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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
Mníšek pod Brdy má Strategický plán rozvoje města, 
zastupitelé ho schválili na svém únorovém zasedání. 
Mám z toho radost, protože příštích 9 let bude možné 
systematicky a transparentně investovat do klíčových 
oblastí rozvoje našeho města podle předem známých 
priorit (plán je veřejně dostupný na webu města). Vý-
hodou je i skutečnost, že město se může ucházet o řadu 
dotací, u kterých je strategický dokument podmínkou, 
letos například budeme žádat o dotaci na parkurové 
hřiště před školou. 

Konkrétní kroky Strategického plánu definuje Akční 
plán, který je zároveň i podkladem pro sestavování roz-
počtu města v každém daném roce. Rozpočet na rok 
2019, který byl na únorovém jednání zastupitelstva též 
schválen, je již tímto způsobem sestaven. Kromě škol-
ního Pavilonu, jehož dokončení bude v roce 2019 stát 
přes 102 miliónů korun, bude město v letošním roce 
investovat například

9 miliónů do kanalizace a vodovodů v Rymani, 7 mili-
ónů do rekonstrukce Domova pro seniory a zdravot-
ního střediska a 3 milióny do silnic a chodníků. Město 
též vybuduje nová hřiště a opraví ta stávající za necelé  
2 milióny, podpoří vodní díla v krajině za více než milión 
a opraví zanedbaný majetek města za více než 18 milió-
nů. Přesto se do letošního rozpočtu ani zdaleka nevešlo 
všechno. 

Majetek města se za posledních 10 let zdvojnásobil  
a rapidně narůstají i náklady na jeho obnovu a údrž-
bu. Zastupitele tak čeká v blízké budoucnosti výzva, 
jak zeštíhlit a zefektivnit služby, které město potřebuje,  
a zároveň najít inovativní řešení narůstajících problé-
mů. Ráda bych proto oslovila všechny, kdo by se chtěli 
zapojit svými odbornými zkušenostmi, aby se přihlásili 
do poradních komisí města. Právě Vaše zkušenosti mo-
hou být pro rozvoj města důležité! Napište nebo tele-
fonujte do kanceláře starostky, případně se za mnou 
zastavte během mého pravidelného setkání s občany 
(podrobné informace najdete na str. 14). 

Přeji Vám krásný březen
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Studie počítá i s hřištěm  
na parkour
Na základě podnětu veřejnosti chce město do 
parkových úprav začlenit i hřiště na parkour 
poblíž staré školní budovy, které by využívala 
základní škola pro hodiny tělocviku a v odpo-
ledních hodinách by bylo otevřené i pro ostat-
ní starší děti. 

Opoziční zastupitelka Daniela Páterová připo-
míná, že do původního projektu byly prvky 
parkourového hřiště zapracované jen v ome-
zené míře, protože ho obyvatelé okolních 
domů kvůli obavám z hluku odmítli a bývalé 
vedení ho zamýšlelo vybudovat na velkém po-
zemku v Edenu. „Podle návrhu hřiště vypadá 
velké, a pokud jej skutečně v době školního 
vyučování budou využívat jednotlivé třídy, 

pak zcela jistě bude hluk z těchto aktivit znač-
ný (mám osobní zkušenost z bydlení vedle 
školního hřiště). Pokud jsou však obyvatelé 
okolních domů se situací obeznámeni a jen 
změnili na hluk z hřiště názor, pak jsem ráda, 
že rozdílné generace našly společnou řeč,“ říká 
Daniela Páterová.

„Projekt na parkourové hřiště jsme nerozši-
řovali, postupujeme přesně podle projektu, 
který jsme převzali od minulého vedení,“ opo-
nuje starostka a poznamenává, že jeho stavba 
je vázaná na to, jestli na ni město získá dotaci  
z ministerstva pro místní rozvoj, která by odha-
dované náklady ve výši zhruba jednoho a půl 
miliónu korun pokryla ze šedesáti procent. 

