodavatel projektu Pavilonu.
Město nechá udělat změnu u retenční nádrže
u Pavilonu, kde navržený podzemní zásobník
vody doplní zásobník čerpací, ze které bude
možné čerpat dešťovou vodu například na
zalévání vegetace v areálu. „Dešťovou vodu je
možné použít tam, kde není potřeba hygienicky nezávadná pitná voda. Její využití má nejen
ekonomické výhody ale také ekologické, navíc
je chudá na obsah solí a neobsahuje chlor, nedochází tak k zasolování půd a absenci chloru mohou ocenit některé druhy rostlin,“ říká
k tomu Martina Buchtíková, členka Komise pro
životní prostředí Města Mníšek pod Brdy.
mh

krátké zprávy

Následky podzimní větrné
kalamity mizí z lesů

Ř

íjnový ničivý vítr nazvaný Herward
napáchal škody na lesních porostech
i v mníšeckém regionu.
Petr Čech
vedoucí polesí
Mníšek pod Brdy

Kvůli tomuto orkánu popadaly stromy prakticky po celé rozloze námi spravovaného území,
tedy v polesí Mníšek při Lesním závodě Konopiště. Nejvíce byla postižena místa na hřebenu Brd a jeho severní straně. Na několika
lokalitách, kde vítr udeřil nejsilněji, popadaly
celé skupiny stromů, jinde šlo o jednotlivé roz-

troušené vývraty. Postiženy byly nejen stromy
oslabené (například hnilobou), ale i zcela zdravé vitální. Nemalý počet stromů padl na lesní i
veřejné komunikace.
Se zpracováním kalamity jsme začali okamžitě
od začátku listopadu a tato činnost pokračuje
dodnes. Všechno kalamitní dříví by mělo být
zpracováno do konce února, tak abychom zamezili rozvoji a šíření podkorního hmyzu - kůrovců. Ke konci ledna jsme zpracovali 2 800 m3
dříví a celkový objem kalamity se bude pohybovat kolem 3 000 m3. Pro srovnání jde zhruba
o poloviční objem oproti tomu, co nám způsobil orkán Kyrill v roce 2007.
Orkán Herward se vytvořil někde nad západní Evropou 28. 10. 2017 a od ranních hodin
29. 10. 2017 se začal přesouvat na území České
republiky, především do její severní a střední
části, tedy i do mníšeckého regionu.

V polesí Mníšek jsou spadané stromy odklizené. Mnohde zůstávají v soukromých lesích.

Kanalizace a silnička v Rymani
Radnice připravuje stavbu kanalizace a nové
komunikace v Rymani u silničky na Zahořany.
Město tři ze čtyř svých pozemků prodalo se
závazkem vybudovat k nim inženýrské sítě.
Nejdříve to byl vodovod a veřejné osvětlení.
Na stavbu kanalizace a komunikace je hotový
projekt a město požádalo o stavební povolení. Nové sítě by podle slov starosty města
měly být hotové už v létě.

„Nová komunikace zlepší přístup k některým
parcelám, kde zejména v ulici Severní řada
obyvatel bydlí celoročně. Už nebudou muset
jezdit po poli jako dosud. Výhledově ji bude
možné protáhnout a napojit na ulici Severní,“
říká Petr Digrin s tím, že půjde o komunikaci
v obytné zóně, nikoli kapacitní, obousměrnou silnici.
mh

Krátce z jednání rady města
RM č. 93 z 10. 1. 2018 a č. 94 z 24. 1. 2018
l Souhlasí s úpravou článku VIII.,
bodu 5. Zásad pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek
pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků
na území města takto: Závěrečnou
zprávu a vyúčtování předkládá
příjemce finančního příspěvku do
31. prosince téhož roku.
l Projednala a schválila úpravy
v provozním řádu Komunitní centrum Mníšek pod Brdy.

Stovky litrů oleje ohrozily
čističku i Bojovský potok
Zásah hasičů z poloviny února na Bojovském potoce spustila lidská bezohlednost.
Díky pohotovosti obsluhy mníšecké čistírny
odpadních vod se podařilo zabránit zhroucení čističky i tomu, aby znečištění Bojovského
potoka bylo několikanásobně horší. Příčinou zásahu profesionálních hasičů z Řevnic
i mníšeckých dobrovolných hasičů u Luckého
mlýna na Bojovském potoce byla podle Pavla
Včeláka, vedoucího mníšecké čistírny odpadních vod, skutečnost, že se do kanalizace dostalo zhruba 200 litrů vyjetého motorového
oleje. Kdo olej do kanalizace vylil, je předmětem šetření policie, z dosavadních poznatků
je podle Včeláka zřejmé, že se tak stalo v Rymani, v lokalitě Višňovka.
Obsluze čistírny se naštěstí podařilo zachytit
podstatnou část látky, která do ní přitekla,
takže nedošlo ke kolapsu systému. Do Bojovského potoka díky tomuto zásahu unikla
menší část vylitého oleje a nedošlo k poškození životního prostředí. Hasiči pak u Luckého
mlýna likvidovali následky pomocí norné stěny a pracovníci 1. SčV situaci i v dalších dnech
monitorovali.
mh

Obědy pro „neškolní“ budou
Počet žáků základní školy Komenského 420
sice neustále stoupá, město však počítá
s tím, že úměrně tomu navýší kapacitu školní jídelny tak, aby si sem mohli i nadále chodit pro obědy i strávníci zvenčí (v současné
době jich je zhruba šedesát). „Vzhledem
k šířícím se dotazům na možnost stravování
cizích strávníků ve školní jídelně bych vás
chtěla ubezpečit, že i nadále není a nebude
problém se stravovat v tomto stravovacím
zařízení. Prozatím je kapacita dostačující,
v dalším školním roce 2018/2019 rovněž
problém nepředpokládáme. Zároveň ale
již plánujeme i několik změn ve vybavení
a uspořádání prostor, které umožní případné navýšení kapacity v dalších letech,“ uvádí
Michaela Pažoutová, ředitelka školy.
mh

(Výběr z usnesení v plném znění na www.mnisek.cz)

l Souhlasí s objednáním analýzy negativních jevů mezi dětmi
a mládeží ve městě Mníšek pod
Brdy s návrhem řešení.
l Schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o Zajištění
služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města
Mníšek pod Brdy.
l Souhlasí se zněním a uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě ze

dne 16. 11. 2017 mezi Městem
Mníšek pod Brdy a společností
BDO Advisory, s.r.o..

doucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

l Souhlasí s aktualizací ceníků služeb Sběrného dvora tříděného
odpadu města Mníšek pod Brdy
s účinností od 1. 1. 2018.

l Souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek pod
Brdy“.

l Souhlasí s návrhem podzemního
komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě - „Optické sítě
– Mníšek pod Brdy“ za podmínky
uzavření Smlouvy o smlouvě bu-

l Souhlasí se změnou odvedení
dešťových vod přes jímku pro
dešťovou vodu u akce: Výstavba
školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.
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informace a upozornění městského úřadu

Zelené ohlédnutí za rokem 2017
Loňský rok byl z hlediska ztrát vzrostlých
stromů v Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě a Rymani rekordní.
Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí
Celkem bylo povoleno pokácet 95 stromů
rostoucích mimo les, tedy těch stromů, které
svými parametry již podléhají povolení ke kácení podle platného zákona o ochraně přírody
a krajiny. Jedná se o stromy, které mají obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80
cm. Když k tomu připočítáme stromy, které do
tohoto režimu nespadají, s menším obvodem
kmene, ovocné stromy v zahradách či stromy,
které podlehly kvůli svému havarijnímu stavu
(po kalamitách), máme už slušný les – respektive nemáme.
Povolené kácení se vztahovalo konkrétně
na 12 smrků, 11 javorů, 14 habrů, 6 modřínů,
20 olší, 3 ořešáky, 2 břízy, 9 borovic, 1 topol,
4 jedle, 3 douglasky, 4 vrby, 2 střemchy, 3 trnovníky akáty a 1 třešeň. Ta ztráta na zeleni je
opravdu velká, zelené městečko nám pomalu,
ale jistě mizí před očima. A to prosím neznamená, že veškerým žádostem se vyhoví. Povolení

ke kácení se týká zejména těch stromů, které
jsou ve špatném zdravotním stavu, nebo jsou
rizikové z hlediska bezpečnosti osob či možným škodám na majetku. Mnohde také bohužel ustupují stavbě.
S každým povoleným kácením je spojena
i povinnost náhradní výsadby dle §9 odst.
1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody tak pro
rok 2017 uložil náhradní výsadbu v rozsahu
109 kusů stromů, nejčastěji jde o ovocné stromy a listnaté stromy nižšího vzrůstu, původní
druhy naší flory. Každé jaro také probíhá kontrola, zda k náhradní výsadbě došlo. Pokud se
ukáže, že ne, vyzývá městský úřad majitele
k nápravě. Kdo tedy již ví, že má vůči přírodě
resty, ať nápravu provede co nejdříve, jakmile
bude vhodná doba k výsadbě stromů. Každopádně tyto stromky, než budou plnit v takové
míře funkci zdravotní, estetickou a funkční,
jako jejich předchůdci, budou potřebovat desítky let růstu.
Doufám, že letošní rok bude pro stromy příznivější, že nám zase nové stromky přibydou, ale
hlavně, že ty nově vysazené budou prosperovat a zdravě růst.

Říct si o pomoc není ostuda ani selhání
Při své práci se nejčastěji setkávám s tím,
že lidé často nevědí, že si mohou říci
o pomoc. Ne každý to umí.

přihlášku do domova seniorů, který si vyberu,
a tak mám zadní vrátka, protože i ve stáří je
dobré myslet na svoji budoucnost.
Většina těchto možností pomoci se neuskuLukáš Říha, sociální pracovník teční ze dne na den, a proto je potřeba informovat se na ně co nejdříve. Ať článek oslovil
zrovna vás osobně, nebo víte o někom, kdo by
Říct si o pomoc může být pro mnohé z nás těžké,
pomoc mohl využít, přijďte nebo si zavolejte
a to ať to mají být rodiče, děti nebo třeba soupro informace, rád vám je poskytnu.
sedé. Natož požádat stát. Obrátit se o pomoc
k nějakému úřadu, bereme jako osobní selhání
nebo i stigma, označení nálepkou: on/ona není
schopná se postarat o rodiče, finance nebo
i sebe. „A já se přece nebudu doprošovat“.
Jenže někdy je pomoc potřeba a na druhé straně právě proto skutečně existuje. Je proto dobré vědět, že když pečuji doma o rodiče nebo
manžela, můžu si požádat o příspěvek na péči.
Že když mi po zaplacení nákladů na bydlení
téměř nic nezbývá, je tu příspěvek na bydlení.
Když se zhorší stav rodičů nebo i můj, nemusím
na to být sám a může mi pomoci pečovatelská
služba. Pokud zestárnu a jednoho dne bych to
již nemusel doma zvládnout, je dobré podat si

Na úhradu místních poplatků je nejvyšší čas
Olga Šibřinová
vedoucí finančního odboru
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku
pod Brdy upozorňuje občany, že k 31. březnu
2018 je třeba zaplatit poplatek za komunální
odpad, a to buď v pokladně městského úřadu,
nebo bankovním převodem (v případě bankovního převodu musí být k tomuto datu připsána uhrazená částka na účet města).
Pokud plátce uhradí poplatek později, ztrácí
nárok na příspěvek od města (pro jednotlivé
poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území
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města Mníšku pod Brdy, dle „Zásad pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšku
pod Brdy na úhradu poplatku za komunální
odpad č. 1/2012, čl. II, odst. 2.).
Zároveň je třeba si vyzvednout a nalepit do
konce března známku na popelnici, kterou si
vyzvednete v budově městského úřadu u paní
Bukajové.
e-mailová adresa: odpady@mnisek.cz;

Poplatek za psy je splatný k 30. 4. 2018, tento
poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky
města č. 3/2017.

Krátce z rady města
Výběr z usnesení rady města č. 95 z 26. 1. 2018,
č. 96 z 29. 2018 a č. 97 z 7. 2. 2018
l Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017.
l Schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/ 2017.
l Souhlasí s navýšením Městské policie Mníšek pod Brdy o jednoho strážníka. Náklady
na jedno pracovní místo budou vyčísleny
a zahrnuty do rozpočtového opatření.
l Souhlasí s návrhem na rozdělení příspěvků
z rozpočtu města pro rok 2018 a postupuje
ho ZM k odsouhlasení s tím, že příspěvky
na investiční činnost spolků budou ošetřeny rozpočtovým opatřením.
l Bere na vědomí vyjádření KHS k žádosti
o provedení kvalifikovaného kontrolního
měření hlukové zátěže u D4. Schvaluje
vyčlenění prostředků z rozpočtu OSMI na
změření hluku na dvou místech v lokalitě
západně od dálnice D4 doporučených KHS
a souhlasí s objednáním měření na základě
poptávkového řízení.
l Souhlasí s případnou realizací rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Mníšek
pod Brdy v průběhu školního roku.
l Souhlasí se zavedením služby akceptace
platebních karet dle nabídky České spořitelny a.s., a to bez stanovení spodní hranice
pro platbu.
l Souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě Stavby
závor – „Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Praha – Vrané nad Vltavou
– Dobříš v km 14,711 a 14,987 na pozemku
č. parc. 2920/1, k.ú. Mníšek pod Brdy.
(Usnesení v plném znění na www.mnisek.cz)

Jak na formulář k dani

I letos nás oslovil Finanční úřad Praha západ
a nabídl občanům konzultaci a možnost podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Jeho pracovníci
budou na našem městském úřadu přítomni
15. března 2018 od 13,00 do 18,00, v zasedací místnosti. Formulář k podávání daňových
přiznání najdete na www.financnisprava.cz,
v záložce Daňové tiskopisy.
Věra Landová, tajemnice

Strategický plán

Tvorba strategického plánu města pokračuje.
Skončilo dotazníkové šetření, kdy lidé odpovídali na otázky pokrývající stěžejní oblasti
života města. Následně proběhla jednání
jednotlivých pracovních skupin a v době, kdy
bylo toto vydání Zpravodaje již v tiskárně, se
uskutečnilo veřejné představení analytické
části strategického plánu. Ta formuluje silné
a slabé stránky Mníšku pod Brdy a při její tvorbě společnost BDO Advisory s.r.o., zpracovatel
strategického plánu, vycházel jak z odpovědí
a komentářů v dotazníku, tak z jednání pracovních skupin. Příprava strategického plánu
bude pokračovat tvorbou jeho návrhové části,
klíčový rozvojový dokument jako celek by pak
měl být hotový do konce dubna.
mh

Zprávy z radnice

Ztracení psi
najdou azyl
v Pesoklubu

P

rvní zatoulaný
a odchycený pes letošního
roku, fenka, kterou
městští strážníci pojmenovali
Jessy, si dva dny pobyla v kotci
u městského úřadu, a když se
majitele nepodařilo nalézt,
odvezli ji do Pesoklubu v Dobříši.
S tímto psím útulkem má totiž
město nově smlouvu o pomoci.
Martina Hrdličková
„Mníšek našemu útulku poskytl finanční dar
ve výši 10 tisíc korun a máme smlouvu o tom,
že pokud budeme mít místo, o zatoulané psy,
které nám mníšečtí strážníci přivezou, se postaráme. Zatím se nestalo, že bychom nějakou
obec odmítli. Jsme rádi, když starostové řeší
problematiku zatoulaných pejsků tímto způsobem, a ne nezákonnými prostředky nebo
přehlížením situace, jak se bohužel někdy stává,“ uvádí provozovatelka dobříšského Pesoklubu Lucie Oplíštilová.

Jessy čeká na svůj nový domov spolu
s dalšími sedmi hafany.
Ta pobyt v dobříšském útulku dělá psům
snesitelnějším spolu s lidmi, kteří nezištně
pomáhají, nosí krmivo nebo deky, ale chodí
psy i venčit. Spolupracuje prý zhruba třicet

Až potkáte venku hafana s vestičkou
Hledám domov

Mníšečtí strážníci doposud vozili odchycené psy až do kladenského útulku Bouchalka.
„Město mu platilo roční paušální poplatek,
a navíc to bylo poměrně daleko. Smlouva s Pesoklubem by měla být pro město výhodnější.
Útulek je blíž a budeme platit nikoli paušál, ale
jen za umístěného psa,“ uvedl k tomu starosta
Petr Digrin.

Většina příběhů má díky Pesoklubu
dobrý konec
V dobříšském útulku se starají v současné
době o patnáct psích nalezenců. Osm z nich
je tady v kotcích, sedm v takzvané dočasné
péči v domácím prostředí. Podle jeho provozovatelky svůj nový domov nakonec najde
většina psů. Jen dva hafani, Denny a Rex,
jsou tady dlouhodobě, prožili si s lidmi prý
peklo a nedůvěřují jim. „Jessy, kterou sem
nedávno přivezli strážníci z Mníšku, by mohla
mít štěstí a domov nalézt, je vůči lidem bezproblémová, i když je trochu bázlivá. Byla
patrně zvyklá na domácí podmínky, do kotce
se jí z venčení nikdy moc nechce,“ popisuje
Lucie Oplíštilová.

zhruba třikrát týdně pomáhat. Čistí psům kotce, vyčesávají je, myjí jim misky, a společně
je i venčíme. Některé z dětí chtějí pomáhat
opuštěným pejskům, i když doma již svého
mazlíčka mají, jiným rodiče slíbili pejska, až
si vyzkouší, jaké to je, starat se o něho. Tak to
u nás trénují“, říká Lucie.

Lucie Oplíštilová s nejstarším a zároveň nejdéle
umístěným obyvatelem útulku.
venčitelů, někteří jsou chataři z Prahy, kteří
si pejska berou i na celý den, někteří chodí
párkrát ročně, jiní i několikrát týdně. „Máme
zhruba dvanáct holčiček, které sem chodí

Psi mají v kotcích zateplené boudy vystlané
slámou, a když mrzne, dostávají na sebe oblečky. „Většina lidí se bojí, že když si půjčí pejska
jen na venčení, že se sem nebude chtít vrátit.
Pak jsou často šokovaní tím, že psi se do útulku
z procházky těší. Jakmile se v nedalekém parku otočí směrem sem, už táhnou zpět,“ popisuje Lucie.
Některé zdejší psí atlety si podle jejích slov
dokonce lidé půjčují jako parťáka na svoje
běhání v přírodě. „To je případ jedenáctiletého křížence pointra Jacka, který k nám přišel
v zuboženém stavu od původních majitelů
a už brzy jde do nového domova. Běhat s venčitelem chodí i středně velký kříženec Jack, a já
si většinou beru křížence ovčáka, Arese. Prvně
už byla běhat i Jessy a jde jí to opravdu skvěle,“
říká Lucie Oplíštilová.
V Pesoklubu mají prostě psy rádi. Pomáhají
těm opuštěným, ztraceným nebo týraným
stejně jako lidem, kteří se svými psy chtějí
aktivně a smysluplně trávit čas. Zprostředkovávají tréninky agility a jiných psích sportů
a vedle toho chodí povídat dětem do škol
a školek, jak se mají správně ke psům chovat,
aby jim byli kamarády a nikoli nepřáteli.
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Sběrný dvůr lidé nevyužívají, jak by mohli.
Problém je i s bio tříděním

V

poslední době se množí případy,
kdy se po městě objevuje objemný odpad u kontejnerů před domy.
Volně přístupné kontejnery na bioodpad
lidé zneužívají k odhazování komunálního,
a dokonce i stavebního odpadu. Městu se
pak takové „třídění“ prodražuje.

Martina Hrdličková
Město od roku 2012 najelo na systém třídění
komunálního odpadu, který je nejen ekologický, ale i finančně výhodnější, než jeho dřívější
odvoz na skládku. To, co zpočátku vypadalo
nadějně, totiž, že lidé odpad pečlivě třídili, se
ale hlavně v posledním roce zhoršilo. Dokládají to i výsledky krajské soutěže v třídění, kde se
Mníšek oproti předchozímu ročníku výrazně
propadl na žebříčku srovnatelně velkých obcí
(ze 13. na 24. místo).
Správnému třídění mělo pomoci i zřízení
městského sběrného dvora. Stále častěji se ale
stává, že mimo jeho otevírací dobu, nejčastěji
pod rouškou tmy, někteří lidé skládají nepotřebný nábytek nebo elektrospotřebiče mimo
kontejnery nebo do kontejneru na trávu či
větve odhazují nevytříděný komunální odpad,
plasty, a dokonce i nepořádek ze stavby. A to
i přesto, že finanční podmínky za využití sběrného dvora v Mníšku jsou výrazně příznivější
než v sousedních obcích.

Směsný odpad se objevuje mezi
trávou nebo větvemi

„Volně přístupné kontejnery umístěné před
sběrným dvorem město zamýšlelo jako dobrou službu obyvatelstvu a velké ulehčení, aby
mohli lidé vyvážet bioodpad nezávisle na otevíracích hodinách dvora. Bohužel to ale někteří, a zejména stavebníci, zneužívají,“ uvádí
k tomu starosta Petr Digrin s tím, že město proto ke konci loňského roku ke sběrnému dvoru
instalovalo kameru.
„Díky tomu se nám podařilo odhalit pána,
který sem přijel v noci a z auta vyházel stavební suť do kontejneru na bioodpad. Za pomoci státní policie se ho podařilo identifikovat a ve finále musel zaplatit šest tisíc korun
jako vzniklou škodu za vysypání a přetřídění
kontejneru,“ uvádí vedoucí sběrného dvora
Zbyněk Uhlíř.
Podle jeho slov se nezřídka staly i případy,
kdy se komunální odpad zaházený trávou
mezi bioodpadem, odhalil až při příjezdu do
kompostárny v Líšnici. „To se pak musím vrátit
s odpadem zpátky, zaplatit lidi, kteří ho znovu
protřídí a městu se taková likvidace prodraží,“
popisuje Uhlíř. Podobné je to i v případě, že
se mezi roztříděným odpadem objeví směsný
komunální. To pro město vždy znamená větší
výdaje na jeho likvidaci. Pomíchaný odpad

10

Do volně přístupných kontejnerů na bioodpad lidé často odhazují i plasty nebo stavební suť.
totiž musí končit na skládce a skládkování je
oproti likvidaci tříděného odpadu finančně
nevýhodné.
Město přitom nakoupilo za téměř 100 tisíc
korun 33 kontejnerů na bioodpad, včetně
kontejnerů na plechovky například od krmiv pro domácí mazlíčky, a zkušebně je před
časem rozmístilo po městě. „Skončilo to ale
naprostým fiaskem, lidé do nich házeli všechno možné a město je muselo stáhnout, protože by jejich obsah muselo rovnou vyvážet na
drahou skládku,“ říká starosta.

300 kg odpadu

může každý z Mníšku
dát do sběrného dvora
zdarma.
Například v Dobříši
je to jen 100 kg
na jednu bytovou
jednotku
„Skládka u Marjány byla zakonzervovaná
v roce 2012, město nemá možnost vozit odpad
do spalovny, a aby dostálo povinnosti odpad
třídit, místo původního sběrného místa otevřelo sběrný dvůr. Zlepšilo to situaci u bývalé
skládky, kam lidi neřízeně odpad vyváželi, zprvu to vypadalo s využíváním služeb sběrného

dvora docela dobře,“ uvádí Pavla Duchoňová,
vedoucí odboru správy majetku a investic
města.

Nábytek vyklopený u kontejneru
je černá skládka
V poslední době se ale situace zhoršila
i v tom, že stouplo množství případů, kdy lidé
vyhazují nepotřebný objemný odpad jako
nábytek či elektrospotřebiče ke kontejnerům
u svých domů. „Neuvědomují si, že to znamená vlastně černé skládky a jejich odvoz město
musí zaplatit. Přitom to lidé zadarmo můžou
odvézt na sběrný dvůr, nebo si tam můžou zavolat a objednat si přistavení kontejneru,“ říká
vedoucí OSMI.
„Smutnou realitou poslední doby je, že za víkend je možné objížděním Mníšku nasbírat
plný náklaďák odpadu, který patří na sběrný
dvůr, a lidi by to nic nestálo. Takhle město
musí platit KOMWAGU za odvoz těchto černých skládek,“ dodává k tomu Zbyněk Uhlíř.
Provoz sběrného dvora Město Mníšek pod
Brdy zahájilo v září 2014. Pořídilo ho z evropské dotace spolu s vybavením v podobě
auta, váhy, kontejnerů a zázemí pro obsluhu.
Původně bylo otevřeno jen tři dny v týdnu
a lišila se zimní a letní otevírací doba. Nakonec se provoz ustálil na jednom celoročním
otevíracím režimu, kdy je s výjimkou neděle a pondělí otevřeno každý den a v sobotu
dopoledne.

téma

Je výkopová zemina odpadem?
Mnozí stavebníci, ale i stavební firmy, provádějící zemní práce, si často kladou tuto otázku.
Podívejme se, co k tomu říká zákon o odpadech. Jak definuje pojem odpad, co znamená zbavovat se odpadu a v jakém případě je možné vytěženou zeminu použít například
k terénním úpravám.
Josef Pícha
odborník na odpadové hospodářství
Podle zákona o odpadech se odpadem stává každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Ke
zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba
předá movitou věc k využití nebo odstranění
nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru a výkupu bez ohledu, zda se jedná o úplatný nebo
bezúplatný převod.
Nekontaminovaná výkopová zemina nebo
hlušina, která vzniká při zemních pracích,
nemusí být klasifikována jako odpad, bude-li využitá v místě vytěžení. Může být využita
i na jiném místě, než na kterém vznikla, avšak
v takovém případě musí být deklarována jako
„vedlejší produkt“, který vznikl při stavební činnosti na základě projektové dokumentace.
Už v okamžiku těžby je však třeba mít povolení správních orgánů ke způsobu využití, vytěžená zemina nebo hlušina nesmí projít před
využitím dalším zpracováním nebo úpravou
a její využití musí být také v souladu se stavebním zákonem, vodním zákonem, zákonem o ochraně veřejného zdraví nesmí mít

nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské
zdraví.
V případě, že bude výkopová zemina nebo
hlušina jako vedlejší produkt využita k terénním úpravám, musí splnit i další podmínky
a kvalitativní parametry. Pokud bude její
množství v daném místě přesahovat 1 000 tun,
musí být pro rozhodnutí správních orgánů doloženo hodnocení rizika, zpracované příslušným odborníkem.
Nesplňuje-li vytěžená zemina nebo hlušina definici vedlejšího produktu a nejsou-li zaručeny
jejich kvalitativní parametry, pak není možné
je využít k terénním úpravám a jsou ze zákona
považovány za odpad. Pokud chce mít stavebník jistotu, že na jeho pozemek, který vyžaduje
terénní úpravy, nebude navezena kontaminovaná zemina nebo výkopová hlušina, měl by si
již před zahájením prací, v dostatečně dlouhé
době, vyžádat od dodavatele protokol, dokládající jejich kvalitu. Tento protokol je pak součástí žádosti předkládané správním orgánům,
které záměr terénních úprav povolují.