„Naší vizí je pokusit se udělat všechny souvi-
sející hrubé stavební práce v jednom roce tak, 
aby při otevírání budovy Pavilonu, doufejme 
na konci letošního léta, bylo i jeho okolí hoto-
vé natolik, že se tam už nebudou muset vracet 
bagry a jiná těžká technika. Nechceme už totiž 
obtěžovat obyvatele okolních domů dalším 
hlukem a prachem,“ uvádí starostka a dodá-
vá, že s ostatními podněty občanů v podobě 
například prvků zeleně či altánů město počítá 
do budoucna, v letošním roce ale na ně podle 
jejích slov nedojde.
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 Z radnice

Kvůli riziku zpoždění stavby schválili radní vý-
jimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a dodavatele projektu nesou-
těžili, ale obrátili se přímo na architektonický 
ateliér GRIDO, Architektura a design, s.r.o., kte-
rý zhotovil jak projekt Pavilonu, tak původní 
projekt parkových úprav v jeho okolí.

„Vzhledem k tomu, že lidé měli možnost na-
vrhovat, co by v parku mezi školou a okolními 
domy uvítali, došlo k situaci, že se tyto návr-
hy neshodují s původním projektem a ten je 
třeba ve vzájemné součinnosti upravit. Za nor-
málních okolností bychom dodavatele projek-
tu samozřejmě soutěžili a tím pravděpodobně 
ušetřili v řádu tisíců korun. Za současné situace 
by tím ale došlo ke zpoždění stavby s možnými 
dopady v řádu milionů korun, což by nedávalo 
žádný smysl,“ vysvětluje starostka Magdaléna 
Davis, proč radní schválili výjimku ze zásad pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
a vypracování projektu zadali „napřímo“. 

Nejdůležitějším prvkem budoucího parku 
bude zemní val, který vytvoří jednak hlukovou 
bariéru mezi školou a okolními bytovkami,  
a jednak do rovinatého prostoru přinese jakýsi 
krajinný prvek. Po jeho hřebeni povede sypaná 
cestička a malý mostek, který propojí rozděle-
ní valu průchodem se zpevněnou plochou. 

Projekt na park u Pavilonu ovlivnila veřejnost

Martina Hrdličková

R adní zadali 
architektům nového 
školního Pavilonu 

upravit projekt parku ve 
vnitrobloku. do jeho původní 
podoby totiž mohla promluvit  
i veřejnost. Nejdůležitějším 

prvkem 
budoucího parku 
bude zemní val
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Martina Hrdličková

D o konce ledna měla 
opozice možnost 
nominovat své 

zástupce do komisí města. nové 
vedení chce, aby tyto orgány byly 
štíhlejší a efektivnější. Opozice se 
obává, že tím přijde o možnost 
podílet se na dění ve městě.
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Skládají se puzzle k řízení města

Se začátkem volebního období nově zvole-
ných zástupců města dochází k novému per-
sonálnímu obsazování iniciativních, poradních 
a kontrolních orgánů města – výborů a komisí. 
Starostka Magdaléna Davis vyzvala opoziční 
zastupitele, aby do konce ledna nominovali 
své zástupce do devíti komisí podle určeného 
klíče v poměru ke koalici s tím, že následně bu-

dou komise doplňovány odbornou veřejností 
formou výběrového řízení.

Opozici se nelíbí, že v méně početných komi-
sích není dodrženo paritní zastoupení, a navr-
huje také, aby se z komise pro strategické plá-
nování a majetek města, z komise pro územní 
plánování a rozvoj města a z (komise) redakční 
rada Zpravodaje staly výbory zastupitelstva. 
„Jde o důležité orgány města a měly mít stej-
né postavení jako finanční a kontrolní výbor, 
zodpovědné zastupitelům. V případě redakční 
rady jde o doporučení občanského sdružení 
Oživení,“ odůvodnil protinávrh Petr Digrin.  

V souvislosti s tímto protinávrhem upozornil 
radní Miroslav Vilimovský na názorový obrat 
Petra Digrina a připomněl jeho postoj z dru-
hého zasedání zastupitelstva v prosinci roku 
2014. „Tehdy bývalý starosta Petr Digrin pro-
hlásil, že výbory jsou nepružný a předimenzo-

vaný institut, kdežto komise označil za nástroj, 
který je pružnější a umí velmi rychle jednat."