V třídění je Mníšek na lepším průměru
V soutěži Středočeského kraje My třídíme
nejlépe se v kategorii obcí od 2 000 do
10 000 obyvatel Mníšek pod Brdy umístil
na 24. místě z celkového počtu 93 srovnatelně velkých obcí. První desítku přitom
obsadily obce Prahy-západ a Prahy-východ.
Město si oproti minulému ročníku soutěže,
kdy obsadilo 13. příčku, poměrně výrazně
pohoršilo. Lepší než Mníšek pod Brdy byly
v třídění opět i okolní Dobřichovice (16. místo),

nebo Řevnice (9. místo). Pomyslné stupně vítězů patřily obcím Průhonice, Vrané nad Vltavou
a Mnichovice.
Do soutěže se automaticky zapojilo 1 137
obcí v systému EKO-KOM ve Středočeském
kraji. Hodnotilo se 4. čtvrtletí roku 2016 a 1.,
2. a 3. čtvrtletí roku 2017 na základě dat poskytovaných obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích
vytříděného a odstraněného komunálního
odpadu. Výsledné body byly součtem bodů
z osmi soutěžních kategorií (výtěžnost papíru,
plastu, skla a kovů) a doplňkového hodnocení.
mh

Město získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. za poslední čtvrtletí roku 2017 odměnu v celkové
výši 399 460,00 Kč.

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru,
odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Jaká je vaše zkušenost s tříděním?
Třídil/a byste bio odpad?

Marie (55 let)

Třídění je dobré, myslím, že lidé to
dělají. Dokládají to plné barevné
kontejnery. Možnost třídění na
bio odpad by byla dobrá, i když
těžko zabráníte tomu, aby to lidi
nezneužívali. Osobně považuju za zbytečné
vozit odpad na skládku, když je možnost se ho
zbavovat tříděním. Ale je to o lidech.

Vlasta (60 let)

Já osobně třídím a myslím, že
by to měl dělat každý. A ono
to tak podle těch pořád plných
kontejnerů i vypadá. Bydlím
v paneláku, tak nevím, jestli se mě bioodpad
týká. Zatím odpad z vaření, jako jsou slupky
nebo zbytky potravin, netřídím.

Iveta (30 let)

Třídím všechno, dokonce i papír,
v kterém je zabalený salám
s manželem vytřídíme. Kontejner
na bioodpad bych uvítala, podle
mého lidé na Novém sídlišti, kde bydlím, třídí
poctivě.

Petr (70 let)

Lidi netřídí moc dobře, podle
mě na to má vliv i norma, která
povoluje vyprodukovat určité
množství odpadu na osobu za
týden a podle toho musí mít velkou popelnici.
Přitom kdyby třídili, stačí jim i menší. Proč
by lidi třídili, a ještě k tomu bioodpad, když
mají zaplacené poměrně velké množství
komunálního odpadu? Je to v lidech, v jejich
chování a ve schopnosti dodržovat pravidla.

Jiří (25 let)

Podle mě třídění funguje docela
dobře, jen si myslím, že u Edenu
by se mohly častěji vyvážet
kontejnery na papír. ty často
přetékají. To, že odtamtud zmizel kontejner
na bioodpad z ulice Ke škole, mě dost mrzí,
my jsme ho využívali. Než se lidi naučili třídit
i ten papír a plasty, taky to chvíli trvalo. Možná
by pomohl i lepší piktogram na kontejneru na
bioodpad, nejen obyčejný nápis, aby to lidi na
první pohled upoutalo.

Pytle pro chataře ve dvoře

Odměna pro město za vytřídení
Odměna za zajištění zpětného odběru činila
27 610,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru,
bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)

ANKETA občanů

Papír
Plast
Sklo
Kovy
Nápojový karton

47,940 t
63,924 t
28,385 t
3,940 t
1,499 t

51 893,56 Kč
285 300,49 Kč
27 476,41 Kč
538,99 Kč
6 640,57 Kč

Celkem

145,688 t

371 850,02 Kč

Na sběrném dvoře si můžou vyzvednout pytle
na odpad majitelé rekreačních objektů. Oproti
dokladu o zaplacení poplatku za komunální
odpad dostanou 26 pytlů a jednou za dva týdny jim v nich odpad odvezou popeláři. Avšak
bez dokladu o zaplacení na pokladně městského úřadu nebo oproti výpisu z bankovního
účtu, pokud poplatek uhradili bankovním převodem, jim tyto pytle na sběrném dvoře není
možné vydat.
Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

11

rozhovor

Foto (i na titulní straně): Michala Matysová

Pavel Bambousek: Už vím, že

Žije v Mníšku, je excelentní
lyžař na monoski a už za pár dní
bude naši zem reprezentovat na
paralympiádě v Pchjongčchangu.

B

ylo mu sedmnáct, když spadl z mostní konstrukce. Ze dne na den se ocitl na invalidním vozíku. Nevzdal to a díky rehabilitační dřině, do které zařadil i zdolávání
šedesáti schodů ke svému mníšeckému bytu, se dnes i přes ochrnutí pohybuje za
pomoci berlí. Vždycky rád sportoval a navzdory handicapu je v současnosti naším nejlepším
lyžařem na monoski. Díky tomu bude od 9. března závodit pod pěti kruhy v Jižní Koreji.
Martina Hrdličková
Když jsme si domlouvali tento rozhovor, říkal
jste, že na něj přijedete rovnou z návštěvy u
lékaře kvůli potvrzení před startem na paralympiádě. Jak to dopadlo?
Doktor konstatoval, že jsem v pořádku, nehrozí mi infarkt nebo něco podobného. Situace se
mi zkomplikovala tím, že jsem si před Silvestrem zlomil nohu, doktoři mi do ní voperovali
kovovou dlahu. Ale hojí se dobře, moji účast
na paralympiádě to neohrožuje. S dávkou černého humoru řečeno, kdybych byl stojící lyžař,
mám po závodní sezóně…
V Pchjongčchangu budete od 9. do 18. března soutěžit ve všech alpských disciplínách.
Jak vlastně probíhala vaše příprava?
Bylo to dost komplikované, v prosinci jsem
měl startovat na závodech Světového poháru ve Švýcarsku a ve Francii, ale pořadatelé je
zrušili kvůli počasí, což se stalo tuto sezonu už
podruhé. No a před Silvestrem jsem si zlomil
nohu, a to mě vyřadilo z lyžování na celý leden. Uvidíme, jestli bude stačit to, že jsem se
snažil tréninkový výpadek dohnat v průběhu
února. Na druhou stranu i řada dalších závodníků pojede první super-G letošní sezony až na
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paralympiádě. Prostě oproti těm, co žijí v lyžařských velmocech, máme určitou nevýhodu. To
samozřejmě platí i o našich zdravých lyžařích.

Řadu věcí dělám
složitěji a pomaleji,
ale zvládnu to
Je na monoski potřeba jiná technika než na
běžných sjezdovkách?
Je to stejné jako zdravé lyžování, nejrychlejší
stopa na svahu je jenom jedna, rozdíl je jen
v tom, že my ji sjíždíme na jedné lyži. Zdravý
lyžař má lyže mimo osu těla, tělo drží ve směru
s kopce dolů, u monoski je to taky tak, akorát
u toho sedím, lyži mám jenom jednu, nohy zafixované k sobě, a protože je jízda na monoski
přece jen méně stabilní, máme v rukou místo
hůlek stabilizátory, takové malé lyžičky, kterými vyrovnáváme balanc.

Na co myslíte nahoře na svahu, vteřinu před
tím, než se spustíte dolů?
Snažím se, aby mi hlavou neběželo nic. Soustředím se na to, že je třeba při slalomu první
tři branky projet dobře, abych si nerozhodil
správný rytmus, protože do cíle už bych ho
nesrovnal.
S handicapem žijete zhruba stejně dlouho
jako bez něj. V čem byl tehdejší Pavel Bambousek jiný než ten dnešní?
Když se můžete postavit na nohy, je řada věcí
jednodušších a rychlejších. Vzít krabici nebo
nějaký balík bylo dřív něco naprosto běžného, automatického. Dnes musím přemýšlet,
jak to udělat, a podobných situací je spousta.
řeším problémy možná jinak, možná s větším
úsilím, trvá mi to déle a je to složitější, na druhou stranu jsem ale zjistil, že se dají zvládnout,
a dokonce i bez cizí pomoci. Když se řekne
stát na vlastních nohách, obrazně to znamená
i schopnost žít samostatný život. Zjistil jsem
o sobě, že to dokážu, i když na vlastních nohách
stát nemůžu. A takové zjištění je super.
Jak se se svojí životní zkušeností díváte na to,
že si někteří mladí lidé pořizuji selfíčka třeba
na kraji skály nebo při uskakování před vlakem, aby je mohli zveřejnit na internetu?
Je to smutná daň dnešní doby, internetem
a takzvanými sociálními sítěmi mladí žijí. Velký fenomén je dnes parkur. když jsem byl
v jejich věku, taky jsem podobné věci vyváděl,
ale myslím, že moje generace byla na tom ve
srovnání s dnešními mladými fyzicky daleko
lépe, byli jsme obratnější. Dneska dítě koukne
na video a chce jít hned zkusit salto ze zídky,
i když třeba dostalo trojku z kotrmelce v rámci
tělocviku. Děti často nejsou schopné odhadnout své síly a schopnosti a jsou nesoudné
v tom, co si můžou dovolit. Koneckonců vídám
to i na svazích při lyžování i u dospělých, kteří nemají techniku lyžování zvládnutou, jezdí
bez přilby, ale hlavně co nejrychleji. Přitom
i zdánlivě malý pád může skončit fatálními
následky.
Může vést k extrémnímu riskování i pocit
nudy, že teprve když jdu až na samotnou
hranu, tak si uvědomím, že žiju?
Myslím, že i tomu neblaze přispívají sociální sítě, protože se řada mladých žene za tím,
aby měli co nejvíc „to se mi líbí“ a jsou pro to
schopní udělat leccos. Pro některé je to prý
něco jako moderní digitální droga, slyšel jsem
v jednom rozhovoru. A při honbě za tímto
uspokojením můžou provádět různé krajnosti.
Jako ambasador projektu Vzpoura úrazům
jezdíte na školy besedovat s dětmi. Co nejdůležitějšího dětem při besedách říkáte?
Že takový úraz se může stát i při zdánlivě
banální situaci a opravit to pak nejde. V týmu
ambasadorů projektu je nás sedm, každý má
jiný příběh, ale společné je to, že medicína
nám ani přes veškerý svůj pokrok pomoct
neumí. I kdyby náhodou vědci našli způsob,
jak přerušenou míchu vyléčit, naše nohy,
klouby, kosti a svaly jsou po tak dlouhé době
ve stavu, že by už stejně nemohly normálně
fungovat.

rozhovor

všechno v životě je řešitelné
Promiňte, můžu se vás ptát na okolnosti toho
nešťastného pádu z mostní konstrukce?
Nemám s tím problém, klidně se ptejte.
Co vám zůstalo v paměti z toho okamžiku?
Šlápnutí do prázdna, pak střih a tma. Žádné
světlo na konci tunelu, jak se někdy říká, že
v takto mezní chvíli bývá vidět, nebo že se promítne celý dosavadní život…

Po takovém úrazu
to člověk buď
zabalí, nebo se
s tím popere

Vystudoval střední průmyslovou školu stavební.
Pracuje jako marketingový specialista
ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.
Je ambasadorem projektu VZPoura úrazům.
Na monoski se účastní Světového poháru
a dosáhl pódiových umístění v Evropském poháru.
První mezinárodní úspěchy začal sbírat i v golfu.
V roce 2016 získal od čtenářů časopisu Esquire
titul Esquire man roku.
Žije v Mníšku pod Brdy v bytě ve 4. patře bez
výtahu.
Pomohlo i to, že před úrazem jste byl sportovec, dokázal jste se „kousnout“?
Určitě. Během prvních dvou let byla strašně
důležitá rehabilitace a když je člověk zvyklý
na pravidelnou zátěž, na to, že to občas bolí
a že výsledky nejsou vidět hned, ale po tvrdé
dřině, určitě to pomůže. I malé pokroky motivují nepolevit…

Foto: archiv Pavla Bambouska

Co jste cítil, když vám doktoři řekli, co vám je
a jak to asi bude dál?
V první chvíli jsem byl vykulený a nedocházelo mi to. Měl jsem ze sportu zkušenost se zlomeninami, tak jsem si říkal, že i zlomená páteř
se dá sešroubovat a sroste. Proto vidím smysl
i v tom, že beseduju s mladými a můžu pomoct jim díky vlastní zkušenosti otevřít oči, že
ne každá sranda skončí dobře.
Vy jste se ale nepoddal a zabojoval jste.
Až tak, že se dnes obejdete i bez invalidního
vozíku a pohybujete se o berlích…
Mince má dvě strany a se stavem po úrazu je
to stejné. Buď to člověk zabalí a bude někde
trucovat sám doma, anebo se sebere a popere
se s tím. Pomohlo mi, když jsem v rehabilitačních zařízeních poznal kamarády, kteří mají po
úraze větší handicap než já, a přesto žijí, mají
rodiny a myslím, že vedou mnohem spokojenější život než řada zdravých lidí. A když vidíte,
že to jde, tak proč to nezkusit taky.

Pavel Bambousek (33 let)

Berete pořád těch 60 schodů k vašemu mníšeckému bytu jako rehabilitaci, jak jste řekl
v jednom z rozhovorů?
V poslední době s tou zlomenou nohou jsem
to jako rehabilitaci moc neocenil (směje se).
Ze začátku jsem byl schopný nějak vyskákat
jedno patro a zbytek už jsem si musel sednout
a zvedat se rukama schod za schodem až nahoru. Bral jsem to ale jako další situaci, se kterou se musím poprat. A když to pak dokážu,
pomůže to psychice. Prostě zjistím, že všechno
je řešitelné. Na takových zkušenostech zjišťuju, že zvládnu násobně horší situace, než které
by rozhodily leckterého zdravého člověka.
Kromě adrenalinového lyžování hrajete golf,
a to na špičkové úrovni, kdy se vyrovnáte
i hráčům bez handicapu. Proč zrovna golf?
Asi právě to, že není o adrenalinu. Dvě sezony
mě parťák z handicapovaného lyžování přemlouval, ať golf zkusím, že je k tomu speciální
vozíček, který mi umožní při hře stát. Nejdřív
jsem si říkal, že přece nebudu chodit s nějakou
tyčkou a tlouct do míčku… ale pak jsem to jednou vyzkoušel a chytlo mě to. Člověk při golfu
bojuje sám se sebou, hlavu zaměstnává neustále přemýšlením. Emoce a touhy dá někam
strašně daleko a vyhodnocuje svoje možnosti
s každou ránou, a že jich tam je opravdu hodně. Golf je opravdu komplexní sport, a i když
se vezu na tom speciálním vozíku, překvapí
mě, jak moc jsem po něm fyzicky unavený.
A to kondičku z lyžování opravdu mám.
Jedete na paralympiádu s vaším krédem, že
nechcete stát někde vzadu?
Člověk nejezdí na závody do počtu, i ten poslední určitě měl v koutku duše, že by chtěl
vyhrát, nebo aspoň někoho porazit. Chci se
zlepšovat i s vědomím, že se to třeba hned nepovede. Jsem zvyklý, že v životě ani ve sportu
všechno nejde hned, ani nějak lacino. Bojovat
o místo vepředu budu.

Pavel je naším reprezentantem na monoski. Pyšní se mezinárodními úspěchy, závodí v evropském i světovém poháru v alpském lyžování.
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škola

Jak se staví dům? Děti z MŠ Nová už to vědí

S

příchodem jarních dnů vrcholí na
obou našich pracovištích, tedy v Parníku i v Edenu, řada aktivit pro děti
i pedagogy.
Petra Poučková
ředitelka MŠ Nová

S předškoláky a rodiči se soustředíme na
vyhodnocení každoročního projektu Škola
před školou. Děti si společně s třídními učitelkami a rodiči mohou v průběhu pěti týdnů
intenzivně vyzkoušet, co obnáší být opravdu školákem: Pečlivá příprava pomůcek
a pracovního místa, každodenní plnění úkolů, sdílení radosti ze společné práce a další
důležité rituály. Cílem je podrobně se zaměřit
na předškolní dovednosti dítěte. Po vyhodnocení pak můžeme finalizovat a případně
doladit slabší stránky dítěte v oblasti předškolní přípravy, kterou získávalo v průběhu
celé předškolní docházky.
Dále pokračujeme ve vzdělávání dětí v oblasti polytechnické výchovy v projektu Malá
technická univerzita. Na základě přirozené
hravosti a poznání světa kolem sebe probouzíme zájem dětí o technické obory.
Lekce jsou připravovány nejen s pedagogy
a psychologem, ale také s architektem či
projektanty. Jak postavit dům? Proč nespadne most? Kam teče voda, když spláchnu? To
vše se děti mohou dozvědět a vyzkoušet si
v jednotlivých lekcích. Například v lekci Malý
inženýr (inženýrské sítě - rozvod vody, odpadu, elektřiny) si děti samy postaví dle plánu
město, seznámí se s novými slovy, propojí

Děti jako bystří posluchači malé technické univerzity.
jednotlivé domy vodou a elektřinou. Nakonec se opravdu celé město rozsvítí, což je pro
děti opravdový zážitek.

vedené supervize nebo sdílením zkušeností
pedagogů s dalšími mateřskými školami prostřednictvím vzájemných návštěv.

Díky úspěšnému zařazení do projektu „Šablony do škol“ máme dostatek financí na další
vzdělávání a osobnostní růst našich pedagogů. Dvě naše paní učitelky právě získaly kvalifikaci pedagogického asistenta, což umožňuje prevenci logopedických vad a problémů
komunikačních schopností v obou budovách
školy. Další profesní rozvoj předškolních pedagogů proběhne prostřednictvím odborně

Ještě bych ráda uvedla termín zápisu do obou
státních mníšeckých mateřských škol, který je stanoven na středu 2. května a čtvrtek
3. května, vždy od 13.00 do 17.00. Veškeré
další informace k zápisu a termíny Dne otevřených dveří budou včas zveřejněny na
webu školy a města.
Přeji všem čtenářům pěkné jarní dny.

Část výtěžku Knoflíkového trhu šla na dobrou věc

M

níšecké základní a mateřské školky i spolky pracující s dětmi se rozhodly věnovat část peněz, které
utržily prodejem svých výrobků za knoflíky nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové.
Jeho prostřednictvím půjdou na to, aby se
nemocné děti na pediatrickém oddělení
motolské nemocnice cítily lépe.
Jitka Vočková
učitelka
ZŠ Komenského 420

Základní podmínkou pomoci druhým je především chuť pomáhat, ochota dělit se, štědrost a altruistické smýšlení. Tedy vlastnosti,
které jsou projevem toho nejlepšího z lidské
povahy a v pravém slova smyslu podstatou
lidství. Být štědrý je přitom docela snadné. Je
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to věc, která vychází z vnitřního přesvědčení.
K tomu, abychom byli schopni touhu pomáhat
uskutečnit, někdy stačí málo. Štědrost, soucit
a sdílení patří mezi ty nejvyšší principy, jak
v náboženstvích, tak v oblasti etiky a morálky. Dokud je lidská existence pevně spojená
se společností a s životem mezi ostatními, je
přirozenou potřebou člověka dělit se i o pocit
štěstí.
Mnozí z nás v době adventu opravdu ukázali,
že mají v sobě štědrost a lidskost. V této době
bývá bohužel spousta dětí opuštěných, smutných, umístěných na nemocničním lůžku.
Prostředí hraje při pobytu v nemocnicích
a při léčbě dětského pacienta významnou
roli, mělo by být příjemné a důvěryhodné.
Pro mnohé děti se stává i dlouhodobým „domovem“. Nadační fond Zdeňky Žádníkové
se snaží pomoci dětem lépe se v nemocnici
„zabydlet“ a tím současně i rychleji a úspěšněji
léčbu zvládnout.
S myšlenkou zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici jsme se rozhodli věnovat část vý-

20 100

korun šlo
Nadačnímu fondu
Zdeňky Žádníkové
těžku z Knoflíkového trhu Nadačnímu fondu
Zdeňky Žádníkové. Finanční dar ve výši 20
100,- Kč je určený na zlepšení pobytu dětí
dlouhodobě ležících na dětském pediatrickém oddělení ve FN Motole. Finanční částka
putovala Zdeňce Žádníkové, která je patronkou Nadačního fondu. Využije ji k realizaci
nástěnných maleb v tomto oddělení. Na výtěžku se podílely základní a mateřské školy
v Mníšku pod Brdy a mnoho dalších mníšeckých spolků, pro které jsou děti prioritou číslo
jedna a kterým patří velké díky za jejich chuť
pomoci, ochotu dělit se a štědrost.

ZE ZÁMKU / proč se říká?

Zámek připravuje dětské Navštivte velikonoční veselice
velikonoční prohlídky

V letošním roce, 31. března,
to bude již po sedmnácté, kdy
na zámku proběhne oslava
svátků jara spojená s charitativní akcí známého žlutého
kuřete. Nebudou chybět stánky s občerstvením a velikonočním zbožím a na nádvoří
a v zahradě pak celodenní program. Po všechny dny bude
otevřeno také Kouzelné sklepení, výtvarná dílna i vstup na
půdu a do hodinové věže.

T

ěšíte se na velikonoční svátky? Kdo by se netěšil, vždyť
budou čtyři dny volna a děti mají dokonce ještě o jeden
navíc. Po celé velikonoční prázdniny mohou s rodiči
navštívit zámek a zavítat na zábavné prohlídky, které jsou
připraveny speciálně pro ně.

Program dětských prohlídek:
čtvrtek 29. března sobota 31. března neděle 1. dubna

Pohádkové prohlídky Velikonoční veselice, Pohádkové prohlíds princeznou Aničkou Velikonoční prohlíd- ky s královnou Elsou
pátek 30. března ky s královnou Elsou pondělí 2. dubna

Putování za zámeckými skřítky

Prohlídky o zámeckých strašidýlkách

Putování za zámeckými skřítky

Děti si určitě nejvíc užijí šermířských ukázek a vystoupení. Uvidí nejen
souboje a potyčky, při kterých mohou s napětím fandit svým favoritům, můžou také obdivovat zbraně a vybavení šermířů. Odpoledne od
14 hodin se můžete těšit na vystoupení skupiny IRIS, letos se zábavným
představením o Návratu knihomola aneb knihy vrací úder. Jako každý
rok, ani letos nebude chybět hudba, čtení z Bible, Pašijové hry nebo flašinetáři.
Při Pohádkových prohlídkách se děti mohou těšit na hádání pohádek,
které se jim na zámku ukryly. Poznají je podle vysokých kamen, dlouhé
fajfky nebo květin na stěně? Navíc potkají mníšeckou princeznu nebo
dokonce Elsu z ledového království. Ta je navíc přivítá i na Velikonočních prohlídkách, kde si budou vyprávět třeba o tom, jak se pozná uvařené vejce, proč jsou na pomlázce barevné mašle nebo že hospodyňky
při pečení mazance skáčou do výšky.
Prohlídky o zámeckých strašidýlkách nabízejí pohádkové povídání
o neviditelných obyvatelích zámku. I na Mníšku se může procházet bílá
paní, schovávat malý bubák nebo se zjevovat zvířecí strašidlo z brdských lesů. A při Putování za zámeckými skřítky se dětem představí malí skřítkové a trpaslíci. Mezi nimi i slečna trpaslice Parádnice. Ta si
vždycky nařídí budík, aby ráno nezaspala, stihla se nafintit a líbila se
dětem.
Výtvarná dílna nabízí tvořivým dětem malování a barvení sádrových
odlitků tolika motivů, že je opravdu těžké si vybrat. Vajíčka, pomlázky,
jarní květinky, zvířátka, srdíčka, autíčka, princezny nebo domečky. Ve
sklepení zámku průvodkyně dětem představí mníšeckého čerta, vodníka nebo anděla. Potkají tam ale i princeznu s rodinou, kocourka Modroočka, čarodějnici se zahnutým nosem a lesní i vodní víly. Zatímco do
sklepa vede asi 20 schodů, o něco více jich budou muset návštěvníci
zdolat, aby se mohli podívat z výšky prostřední věže do okolí zámku.
Na most a do parku pod nimi, na rybník, na město i na protější Skalku.
mch

Proč se říká Kytín? Odkud se vzal název zastávky autobusu?