Starostka Magdaléna Davis připomněla, že už 
jako opoziční zastupitelka v minulém voleb-
ním období byla pro to, aby se z některých 
komisí výbory zastupitelstva staly. Smysl to 
podle jejích slov dávalo zejména u komise pro 
územní plán, neboť tento strategický doku-
ment schvaluje zastupitelstvo. 

„Pokud by s navýšením počtu výborů sou-
hlasili zastupitelé, tak já s tím problém ne-
mám. Protinávrh v tuto chvíli nepřijímám 
pouze z důvodu jeho dopadu na rozpočet 
města,“ argumentuje starostka a zmiňuje, že 
v tomto volebním období koaliční zastupi-
telé kvůli větší transparentnosti odsouhlasili 
vyšší měsíční odměny jak pro zastupitele, 
tak pro členy a předsedy výborů. Přijetí pro-
tinávrhu by tak pro město znamenalo další 
finanční zátěž. 

„Předložený koaliční návrh nerespektuje 
obecné zvyklosti, paritní zastoupení tady 
fungovalo posledních 15 let, ale zejména ne-
respektuje výsledky voleb. Navrhujeme, aby 
každé sdružení, které prošlo volbami, moh-
lo nominovat alespoň jednoho zástupce do 
každé komise, případně výboru. Jde o spra-
vedlivý, a především korektní klíč,“ uvedl Petr 
Digrin a dodává, že by opozice také chtěla 
delegovat na místa komisařů odborníky z řad 
svých voličů. 

Dva placené výbory 
zastupitelstva 
a komise 
na dobrovolné bázi
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„Kdybychom ze tří komisí udělali výbory,  
a navíc je obsadili podle politického klíče, 
kdy v Mníšku prošlo volbami osm uskupení,  
z nichž s výjimkou Společně pro Mníšek  
a STAN všechna získala po přepočtu hlasů od 
voličů jen po jediném mandátu, tak by ve vý-
borech došlo buď k disproporčnímu zastou-
pení malých uskupení na úkor těch, která od 
občanů získala větší důvěru, nebo k zásadní-
mu navýšení počtu členů výboru s nárokem 
na pobírání odměny,“ řekla k tomu Magdalé-
na Davis. 

K prozatímnímu nepřijetí protinávrhu ji podle 
jejích slov vede i zkušenost z práce ve dvou 
komisích v minulém období, z nichž jednou 
byla právě komise pro územní plánování. 
„Rozhodně neplatilo, že čím je početnější, 
tím je efektivnější, jednu dobu byla dokon-
ce zcela nefunkční. Z mého pohledu je lepší, 
abychom minimálně v tomto prvním roce 
měli jen dva výbory zastupitelstva, které 
nám ukládá zákon, tedy kontrolní a finanční,  
a k tomu poměrně malé komise na čistě dob-
rovolné bázi, složené podle určeného pomě-
ru ze zástupců koalice a opozice a doplněné 
lidmi z odborné veřejnosti,“ dodává starostka 
Magdaléna Davis.

Věděli jste, že…
Zastupitelstvo obce zřizuje výbory jako 
své iniciativní a kontrolní orgány, které 
mu předkládají svá stanoviska, návrhy  
a jsou zodpovědné zastupitelstvu. Ze zá-
kona je obec povinna vytvořit kontrolní  
a finanční výbor. Rada obce může rovněž 
ustanovit své orgány, označují se jako 
komise. Mají funkci iniciativní a poradní, 
nikoliv kontrolní. V nynějším zastupitel-
stvu má koalice 8 členů, opozice 7. V rám-
ci koalice má nejpočetnější zastoupení 
Společně pro Mníšek (5), TOP 09, ODS  
a Otevřená radnice má po 1 mandátu.  
Z opozice má nejsilnější zastoupení STAN 
(4), Sdružení nestraníků, Mníšek-měs-
to pro rodinu a Nezávislí městečka pod 
Skalkou mají po 1 mandátu.