P

rvní z dvaadvaceti stanic nejdelší linky společnosti Martin Uher mezi Dobříší
a Prahou se jmenuje Rozcestí Kytín. Zajímá vás, jak asi vznikl název obce a tak
i autobusové zastávky, kterou běžně a vlastně i automaticky používáme?
Věra Havlišová
kronikářka města

Rozcestí je křižovatkou několika cest. Vydáme-li se na západ, silnice zakrátko končí a jsme
v malebném Kytíně. A proč se mu tak říká?
Původ jména je nejasný. Jazykozpytci se domnívají, že by to mohla být odvozenina od
osobního jména Kyta (Kytova ves), nebo od
staročeského slova kyta, což byl lesík. Není vyloučené, že název mohl vzniknout i od slovesa
kutat (původně Kutín), vzhledem k dobývání
zlata a stříbra v okolí. Podle pověsti vznikl název osady podle zvolání malého dítěte: Kytí,
kytí! Když poprvé uvidělo květinky. Do té doby

bylo totiž slepé a vidět začalo až po omytí očí
zázračnou vodou z místní studánky. Studánku
dnes můžeme najít v základech kostelíka Nanebevzetí Panny Marie, který je na návsi.
Nejen k podívání je v Kytíně nový pivovar, restaurace a Kovárna pro radost. Dále tu je domov důchodců, rybník s vodníkem a nedaleko
myslivna, která by mohla být jednou z mnoha,
kde žil Kája Mařík. Kytín obklopuje krásná příroda s cestami pro pěší turisty i cyklisty. V okolí Kytína jsou trampské osady, které tu vznikly
ve 20. letech minulého století, o trochu později tu byly vybudovány bunkry patřící do
opevnění tzv. Pražské linie. Za zmínku stojí
i skutečnost, že Kytín byl v roce 1980 připojen k Mníšku a za 10 let se zase osamostatnil.
v Kytíně se v létě 2014 konalo setkání řezbářů
Dřevosochání. Při té příležitosti vzniklo mnoho soch, které jsou k vidění na návsi a v okolí.

Pokud ze zastávky odbočíme na jih, dostaneme se do chatové osady Chouzavá. Pokud
projdeme pod dálnicí a kousek lesem, jsme
v chatové osadě U kaple, dříve na Fouknarce,
dále pak je chatová osada Porostliny a Závist. Lze tudy dojít až do Nové vsi pod Pleší.
Když půjdeme po silnici na sever, dojdeme do
Mníšku k další zastávce Kaple, o které si řekneme více příště.
Budu ráda, když od vás čtenářů získám nějaké
připomínky nebo další informace pro přípravu článků, kronika@mnisek.cz.

Autobusová zastávka Rozcestí Kytín
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100 let republiky v Mníšku

Městečko pod Skalkou
ve století republiky

L

etos naše republika oslaví velké jubileum. Jak se na pozadí historických
dějů žilo v Mníšku od Brdy? Jako
průvodce zajímavými momenty posloužila
Pamětní kniha města, sepisovaná od roku
1915, kterou archivuje dobřichovický Státní archiv pro Prahu-západ.

Martina Hrdličková
Dva roky po skončení 1. světové války radnice
zřizuje ve stísněných podmínkách první měšťanskou školu v Mníšku a v 1. třídě je 114 žáků.
Na začátku 20. let má město elektrické vedení a je tu první koncese na kinematografii.
U Velké hospody stojí benzinová pumpa, na
silnici procházející městem je čilý automobilový ruch. Obec chce čelit negativním projevům
provozu aut cedulemi ´Jeďte opatrně´ nebo
´Rychlá jízda zakázána´ a průjezdy náměstím
byly pod pokutou.
V roce 1924, ještě za života spisovatele a rodáka F. X. Svobody, byla odhalena pamětní deska
na jeho rodném domě a získal diplom čestného občanství. Program byl doplněn recitací
a veselohrou Milý tatínek. Oslava byla velkolepá,
průvod žáků školy s učitelkami, přítomní byli spisovatelé v čele s oslavencem.
Už začátkem roku 1928 byly ve městě patrné
počátky hospodářské krize. Obecní zastupitelstvo vyzývalo zaměstnavatele, aby zaměstnávali zdejší dělníky, hlavně ty ženaté a otce dětí.
Obec začíná šetřit. V létě nesvítí veřejné osvětlení. Zima roku 1929 byla velmi krutá, teploty
v noci klesaly k -32 stupňům Celsia. Houfy drobného ptactva přilétaly až k lidským
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příbytkům a ráno jich byla vždy spousta zmrzlých. Pro silné mrazy a množství sněhu bylo
vyučování koncem února a začátkem března
zastaveno. Jaro pak ukázalo rozsáhlé škody na
ovocném stromoví (Malé náměstí).
O dva roky později se staví silnice přes Mníšek,
kladou se roury pro kanalizaci, bohužel s modernizací padlo několik staletých kaštanů, aby udělaly místo rozšíření silnice kolem mohyly ke škole.
Sokol pořádá veřejné cvičení za účasti 218 cvičících a 415 hostů. Do Mníšku a okolí jezdí odpočívat slavné osobnosti, jako režisér Národního
divadla K. H. Hilar a kancléř prezidenta TGM
Přemysl Šámal.

Před Velikonocemi 1944

se platilo

1000 Kč

za kilo brambor
600 – 700 Kč za sádlo
160 Kč za kilo cukru
Napřesrok město zavádí takzvané nouzové
práce pro nezaměstnané. První takovou nouzovou prací byla stavba kanalizace na Malém
náměstí a v Novoveské ulici. V rámci těchto
prací se upravila cesta k Bažantnici, přivedlo
se elektrické vedení na nové silnici do nově
vystavěných domů, upraven byl kanál pod
Lipkami, ale největší zásluhu má obecní zastupitelstvo, že nechalo asfaltovati část okresní
silnice přes náměstí od městské váhy k ulici
Nádražní.

Po nacistickém puči v Německu v roce 1933
stále častěji přicházejí Pokyny pro přehlídky
zdatnosti mládeže, příručky branné moci pro
obecní orgány o ochraně obyvatelstva proti
leteckým náletům, povinně se aktivizují hasičské sbory. Pod kostelem vzniklo dětské hřiště,
jen kdyby obecní silnice tolik neprášila. U Zadního rybníka koupaliště se skákacím prknem
a ohrazeno koupání pro děti, byly první plavecké závody.
V roce 1936 vznikl dobročinný spolek Ochrana
matek a dětí, ustavující valná hromada zvolila za předsedkyni Antonii Cebeovou, choť
mníšeckého lékaře. Bezplatná poradna koná
se první pondělí v měsíci pro matky s dětmi do
šesti let. (Sbor tento poprvé 13. prosince postavil Strom republiky a ozdobil ho třiceti elektrickými žárovkami).
Všeobecná mobilizace v roce 1938 se týkala
všech mníšeckých mužů. 15. března 1939 za
velké chumelenice a sněhové bouře přijeli
do Mníšku první okupanti. 19. března přijeli další a zabrali velkou hospodu, Sokolovnu
a faru. Velitel si počínal arogantně, vojáci udělali směnný kurz 1 marka za 10 korun a snědli,
na co přišli. Ještě v březnu bylo v Mníšku 180 německých vojáků, z praporu protiletecké obrany
Hermanna Göringa. Za rok na to přišlo do město 100 vojáků z Norska, rozlézají se po bytech,
kuchyni mají na faře.
Hudební skladatel František Soukup, narozený
v Mníšku v roce 1915, za okupace složil skladbu
Bílé konvalinky. V současné době má rozpracovanou pochodovou píseň „Mníšecký zámeček“
a valčíkovou píseň „Máminy písničky“, kde se
zpívá o malé hospůdce na Zlatém vrchu i rozkvetlých stráních pod Skalkou. Tyto dvě skladby
věnoval našemu městečku, píše se v Pamětní
knize.

100 let republiky v Mníšku

Předjarní příběh roku 1928

Zrodil se mníšecký Okrašlovací spolek
Robert Izák
Okrašlovací
spolek

Fr. X. Svobodovi, to měla coby kamenem dohodil,
bydlel naproti hostinci U České koruny, bývalému
kinu. S ním svůj nápad projednala a snad to byl
právě tento známý spisovatel, který jí vnukl myšlenku založení spolku, co by všechny její ideje pomohl naplnit.

Ustavující schůzi Okrašlovacího spolku svolali na
Možná to bylo mírnou zimou na začátku roku 18. března 1928 a v jeho vedení ze začátku po1928, kdy sníh nenapadl a teplota se držela nad máhal i Fr. X. Svoboda. Okrašlovací spolek se brzy
rozrostl na 130 členů a prakticky
bodem mrazu, kdy Antonie Ceokamžitě přikročeno spolu s jedbeová nemohla vytáhnout sáňky,
notou Čs. legionářů, jehož zásjet svůj oblíbený kopec v lipkách
stupce Fr. Šoch bydlel nedaleko,
a místo do svého jediného sporke stavbě mohyly našim padlým
tu musela svou aktivitu obrátit
a nezvěstným v I. světové válce.
jinam. Ale určitě to bylo vytrvalou
Veškerý náklad byl rozdělen na
a nesmírně houževnatou povahou
polovinu a na paměť desetiletého
této sečtělé, kultivované dámy,
trvání samostatnosti mohyla byla
která se nezalekla žádné překážky
odhalena dne 26. srpna 1928.
a nové výzvy přímo vyhledávala.
Nejspíš k tomu přispěla i atmosféra
Tonička sezvala známé legionáře
nové republiky, která právě slavila
z Prahy, zmermomocnila mníšec10 let od svého založení a heslo
ké
Sokoly, zdejší členy legionářprezidenta Masaryka „starosti své
ské obce a dalších sedmi spolků,
osobní obci podrob“ sjednocovalo
a jako první předsedkyně si přinárod k novým cílům.
pravila velmi pěknou řeč. NěkteAntonie Cebeová
ré pasáže by i dnes mohly viset
Blížilo se výročí konce velké války,
a to naši Toničku, která byla prakticky u všeho na v zasedací místnosti zastupitelstva: „…že oběť krve,
Mníšku, nemohlo nechat chladnou. Se svým mu- kterou naši drazí přinesli, nesmí zůstati marnou…
žem, lékařem Jindřichem Cebe, bydleli na dolním tak i nás musí vésti v budoucnosti páska svornosti
konci náměstí, a tak měli ke všem svým důležitým k vyšším cílům, lidskosti, pokroku, k blahu našich
sousedům blízko. K tomu nejdůležitějšímu z nich, dětí a naší republiky...“

Březnové střípky
ze života města
(výběr do roku 1945 z Pamětní knihy)

1936
Byly oslavy narozeniny presidenta T. G.
Masaryka všemi spolky pod záštitou
obecního zastupitelstva. Průvod ubíral
se na vršku, kde hasiči zapálili vatru.
Večer pak Jednota Sokol zahrála divadlo „Evropa hoří“. Při slavnosti a průvodu počasí bylo velmi nepříznivé, déšť
se sněhem sypal se s oblak, ale přesto
občanstvo přišlo velmi četné.

1937
Obecní zastupitelé odhlasovali úpravu
silnice k Rymani, dána kanalizace, prý
je cesta k potěše všech domů.

1938
Veliký rozruch ve městě vyvolala zpráva, že Rakousko přestává být samostatné, že Hitler ho připojil k německé říši. Tento měsíc byl velmi teplý,
20-25 stupňů, vše začalo rašiti, vyskytla se na domácím dobytku slintavka
a kulhavka v Rymani a Nové Vsi.

1941
Byl přísný zákaz slaviti jmeniny prezidenta TGM, za to se měl oslavovati
15. března vpád německých vojsk. Nařízeno vyvěšení říšských praporů vedle
našich, protektorátních. Kdo nevyvěsil,
zaplatil pokutu. Lidé je vyráběli z papíru, nebo z dětských sukní a hákový kříž
třeba z drátů starého deštníku.

1942
Naše městečko přejmenováno na
Mnischek unter dem Kamwald a velká
černožlutá cedule to hlásila na obou
koncích města. Státní zaměstnanci
musí konati zkoušky z jazyka německého, naši pošťáci, železničáři i obecní zaměstnanci někteří zkoušky neudělali,
musí ji opakovat, ale všichni se těší, že
tohle už dlouho nepotrvá. Jeden dostal
německé skloňování a slavně říkal: der,
die, das… Nařízeno německé velení
u protektorátní policie a u policie a četnictva zavedena německá úřední řeč.
Dává se lhůta ke zkoušce, jinak hrozí
propuštění ze služeb.

1943

V roce 1932 spolek zorganizoval setkání mníšeckých rodáků. Vznikla i jedinečná pamětní kniha se seznamem
všech žijících rodáků. Ta se ovšem ztratila a my opakovaně prosíme, pokud ji někdo má nebo o ní ví, aby nám
dal vědět.

Poněvadž přes zákazy na krátkých
rádiových vlnách cizina se poslouchala, přišli zřízenci do Velkého hostince
na náměstí. Kdo měl rádio, musel ho
přinést a zřízenci vyndali krátké vlny
a zpátky rádio vrátili v domněnce, že
už cizinu poslouchat nebudeme.

17

knihovna

Městská knihovna

Mníšek pod Brdy

Komenského 413 l tel: 318 592 552 l knihovna@mnisek.cz l www.knihovna.mnisek.cz
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Robert Bryndza
TEMNÉ HLUBINY
Erika Fosterová se tentokráte
ponoří do temného dusivého
zločinu, od jehož spáchání
uteklo již dvacet šest let.
Rozplést složitý rébus hledání
stop, mlčení svědků a dobře
skrývaných tajemství nebude
nic lehkého, naštěstí budou
schopné, ale i komplikované
detektivní inspektorce opět
sekundovat kolegové
z předchozích případů
Mossová a Petterson.
Miroslav Macek
SATURNIN SE VRACÍ
Volné pokračování klasického
humoristického románu
oživuje svébytnou postavu
výjimečného a a osobitého
sluhy Saturnina.
Tim Weaver
ZLOMENÉ SRDCE
Pro Davida Rakera, který
se specializuje na hledání
pohřešovaných osob, nejsou
podezřelá zmizení ničím
neobvyklým. Případ Lyndy
Korinové se ale od samého
počátku jeho dosavadním
zkušenostem zcela
vymyká.
Jan Hnízdil
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
UZDRAVENÍ
Kniha je složená z příběhů lidí,
kteří byli ochotní naslouchat,
vzali svůj rozum do vlastní
hrsti a uzdravili se,
a doplněná rozhovory na
téma komplexní medicíny.

Jojo Moyes
KRASOJEZDKYNĚ
Román anglické autorky,
v němž vypravuje nelehký
životní osud mladé dívky, jejíž
životní oporou se stali koně
a jezdecké umění.
James Patterson
JEN PRO ZVANÉ
Krimithriller zkušeného
amerického autora otevírá
případ vraždy, ale i mnoha
kostlivců ve skříni jistého
slavného páru.
Lars Simon
MUŽ, PES A KOUZELNÍK
Humoristický román
s takřka detektivní zápletkou
je příběhem mladého
a úspěšného manažera,
v jehož životě se náhle začnou
dít prapodivné události.
Iveta Toušlová
TOULAVÁ KAMERA 25
Tipy na výlety, návštěvy
hradů, zámků, muzeí
a zajímavých a neobvyklých
míst. Turistické cíle jsou
řazeny podle jednotlivých
krajů republiky. U každého
výletního místa jsou uvedeny
praktické informace o otvírací
době, dopravní dostupnosti
a dalších zajímavých
lokalitách v okolí včetně
mapky.

KNIHY PRO DĚTI
Walt Disney
COCO
Coco je příběh o dvanáctiletém
Miguelovi, který touží stát se
obdivovaným hudebníkem,
jakým byl jeho idol Ernesto
de la Cruz. V tom mu však

brání starobylý rodinný zákaz
provozovat hudbu.
Charllote Cooke
ČTI MI PŘED SPANÍM
Vyprávění o tom, jak se
zvířata ukládají ke spánku,
vyvolává představy, které
pomáhají uvolnit tělo.
Opakování klíčových slov
ukolébává a uvádí do
ospalého stavu.
Dav Pilkey
KAPITÁN BOMBARĎÁK
A PODIVNÝ PLÁN
PROFESORA PRDOLÍNA
Další dobrodružství rošťáků
George a Harolda a jejich
komiksového superhrdiny
kapitána Bombarďáka.
Morris Gleitzman
KDYSI
Devítiletý Felix, syn polských
židovských knihkupců, je více
než tři roky ukryt v horském
katolickém sirotčinci před
nacisty. Když se stane svědkem
pálení knih z místní knihovny,
rozhodne se utéci a varovat
své rodiče před nebezpečím.
David Walliams
PŮLNOČNÍ GANG
O půlnoci už většina dětí
spí. Ne však Půnoční gang!
Pro ten teprve veškerá
dobrodružství začínají.

Společenská hra

Antoine Bauza
Tókaidó
Tókaidó je velice zvláštní, až
zenová hra, která se odehrává
na cestě. Hráči se vžívají do
rolí poutníků, kteří putují po
pobřeží Japonska.

KLUBKO zavítalo do Mníšku

Klub dětských knihoven (KLUBKO) hostily
mníšecké knihovnice Nikola Bláhová a Tereza Bauerová. U stolu s pohoštěním, kde
nechyběly stylové dobroty v podobě rozpíček Káji Maříka, v městské knihovně přivítaly své kolegyně z celého Příbramska.
Smyslem setkání bylo nabrat vzájemnou inspiraci a seznámit se s celostátními akcemi i projekty, díky kterým by knihovnice zatraktivnily
knihovny zejména pro malé čtenáře. Bavily se
o svých zkušenostech z práce s dětskými návštěvníky a Tereza s Nikolou svým kolegyním
ukázaly čtenářský deník s motivem školáka
Káji Maříka, který dostávají prvňáčci přihlášení
k návštěvě knihovny a díky zápisu v něm se pak
můžou zapojit do akce Knížka pro prvňáčka.
V rámci setkání knihovnice vybraly i oblastního vítěze soutěže Kde končí svět, jejímž
tématem byl letos motiv zvířete. Ten děti
zpracovávaly čistě výtvarně, literárně anebo v kombinaci obrázku a textu. Ve výtvarné
kategorii této soutěže se Klubku nejvíce líbil
obrázek Sýkorka 11leté Heleny Jaré z Dobříše,
v kategorii literárně výtvarné obrázek s textem
pod názvem Vlk 10leté Ley Peškové z Příbrami
a v kategorii literární se líbil text 8letého Lukáše Komy z Dobříše, který mu dal titulek Do
oblak za ptáky. Toho pak knihovnice za Klubko
vybraly jako celkového vítěze soutěže a tím za
region Příbramska postoupil do finále o titul
Rytíře krásného slova.
mh

Deskohraní si užily nejen děti
Dne 30. 1. 2018 se v knihovně konala krásná akce Deskohraní.
Každý hráč, ať už malý nebo velký, který přišel, si vybral nějakou
pěknou hru, kterou si pak společně zahrál s dalšími účastníky akce.
Nikola Bláhová
knihovnice
Největší úspěch měla hra Dixit a stolní fotbálek, ale ani ostatní hry nezůstávaly pozadu. Hrál se Labyrinth, Karak, Qwirkle, Ubongo, Ranč, Patchwork a Slož to. I my knihovnice jsme si toto odpoledne užily a zahrály si
pár pěkných her. Například jsme si zavzpomínaly na dětství a zahrály si
Z pohádky do pohádky nebo Věž.
Většina her, které jste si tu mohli zahrát, byla financována z projektu
MAP (Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání OPS Černošice). Všem
moc děkujeme za krásné odpoledne, které jste s námi přišli strávit do
knihovny a hlavně za hojnou účast.
Těšíme se na Vás na dalších akcích. Třeba 5. – 9. března na Týdnu pro Tibet.
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Brdský Šikula si vyzkoušel slovenské lidové umění
V hodině Mladého vědce jsme pokračovali
v mezinárodním projektu Cesta domova.
Prezentaci si pro Brdského šikulu připravili
naši kamarádi ze základní školy Nižná brána v Kežmarku na Slovensku.
Robert A. Čiško
Spolek
Brdský šikula

Součástí projektu Cesta domova je i výtvarná
dílna, která má připomenout tradiční řemeslo dané země. O Kežmarku jsme se dozvěděli, že se tu koná festival řemesel a jedním
z těch tradičních je vypalování do dřeva – pyrografie. Dříve se k tomu používal na dřívku
namotaný kovový drátek, jehož
konec se rozehříval nad svíčkou
a tak se vypalovaly do dřeva nebo
kůže různé ornamenty. My jsme
k tomu použili pájky, protože
s nimi umíme pracovat už z našich hodin elektrotechniky, a pomocí ní jsme do dřevěné vařečky
vypalovali pro ozdobu různé obličeje.
Děti ze slovenského klubu Mladí
výskumníci (psáno po slovensky)
pro nás připravily nejen počítačovou prezentaci, ale i krásně zpra-

covaný projekt o svém městě, o oblíbených
národních jídlech i s recepty, fotografiemi
a kresbami. Nechyběla ani ochutnávka slovenských korbáčikov, i kvíz s tipováním, co
které slovenské slovo znamená. Vyprávěli jsme
si také příběh o nešťastné hradní paní, která kvůli své lásce k Vysokým Tatrám skončila
v hladomorně i o doktorovi Alexandrovi a jeho
pokusech s rentgenem v Kežmarku.
Schválně, zvládnete do češtiny přeložit slovenská slova: bábika, orgován, gombík a gombička, bodka, bodkočiarka, bábätko, fľaška,
zemiak, kapusta, kel, bábka, správna baba,
šošovica, cvikla, baklažán, miazga, kaleráb,
púpava, mačka, čižma, íver, pahreba, hmla,
gajdy, medokýš, černica, ďumbier, ťava?
Mezinárodní projekt Cesta domova vznikl díky
finanční podpoře Středočeského kraje.

Masopustní průvod
prošel městem
Medvěd, bába s nůší a vysloužilý
voják, ženich a nevěsta, čarodějnice s kočkou na rameni, klaun, ale
i Simpsonovi a Harry Potter, nechyběli v masopustním průvodu. Pořádal ho spolek Rorejs, OÁZA a jejich
přátelé.

Mají talent na zpívání i tancování
V soutěži základních uměleckých škol ve
zpěvu postoupili do okresního kola Anna
Pawlicová, Martin Švéd, Kateřina Krutilová, Ema Tropová, Stella Stropková, Kamila
Kolářová, Anežka Krutská ze třídy Terezy
Bystřické a Evelína Fialová ze třídy Martiny
Bauerové z pobočky v Mníšku pod Brdy.
Simona Hrubá
ZUŠ Řevnice
Mníšecké zpěvačky se také zúčastnily pěvecké
soutěže Allegro, která se konala v Kaiserštejnském paláci v Praze. A byly velmi úspěšné! Ve
veliké konkurenci zvítězila v kategorii 8–9 let
Rozárka Strnadová, v kategorii 10–11let vyhrá-

la Evelína Fialová. Čestné uznání dostala
Barbora Cihlová a Ema Hofmeisterová.
Všechna děvčata jsou žačkami paní učitelky Martiny Bauerové. Veliká pochvala děvčatům a poděkování paní učitelce. Skvělá
práce!
Kateřina Kovalová, žačka kytarové třídy
pana učitele J. Peše, byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor - klasická kytara. V posledních letech byli téměř všichni
žáci, kteří chtěli pokračovat ve svém uměleckém vzdělávání, ať už na konzervatořích
nebo na výtvarných školách, u talentových
zkoušek úspěšní a jsme rádi, že jsme mohli
být nápomocni ve splnění jejich snu.
Na konci ledna se celé taneční oddělení představilo na pololetním
vystoupení v řevnickém kině.
Žáci Jarmily Matouškové a ti
nejmenší ze třídy L. Gejdošové. Mníšečtí tanečníci tradičně
zaujali nápaditou choreografií
i skvělou gymnastickou průpravou a sklidili zasloužené ovace
diváků. Jejich um, ale i dalších
mníšeckých žáků, oživí i další
MIXFestival, který se bude konat
v červnu před řevnickým Zámečkem. Srdečně zveme.
Mníšečtí tanečníci tradičně zaujali
nápaditou choreografií i skvělou
gymnastickou průpravou.

„Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali, poznovu. V dobrém jsme se sešli, rádi jsme
se našli, pospolu. Dříve než se rozejdem, ještě
sobě připijem, poznovu,“ zazpívaly tradiční
i novodobé masopustní masky při své cestě
městem.

Už to první zastavení u Malého mnicha, předznamenalo náladu, která provázela i všechna
ostatní: „Masopust držíme, nikdy se nevadíme,
pospolu.“
mh

19

SPOLKYSPOLKY

Rok ve znamení
nové klubovny
David Bílek
zástupce
vedoucího

Vyvíjíme aktivitu k postavení klubovny na vlastním pozemku.
V průběhu působení mníšeckého
skautského střediska jsme se již
jednou stěhovali do menších prostor. Jeden čas dokonce hrozilo, že
bychom dostali pro všechny členy
jednu místnost v kulturním středisku. Ačkoliv nám současná radnice
vychází všemožně vstříc, řekli jsme
si, že bychom měli vzít svůj osud do
svých rukou. Proto jsme se rozhodli
postavit si vlastní klubovnu.
A

Mníšecký skauting
oslaví své novodobé padesátiny

17,175
12,775

5,000

5,800

5,800

23 m2

2,900

A

A

RAa

6,500

vlez do podkroví
z klubovny
otevření klubovny do krovu

úložné prostory

krb

A

35 m2

ské zbrojnice, na jaře následujícího roku dostali vlastní prostory v domě v horní části náměstí
F. X. Svobody, vedle farního úřadu. O dalších
několik let později začínají využívat současnou
klubovnu u kulturního
domu
V Lipkách.
4,000
0,400
Na postu vedoucího střediska se vystřídala
známá jména: Václav Zykán, Alena Štamberková,
Jiří Mysliveček, Míra Dub, Lada Freislečajová kuchyňka
benová, Roman Freisleben. Ale za fungováním
celého střediska, potažmo
jednotlivých oddílů
4,000
stojí mnoho dalších lidí. Vedoucí se zpravidla
venkovní klubovna
rekrutují z vlastních
řad, ale výjimkou nejsou
23 m2
ani skauti původem přespolní.
Od roku 2015 mníšecké skautské středisko
Skalka zastřešuje šest řádných oddílů, nejmladší skupinu představují Dráčata, děti
v předškolním a mladším školním věku. Věkovou skupinu 8–12 let zastupují za dívky Světlušky a za chlapce Vlčata. Následují starší oddíly
a nejstarší Rovers a Rangers. Na pravidelných
oddílových schůzkách i častých společných
akcích se setkává přes 120 členů. Mníšek se zařadil na místo druhého největšího skautského
střediska v okrese.
15. dubna 2018 oslavíme významné 50. výročí
založení skautského střediska. Připravujeme
speciální program, na který rádi zveme současné i bývalé příznivce i širokou veřejnost.
Přijďte se seznámit s historií mníšeckých skautů, zasoutěžit si, naučit se něco nového a prostě siúložné
to sprostory
námi užít. Můžete si vyzkoušet, jak se
staví tee-pee nebo podsadový stan. Připravená pro vás bude i bojová hra po městě. Máte
tak jedinečnou šanci vrátit se s námi do dětských let. Aktuální informace k oslavám budou
průběžně zveřejňovány na našich webových
stránkách https://junak-mnisek.webnode.cz/

0,200 2,800 0,250

vnitřní klubovna

venkovní klubovna

1,000

5,000

5,800

7,000

Pavla Plocková
zástupce vedoucí
Dráčat

4,000

vnitřní klubovna
35 m2

5,800

A

Hana Poulová
vedoucí Světlušek

0,400

čajová kuchyňka

7,000

Skauti při sázení Lípy svobody 28. října 1968 před základní školou.
Příští měsíc uplyne celé půl století od založení skautského střediska Skalka v Mníšku
pod Brdy. V současnosti je v jeho šesti oddílech více než 120 členů a je druhým největ17,175
ším střediskem okresu. K jubileu
připravuje
12,775
speciální program pro veřejnost.