Seznam komisí a zastoupení
opozice: koalice 
Komise pro strategické plánování  
a majetek města (1 z 5); Komise pro 
vzdělávání v 21. století (2 ze 7);  
Komise pro sociální oblast a rodinnou 
politiku (2 ze 9); Komise pro životní 
prostředí (2 ze 7); Komise pro územní 
plánování a rozvoj města (2 ze 7); 
Komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality (2 ze 7); Komise pro 
digitalizaci a inovace (2 ze 7); redakční 
rada zpravodaje (1 ze 3); Komise pro 
kulturu (2:7).

Stanislav Jirota  Společně pro Mníšek

Přání pana Petra Digrina je 
nad rámec jeho možností  
s ohledem na výsledky voleb. 
Já osobně si neumím předsta-
vit funkčnost a operativnost 
takového řešení. Koalice na-
bídla Petru Digrinovi Kontrolní 

výbor, kde se může jeho tým plně realizovat  
k naší spokojenosti.

Miroslav Vilimovský  Otevřená radnice

V souvislosti s protinávrhem 
Petra Digrina stojí za upo-
zornění jeho názorový obrat 
oproti postoji, který hájil na 
druhém zasedání zastupitel-
stva v prosinci roku 2014. Teh-
dy jako starosta prohlásil, že 

výbory jsou nepružný a předimenzovaný in-
stitut, kdežto komise označil za nástroj, který 
je pružnější a umí velmi rychle jednat.

Hana Kotoučová  Sdružení nestraníků

Nejsem zastáncem zřizování 
velkého počtu výborů ani ko-
misí. Domnívám se, že nebu-
dou dobře pracovat, nebudou 
na to mít totiž čas. Je jasné, že 
koalice bude chtít mít hlaso-
vací převahu ve zřizovaných 

orgánech, ale pokud může opozice obsadit 
například pouze 1 z 5 členů, je tím omezena 
možnost vícenázorové diskuse. Myslela jsem, 
že v komisích jde především o odborníky,  
a nikoliv o politické názory.

Luboš Kožíšek  Společně pro Mníšek

Návrh týkající se zřizování 
a obsazování výborů z pera 
pana Dirgrina mi připomněl 
absurdní situaci, kdy se pan 
bývalý starosta zuby nehty 
bránil vzniku osadních výborů 
(podle jeho slov by prý niče-

mu neprospěly). Nekonečné vyjednávání teh-
dy skončilo zamítnutím podobných iniciativ  
a tento výsledek tehdy mnoho lidí zklamal  
a znechutil. Je zajímavé, jak se pohled na téma 
výborů může časem radikálně změnit...

Marie Šretrová  Nezávislí městečka pod Skalkou

Dříve opozice to samé navrho-
vala a nyní, když tvoří koalici  
a město vede, už výbory ne-
chce, ani ty osadní. Zastoupení  
v komisích zdaleka neodpovídá 
výsledkům podzimních voleb, 
 a tudíž ani vůli občanů města. 

Vedení města jde v oblasti výborů ve stejném 
gardu jako my. Taky jich chce co nejméně.

Radko Sáblík  ODS

Z mého pohledu je klíčové, aby 
ve výborech a komisích byli lidé 
s pozitivním přístupem. Lidé, 
kteří mají zájem věci měnit, kte-
ří nehledají důvody, proč něco 
nepůjde realizovat, ale způsob, 
jak záměr uskutečnit.

V minulém volebním období 
měla opozice v komisích i vý-
borech větší zastoupení, než 
nyní jako koalice nabízí nám  
s určením, kolik míst v daném 
výboru či komisi nabízí pro 

obsazení našimi nominanty. Tento postoj sou-
časné koalice se podstatně liší od toho, co v mi-
nulosti prosazovala. Podobně změnila názor na 
zřizování výborů: dříve prosazované rozšíření 
nyní zamítá jako neopodstatněné. S navrhova-
ným zřízením výborů místo komisí souhlasím 
a věřím, že koalice ještě své rozhodnuti změní.

Daniela Páterová Mníšek – město pro rodinu

Dana Dalešická  Společně pro Mníšek

Výbory předkládají svá stano-
viska a návrhy zastupitelstvu  
a plní takové úkoly, které jim za-
stupitelstvo obce uloží. Naše ve-
dení obce se snaží být otevřené 
ke všem rozumným návrhům  
a myslím si, že iniciativa nemusí 

vycházet z výborů, ale klidně od ostatních zastu-
pitelů nebo občanů města. Proto si myslím, že 
vznik dalších výborů postrádá svůj smysl.