4,000

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Stávající zastupitelé města nám věnovali pro stavbu pozemek u hřbitova. Nyní nás čeká kolečko, které
znají všichni, kdo stavěli. Potřebujeme stavební povolení, přivést
k pozemku elektřinu a ideálně
i vodu a kanalizaci. Následně zahájíme stavbu. Na to budeme potřebovat finance, a proto se snažíme je
sehnat. Zvýšil se členský příspěvek,
máme připravenou žádost o bezúročnou půjčku na ústředí, poslali
jsme požadavek do MASky a připravujeme oslovení nadací či sponzorů. Budeme také rádi za jakýkoliv
hmotný či finanční dar či příspěvek,
který se třeba rozhodnete našemu
středisku poskytnout.

A

A

A

Skauting není spojený jen s přezdívkami, vázáním uzlů a touláním se přírodou. Pomáhá
rozvíjet disciplínu, vzdělávání i vzájemnou
ohleduplnost. Překonáváním překážek učí posilovat důvěru ve vlastní schopnosti. Středisko
Skalka se začalo formovat v dubnu 1968. První, chlapecký oddíl, brzy doplnil i dívčí. Vedoucí střediska Václav Zykán společně se sestrou
Jarmilou Vodenkovou a Miroslavem Dubem
a s Oldou Slavíkem položili pevné základy a zasloužili se o rychlý rozvoj včetně organizování
letních táborů.
klubovny do
krovu
Jaro 1971 všakotevření
přineslo
změny,
Junák se oficiálně slučuje s Pionýrem. Středisko bylo nuceno předat tehdejší klubovnu v suterénu vily
SIALIA (dnes sídlo městské knihovny) i veškeré
vybavení vyšší organizaci. K obnově oficiální
činnosti došlo až 12. prosince 1989. Pro první
schůzky směli skauti používat prostory hasič-

půdorys přízemí a podkroví, řez AA _ 1 : 1
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Skauti jsou hodně akční. Dokládají to fotografie
V oddílech malých i větších dětí se snažíme celý rok nabízet aktivity přímo spojené se skautingem, své místo však mají i výpravy sportovní, za poznáním nebo kulturou. Podporujeme děti
v samostatnosti a snažíme se posouvat jejich i své výkony dál.

Prohlédněte si fotografie z našich akcí a příští měsíc se nenechejte
ujít speciální program, který připravujeme k oslavám významného jubilea našeho střediska.
hp, pp

Okresní setkání na Babce
Betlémské světlo

Z Betléma do Vídně, z Vídně do Brna, z Brna do zbytku republiky. Jednu
z vánočních tradic jsme vám přinesli až do Mníšku pod Brdy. Plamínek
zažehnutý v místě narození Ježíše Krista jste si mohli nově vyzvednout
přímo na náměstí před farou. Měli jsme pro vás připravené též skautské
perníčky a kalendář na památku.

Každým rokem se 17.11. k příležitosti obnovy skautingu koná jedna
z největších akcí okresu, na které se potkávají skauti z Černošic,
Dobřichovic, Všenor, Mníšku pod Brdy, Vraného nad Vltavou a ze Zbraslavi.

Skochovická kachna neboli Okresní setkání skautů a skautek
z okresu Praha- západ

Každoroční turnaj v lakrosu a ringu, kde nechyběla lukostřelba, vzduchovky,
vrhání nožů či jízda na raftu.

Deskohraní

Nový rok jsme zahájili společným Deskohraním. Přišlo vás opravdu hodně,
za což moc děkujeme!

Divadlo Minor

Divadlo Minor začlenilo do svého repertoáru nově představení Jaroslava
Foglara Záhada hlavolamu. Pro koho jiného by mělo být toto představení
určeno, než právě pro nás.

Halloweenská stezka

Roverský kmen si pro naše nejmladší připravil strašidelné putování
s plněním úkolů.

Tvoření na Knoflíkový trh

V letošním roce jsme ozdobili stromeček ručně malovanými ozdobami
ze dřeva. Ozdoby též vytvořili i naši nejmladší - Dráčata. Skautky druhým
rokem nabízely tradiční vánoční cukroví.

V Benešově straší

Tradiční noční šifrovací závod, ve kterém světlušky z Mníšku pod Brdy
obsadily krásné 3. místo z 28 hlídek ve své kategorii.
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Všenory mají literární muzeum Kulturní tipy
Dobřichovic

středa 14. března v 19:30 na zámku

Elektroswing koncert Divá Baara.
Nová hudební formace zpěvačky Báry
Vaculíkové, známé např. ze skupiny Yellow
Sisters. Ve svém novém projektu se Bára
představuje jako swingová diva s vlastním autorským repertoárem. V říjnu 2017
vydala debutovou desku na pomezí popu,
jazzu a intimního písničkářství s prvky
elektroswingu orientovanou na ženská
témata. www.divabaara.cz
Předprodej v Infocentru 150 Kč,
na místě bez rezervace 200 Kč.

pátek 23. března v 19:30 na zámku
Blues koncert polských Hot Tamles Trio

(angloamerický folk, jazz, blues s prvky
world music) a keltská harfa Sean Barry

s Andreou K. Hrubou.

Dům Na Závisti, kde je dnes všenorský obecní úřad a kde sídlí rovněž Všenorská knihovna a Centrum Mariny Cvětajevové v kresbě Drahomíra Majera, všenorského rodáka a nezapomenutelného
kronikáře, který prožil svá poslední léta v Mníšku po Brdy.

P

ři Všenorské knihovně bylo otevřeno
literární muzeum, Centrum Mariny
Cvětajevové. Tato významná básnířka žila v naší zemi v letech 1922–1925,
z toho většinu času trávila ve Všenorech.
Alena Sahánková
Všenorská knihovna
Centrum Mariny Cvětajevové není jen expozice. Snažíme se, abychom v duchu odkazu
básnířky přibližovali lidem poezii. Vždyť ve
Všenorech pobýval i významný český básník
Vladimír Holan. To, že Všenorská knihovna
provozuje Centrum Mariny Cvětajevové, do
značné míry souvisí s tím, že léta vytváří rozsáhlý fond regionální literatury (od Všenor
po široké okolí). Snažíme se, abychom zachytili to, co vychází nebo již vyšlo. Publikace se

dají vyhledat v online katalogu na stránkách
Všenorské knihovny.

Expozice o životě a díle
Mariny Cvětajevové
Muzeum vystavuje panely, které podrobně
přibližují život i dílo básnířky. Na vyvýšených
policích jsou knihy vztahující se k Marině
Cvětajevové, které jsou přístupné presenčně
v čítárně Všenorské knihovny. Některé jsou
unikátní. Jiné v České republice nenajdete.
K dispozici jsou propagační materiály v češtině, ruštině a angličtině v tištěné i elektronické formě, pohlednice a placky. Návštěvníci
mohou požádat o turistické razítko s logem
básnířky. Mohou si rovněž koupit podrobný
katalog k expozici nebo průvodce po místech
pobytu básnířky v Praze a blízkém okolí.

http://www.vsenory.cz/knihovna-infocentrum/

Kulturní centrum Koruna Radotín zve na /nejen/ cestopisný pořad
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Repertoár skupiny Hot Tamles je výhradně
vlastní, zpívaný anglicky.
Sean Barry je anglický harfista, který získal v rodné zemi velký počet ocenění např
od BBC za skladbu a hru na harfu, nahrával CD se zpěvákem Stingem, je členem
kapely Kukulín Jana Hrubého, doprovází
zpěvačku Lenku Filipovou a s Andreou K.
Hrubou tvoří duo keltské hudby.
Předprodej vstupenek v Infocentru za 150 Kč,
na místě bez rezervace 200 Kč.
		

sobota 24. března
Velikonoční jarmark
a malý farmářský trh od 11:00
na zámku a pod lípou

Doprovodný program: 13:00 Tutte Le Note
(Chorus Angelus), 15:00 Zajíček a velká
mrkvová záhada – divadlo Sto opic. Projížďky na koních, kovář, dílny s velikonoční
tematikou a pečení jídášů.

kultura v okolí

Kino Řevnice
březen 2018

Srdečně zveme na večer plný zážitků,
hypnózy a překvapení

Sobota 17.3. od 15:00 hodin
Divadlo Kasperle: Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

Jakub Kroulík ovládne Vaší mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku
hýbe vaším tělem. Možná se pokusíte bránit, ale nakonec stejně uděláte to, co
chce on. Takovou moc nad Vámi může mít mentalista. Člověk, který se díky
svým trikům umí ostatním lidem dostat pod kůži.

Dozvíte se co je hypnóza, zažijete hypnózu v praxi.
Může být hypnóza nebezpečná?

Z hypnózy vás dostanou
Neviditelné modelky
Taneční spolek nestárnoucích holek
Burza nespněných přání
Chléb se sádlem Neviditelných modelek 
Oblíbená jarní burza, tentokrát pásků či opasků:
přines malý, odnes velký anebo naopak!

Kašpárek a Kalupinka dětem připomenou mnoho velikonočních tradic - od Popeleční
středy až do Pondělí velikonočního! Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný…

Rezervace velmi doporučujeme! Vstupné 170Kč

Vstupné 70 Kč

KULTURNÍ CENTRUM DOBŘICHOVICE
UVÁDÍ KONCERT

Hot Tamles Trio /blues/
z Polska

Sean Barry /keltská harfa/

Koupím moto
československé výroby:

z Velké Británie

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly
k těmto motocyklům

PÁ/23/3/19:30/zámek

předprodej v Infocentru Dobřichovice 150,na místě 200,-

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

a42010

Stadion - Jawetta - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

pátek 2. března
17:30 Triky s trpaslíky
20:00 Rudá volavka
sobota 3. března
13:45 Triky s trpaslíky
15:30 Pračlověk
17:30 Nejtemnější hodina
20:00 Noční hra
středa 7. března
20:00 S láskou Vincent
pá 9. března
17:30 Pračlověk
20:00 Já Tonya
sobota 10. března
13:45 V čelka Mája: Medové hry
15:30 Alenka v zemi zázraků
17:30 Tátova volha
20:00 Prezident Blaník
neděle 11. března
OSCAROVÁ NEDĚLE
(3 letošní best oscarové filmy –
více na webu a FB kina)
15:00, 17:30, 20:00
středa 14. března
20:00 Hmyz
pátek 16. března
17:30 Prezident Blaník
20:00 Básník, který málem zabil Hitlera
sobota 17. března
13:45 V čelka Mája: Medové hry
15:30 Cesta za králem trollů
17:30 Tomb rider DAB
20:00 Tátova volha
středa 21. března
20:00 Nikdys nebyl
pátek 23. března
17:30 Cesta za králem trolů
20:00 Hora
sobota 24. března
13:45 Králíček Petr
15:30 Planeta Česko
17:30 Tátova volha
20:00 Dej mi své jméno
středa 28. března
20:00 Máří Magdalena
pátek 30. března
15:30 Králíček Petr
17:30 R eady Player One:
Hra začíná titulky
20:00 Tátova volha
sobota 31. března
13:45 Králíček Petr
15:30 Sherlock Koumes
17:30 Tátova volha
20:00 Operace Entebbe
středa 4. dubna
20:00 Eric Clapton
pátek 6. dubna
17:30 R eady Player
One: Hra začíná DAB
20:00 Tiché místo
sobota 7. dubna
15:30 Sherlock Koumes
17:30 Tátova volha
20:00 Ztratili jsme Stalina
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Vydejte se na
turistický pochod
Marta Kravčíková KČT
oddíl Turistická banda

Mladší přípravka před svým prvním letošním tréninkem s ternéry (zleva stojícími) Lukášem Kindelem,
Markem Kindelem, Bohumilem Kindelem a Václavem Gruszem.

Mníšečtí fotbalisti se chystají na jarní část sezóny
Po dlouhé zimní pauze se o druhém březnovém víkendu rozběhnou naplno fotbalové soutěže. Jako první z našich mužstev zasáhne do bojů A mužstvo, které v sobotu 10. 3. zajíždí
do Votic. Poté se na domácím hřišti, v neděli 11. 3., představí mužstvo dorostu. O měsíc
později svá mistrovská utkání postupně rozehrají starší přípravka, mladší žáci, B mužstvo
a jako poslední vstoupí do bojů naši nejmenší fotbalisté.
Josef Petráň, předseda FK Mníšek pod Brdy
Fotbalisté z mladší přípravky odehráli své
vůbec první mistrovské utkání v září loňského roku. Současně s prvními zápasy proběhl
v té době další nábor nejmenších, k dnešnímu
dni tak mladší přípravka čítá 30 nadějných fotbalistů. Podle jejich trenéra, Lukáše Kindela,
u dětí v tomhle věku nám vůbec nezáleží na
výsledcích zápasů. Jde především o to, aby
z fotbalu měly radost a těšily se na další tréninky či zápasy. Tréninky probíhají různou formou
zábavných soutěží. V samotných zápasech trenér nechává dětem volnost, jde mu především
o jejich samostatné rozhodování. Nastupují do
zápasu v systému 4 + brankář, a je proto těžké, aby se zápasu zúčastnily úplně všechny.
Z toho důvodu se trenér snaží plánovat zápasy
klidně i mezi sebou, ty probíhají o víkendech,

aby co nejvíce zápasů odehrály i ty, které
s námi netrénují tak dlouho. Zároveň tím učíme děti a především rodiče, že nefungujeme
pouze jako spolek přes týden, ale je potřeba
své „zápasové povinnosti“ plnit i o víkendu. Ze
zápasu a střílení branek mají děti přece největší radost.
V letošním roce také očekáváme dostavbu
nového tréninkového hřiště pro mládež, které
by mělo být hotové v dubnu 2018. Rádi bychom také za pomoci města vylepšili nynější
stav mládežnických kabin, aby i ti nejmenší na
našem stadionu nalezli odpovídající zázemí.
Zároveň bude probíhat celoroční nábor dětí,
především ročníků 2012 a 2013. Více informací
a kontakty naleznete na našich stránkách
www.fkmnisek.cz

Malým „Vlčačkám“ to běhá. Pro medaile
Ke konci roku založený nový sportovní klub
SK Vlčáci Mníšek pod Brdy se 3. února zúčastnil svého prvního závodu v letošním
roce a hned úspěšně.
Natálie Vlčková v kategorii závodnic 9-10 let
zvítězila a Natálie Pixová v kategorii 7-8 let
brala bronzovou medaili. Závod ze seriálu zimních běhů, Winter ran v Českých Budějovicích,
se běžel v sobotu 3. 2. 2018 v Českých Budějovicích. Natálka Pixová si doběhla pro třetí místo na ´čtvrtce´ (400 m) a Natálka Vlčková pro
zlato na ´půlce´ (800 m). „Obě závodnice stály
na stupních vítězů už dříve v Brdském poháru,
a tak jsme chtěli změřit síly i v jiném kraji. Holky se prosadily v konkurenci klubů z podstatně
větších měst jako Strakonice, Písek nebo České
Budějovice. Už krátce po startu obě vedly, na
závod byly patřičně natěšené, protože to byl
jejich první závod v novém roce. V cíli měly
ohromnou radost, že potvrdily formu z loňského roku a nezklamaly své fanoušky, kteří jim
celý loňský rok drželi palce,“ popsal povedený
závod zakladatel mníšeckého sportovního klubu Petr Vlček.
mh
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Vážení přátelé pohybu, srdečně vás zveme
na 7. ročník pochodu Turbanské Černošice v sobotu 17. 3. Letos jsme udělali malou
změnu a start i cíl je na nádraží Mokropsy
v hostinci, kde můžete posedět. Každý rok se
snažíme, aby trasy vedly trochu jinými směry
a jinými, i neznačenými cestami. Nechceme,
aby lidé jen polykali kilometry, ale aby se seznámili s přírodními a kulturním zajímavostmi na trase. Účastníkům kratších tras zpestříme jejich putování soutěžemi. Můžete si
vybrat mezi 10, 15, 30, 37 či 55 km. Nejdelší trasy startují v rozmezí od 6.00 do 10.00,
pochodníci kratších tras si mohou přispat
a přijít mezi 9.30 – 11.00. Za svoji námahu
budete odměněni diplomem i razítky do
svých wanderbuchů. Sbíráte turistické vizitky? U nás si jich můžete opatřit hned několik. Těšíme se na vás!

Start bude na mokropeském nádraží.

START: žst Černošice - Mokropsy
6.00 - 10.00 / 30, 37 a 55 km
9.00 - 11.00 / 10,15 km
CÍL: Černošice - Mokropsy v restauraci
11.30 - 20.00
Trasy - orientační body:

pro pěší, pro rodiny s dětmi

10 km: pam. dub - Karlštejnská - podél
Berounky - Jedličkovy lázně

15 km: pam. dub - NS Vonoklasy Karlštejnská - Jedličkovy lázně

30 km: kam. most - Všenory - Červená hlína
- Skalka - Červený kříž - Jezírko - Řevnice Dobřichovice - osada Staré řeky

37 km: kam. most - Všenory - Červená hlína
- Skalka - Červený kříž - Jezírko - Řevnice Dobřichovice - Karlík - NS Vonoklasy - Vráž
- osada Staré řeky

55 km: kam. most - Všenory - Červená

hlína - Skalka - Červený kříž - Na Soudném
- Halouny - Řevnice - Karlík - Na Kunšově NS Vonoklasy - Kulivá hora - Sulava Radotín - Jedličkovy lázně

Startovné: děti 10 Kč, KČT 20 Kč,
Úspěšné běžkyně se svými medailemi.

ostatní 30 Kč
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První pohybová školka
se otevře v Mníšku
Lucie Ruterlová
majitelka školky
Milé maminky, už jste slyšely tu novinku?
V našem městě se otevírá první pohybová
školka Neposedný tygřík. Je to místo, kde si
všechny děti i z okolí můžou hrát, učit se novým věcem, společně se smát a zažívat plno
dobrodružství.
A v čem je jiná? Pokud chcete pro svého malého tygříka opravdu individuální přístup, tak
na nic nečekejte. Máme usměvavé paní učitelky a každá se stará maximálně o 4 malé tygříky. Navíc pohybu není nikdy dost a tady se
děti opravdu nudit nebudou.

Naučíme vás umění bojovat
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové
umění taekwon-do. Škola Ge-Baek Hosin Sool
začíná novou sezónu. Jsme největší školou
v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou
tréninků. Minulý rok se nám již popáté v řadě
podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství
České republiky a patříme do nejlepšího Střediska talentované mládeže u nás.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost,
čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu

vedeme pod dozorem korejského velmistra
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově
vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok,
lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každé úterý od 18:30 a pátek
od 18:00 v ZŠ Komenského města Mníšek pod
Brdy pod vedením Pavla Štěpa. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.

Školka se otevře 1. května 2018 a najdete jí
v Edenu, na adrese: Ke škole 1388
Jestli chcete vědět více o celém konceptu školky, podívejte se na webové stránky
www.neposednytygrik.cz, tam naleznete
všechny informace pro svoje tygříky, včetně
Dnů otevřených dveří či slavnostního otevření
s kouzelníkem.

Oddíl sportovního aerobiku zahájil závodní sezónu úspěšně
V sobotním klání na domácí půdě, které se spolkem Bios Fit spolupořádalo i sedlčanské
aerobik studio Dvojka, získaly mníšecké závodnice různých kategorií rovnou medaile
nebo krásná umístění.
V porotě bylo hned několik renomovaných
rozhodčích celostátních závodů, jako napří-

klad hlavní rozhodčí Gabriela Ziková, bývalá
závodnice ve sportovním aerobiku a fitness.

Sekundovaly jí Kateřina Kubínová, trenérka a choreografka sestav show, fitness týmů
i sportovního aerobiku, rozhodčí soutěží Žij
pohybem, a také Markéta Vodenková. Trenérka úspěšných fitness týmů a závodnic
sportovního aerobiku, dlouholetá závodnice
a v současnosti i především báječná tanečnice, která vede mnoho tanečních lekcí pro děti
i dospělé,“ uvádí za pořádají Bios Fit Linda
Sevaldová.

Z výsledkové listiny

Pro zleva stojící Renatu Feglarovou, Karolinu Hrdinovou, Terezu Čermákovou v kategorii nejmladších
závodnic to byl první start a hned úspěšný.

2. místo naše nejmenší v kategorii týmů
(Hrdinová, Feglarová, Čermáková)
3. místo Veronika Mandová v kategorii ženy C
6. místo Julie Holá ve stejné kategorii
3. místo Klára Jelínková v kategorii Ženy D
4. místo Natálie Trollerová ve stejné kategorii
3. místo Eliška Eppingerová a Klára Kočová
v kategorii týmů B získala
2. místo Simona Gondášová a Aneta Vacková
v kategorii D
2. místo Klára Jelínková a Tereza Rampová
v kategorii tým D
mh
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ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

chodníky, ulice zimní údržba, posypy
samosběry, mytí ruční metení
odstraňování graffiti

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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Kola & lyže Beran
PRODEJ · SERVIS

Od 1.11 start nové lyžařské sezony

Zimní program
- Kompletní servis lyží, SNB a běžek
- Půjčovna lyžařských a SNB setů
- Broušení bruslí

Otevírací doba:
Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00

www.kolaberan.cz / tel.: 602 439 937 / e-mail: beran-kola@seznam.cz

Hledáte práci?

Pracujte pro významného zaměstnavatele v regionu! Jsme stabilní společnost zabývající se výrobou vanadu,
kovu, který se následně přidává jako přísada oceli. Náš produkt je distribuován do celého světa.
Jsme součástí nadnárodní skupiny EVRAZ, jednoho z největších světových výrobců oceli.
Do výrobního závodu v Mníšku pod Brdy hledáme:

Pracovníky do výroby - i bez předchozí praxe
průměrnou mzdu po zapracování min. 30 000,- Kč
25 dní dovolené, profesní vzdělávání

Vedoucí úseku BOZP

odborná způsobilost v oblasti prevence rizik nutná, více informací na kontaktech níže

Adresa provozu: EVRAZ Nikom a.s., Pražská 900, Mníšek pod Brdy
Kontakt: Kateřina Šafránková, telefon 312 312 949, 607 060 700, katerina.safrankova@evraznikom.cz nebo osobně
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:


INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN







Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
SO

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

inzerce

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
l Realitní služby
tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 –195,- Kč/ ks.
Prodej: Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher

29. března 2018 – v 10. 00hod a 16.20 hod.
Výkup králičích kožek-cena dle poptávky.

Informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840

OZNÁMENÍ K INZERCI

Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese inzerce@mnisek.cz.
Aktuální ceník inzerce najdete na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj,
rádi Vám jej též na požádání zašleme. Při opakované inzerci poskytujeme slevy.
Těšíme se na spolupráci!

Koupíme menší byt v Mníšku v OV. Financování bez hypotéky. Nejsem RK.
Tel.: 725 380 980
PŘEDSEDA SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých plotů, apod.
Tel.: 603 924 921
KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824 Tel.: 739 733 104 KADEŘNICE

HLEDÁME
prodavače
do prodejny
v Řevnicích.
Nabídky: info@kola-sport.cz

Zemina za nakládku a odvoz – Stříbrná Lhota, cca 50 m3.
Skrývka ze zahrady před stavbou RD bez výrazných příměsí.
Tel.: 606 160 535
Sháním učitele/učitelku na výuku kytary pro 2 děti ve věku 6-8 let.
Tel.: 725 380 980
Koupím stavební pozemek okolo 700-1000 m2 v Mníšku nebo okolí.
Rychlé jednání bez úvěru a RK. Tel.: 725 887 224
Přijmeme prodavačku/prodavače i na brigádu na víkendovou výpomoc
pro prodejnu ŽABKA Mníšek pod Brdy, Ke škole 1388.
Informace na tel.: 602 214 694 nebo přímo na prodejně.
29
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Psychoterapeutické poradenství
Iva Zemancová
pomohu Vám najít cestu při řešení:
▶ partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti)
▶ krizových životních situací
▶ psychických problemů
Empatický přístup a diskrétnost
jsou samozřejmostí
Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310
e-mail: slunecnidum@seznam.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Základní škole a mateřské škole Líšnice
přijme

KUCHAŘKU / KUCHAŘE
na plný úvazek,
nástup možný ihned.






pracovní doba 7.00 – 15.00
25 dnů dovolené
malý, mladý a veselý kolektiv
moderní a plně vybavená kuchyně
POŽADUJEME vyučení v oboru (absolventy
zaučíme) nebo praxi v oboru minimálně 2 roky

Kontakt:
pí. Michaela Semerádová – vedoucí školní jídelny
tel.: 776576468

Přírodní cesta
ke kráse, relaxaci
a zdraví
Kosmetika

Kateřina Effenbergerová

734 701 579

Stříbrná Lhota 1364
252 10 Mníšek pod Brdy

Masáže
739 671 178

www.studio-organic.cz

mail: jidelna@zslisnice.cz
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Kvalitní
servis

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

perfektní
předprodejní
příprava kol

ORKA,
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A
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L
KUP SI KO

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz • tel.: 257 721 313 • Komenského 92, Řevnice

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko
l sběr různých druhů odpadů
l odvoz odpadu po úpravách zeleně
l vyštěpkování větví a jejich svoz
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

a
a
a
a

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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