Šárka Slavíková-Klímová  TOP 09 a nezávislí

Nemám problém, aby místo tří 
komisí byly tři výbory. Chápu 
ale argument, že v tuto chvíli 
by tato změna měla negativ-
ní dopad do rozpočtu města. 
Nicméně pro občany města 
není důležitý status komise, 

nebo výboru, ani počet členů, nebo stranic-
ká příslušnost členů. Důležité jsou funkčnost,  
odbornost a návrhy, se kterými přicházejí.

Minulé čtyři roky se současné 
vedení z pozice opozice sna-
žilo, aby město mělo jenom 
samé výbory. Zdůvodňovali to 
snahou zapojit obyvatele do 
rozhodování a snahou o větší 
otevřenost. Dnes je všechno 

jinak. Ani náš kompromisní návrh u radnice 
zřejmě nenajde podporu. Čemu se ale divit, 
když ani složení komisí nerespektuje výsledky 
voleb. V pětičlenných komisích má koalice čty-
ři členy a celá opozice jenom jednoho.

Eva Jarolímková   STAN

Se složením finančního výbo-
ru jsem spokojená, skládá se  
z odborníků, kteří tomu ro-
zumějí. Složení kontrolního 
výboru patří dle politické  
korektnosti většinově opozici. 
V dalších komisích a výborech 

by měli být lidé, kteří chtějí něco dělat pro ob-
čany navíc. Neměli by tam sedět jen do počtu 
a kvůli pocitu své důležitosti.

Martina Pochmanová  Společně pro Mníšek

(Nevyjádřili se 2 zastupitelé.)

Anketa zastupitelů
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Dlouho očekávaný Strategický plán vznikl 
v loňském roce. Jeho zpracování vedla externí 
fi rma, ale současně se na něm podílelo mno-
ho našich spoluobčanů. V červenci 2018 se 
představil na jednání zastupitelstva. V diskusi 
zaznělo, že by k němu měla být vypracována 
takzvaná fi nanční vize.  
Strategický plán je dlouhodobý plán na de-
set let a dělí se na dvě části. Analytická část 
mapuje současný stav města, analyzuje silné 
a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro rozvoj 
města. Tato část se nezměnila. Návrhová část 
strategického plánu obsahuje čtyři prioritní 
tematické osy rozvoje města, a ty byly dále 
rozpracovány na strategické cíle (čeho chce-
me dosáhnout) a strategická opatření (jak 
toho dosáhnout). Finanční výbor doporučil 
doplnit návrhovou část o zpracování fi nanční 
vize, tedy o to, kde na projekty budeme hledat 
peníze, abychom je mohli realizovat. O jaké 
dotace (evropské i lokální) se může město 
v budoucnosti ucházet, zda existují grantové 
programy, nabídky nadací, výzvy z různých 
fondů, fi rem, dále co budeme muset zaplatit 
z vlastních prostředků nebo jaké alternativy 
město může zvolit, kdyby žádosti o prostřed-
ky byly zamítnuty. Předložit identifi kaci mož-
ných fi nančních zdrojů zastupitelstvu města 
je v plánu na podzim. Harmonogram celého 
strategického plánu je doplněný, nezapomíná 
na pravidelné vyhodnocování a aktualizace 
a zahrnuje včasnou tvorbu nového dokumen-
tu na další období.  

Akční plán jako vazba mezi 
Strategickým plánem a rozpočtem
Návrh Akčního plánu, který vznikl vloni, byl 
nedostatečný, protože nebral ohled na fi nanč-
ní možnosti města. To sklidilo kritiku jak na 
zastupitelstvu v červenci 2018, tak v analýze, 
kterou si město nechalo zpracovat v září 2018. 
Akční plán by v budoucnu měl být dokument 
střednědobý, to znamená na dobu zhruba tři 
roky. Zatím je sestaven jako roční, aby jej měs-
to mohlo co nejrychleji uvést do života. 

Finanční výbor se zaměřil na to, aby zpraco-
val a doporučil jednoduchý dokument, který 
bude stát na reálných fi nančních možnos-

Finanční výbor se významně podílel
na klíčových dokumentech města

S trategický plán jako srdce v řízení města po příštích deset let. Akční plán jako most 
mezi ním a rozpočtem. Zásobník projektů pro Akční plány dalších let. Rozpočet jako 
zákon obce i její fi nanční plán. Na tvorbě těchto dokumentů spolupracoval s odbory 

městského úřadu fi nanční výbor zastupitelstva.

tech města, bude přehledný pro všechny 
a bude snadným způsobem hodnotitelný. Je 
to vlastně seznam akcí, potřeb a rozvojových 
projektů s uvedením fi nančního plánu. Ať už 
jsou to opravy, investice nebo jiné realizace, 
každý si může ověřit, že vycházejí z návrhové 
části strategického plánu. Stromová číselníko-
vá struktura prioritních os, strategických cílů 
a strategických opatření je po úpravě velmi 
jednoduchá na orientaci a kontrolu. To pova-
žujeme za velmi důležité, protože se Strategic-
kým plánem a Akčním plánem budou praco-
vat například poskytovatelé dotací.

Zásobník projektů bude základem 
pro akční plány dalších let
Tento dokument má velmi podobnou struk-
turu jako Akční plán na rok 2019. Sestává 
se ze závazků, které město uzavřelo ve 

smlouvách, výdajů na obnovu majetku města 
a samozřejmě investic na nové projekty vy-
cházející ze Strategického plánu. K věcné 
stránce projektů bude přiřazena i fi nanční 
náročnost.

Dokument se bude pravidelně doplňovat 
a aktualizovat a jako ostatní výše zmiňované 
dokumenty bude k dispozici na webu města. 
Vedení města i občané tak budou mít přehled, 
co nás čeká. Občané mohou připomínkovat 
projekty, dávat podněty a uvidí, s jak velkým 
obnosem fi nancí bude třeba počítat. Samo-
zřejmě budeme postupně pracovat na tom, 
aby odhadované částky byly něčím podlože-
ny. Například ideální by bylo mít zkontrolo-
vaný majetek odborníky, kteří by posoudili 
současný stav a stanovili by priority oprav 
a postupy, aby vynaložené prostředky byly co 
nejefektivnější.

Lenka 
Jeřábková
členka Finančního výboru

Dlouho očekávaný Strategický plán vznikl  
v loňském roce. Jeho zpracování vedla externí 
firma, ale současně se na něm podílelo mno-
ho našich spoluobčanů. V červenci 2018 se 
představil na jednání zastupitelstva. V diskusi 
zaznělo, že by k němu měla být vypracována 
takzvaná finanční vize.  

Strategický plán je dlouhodobý plán na de-
set let a dělí se na dvě části. Analytická část 
mapuje současný stav města, analyzuje silné  
a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro rozvoj 
města. Tato část se nezměnila. Návrhová část 
strategického plánu obsahuje čtyři prioritní 
tematické osy rozvoje města, a ty byly dále 
rozpracovány na strategické cíle (čeho chceme 
dosáhnout) a strategická opatření (jak toho 
dosáhnout). Finanční výbor doporučil dopl-
nit návrhovou část o zpracování finanční vize, 
tedy o to, kde na projekty budeme hledat pení-
ze, abychom je mohli realizovat. O jaké dotace 
(evropské i lokální) se může město v budouc-
nosti ucházet, zda existují grantové programy, 
nabídky nadací, výzvy z různých fondů, firem, 
dále co budeme muset zaplatit z vlastních 
prostředků nebo jaké alternativy město může 
zvolit, kdyby žádosti o prostředky byly zamít-
nuty. Předložit identifikaci možných finančních 
zdrojů zastupitelstvu města je v plánu na pod-
zim. Harmonogram celého strategického plá-
nu je doplněný, nezapomíná na pravidelné vy-
hodnocování a aktualizace a zahrnuje včasnou 
tvorbu nového dokumentu na další období.  

Akční plán jako vazba mezi  
Strategickým plánem a rozpočtem
Návrh Akčního plánu, který vznikl vloni, byl 
nedostatečný, protože nebral ohled na finanč-
ní možnosti města. To sklidilo kritiku jak na 
zastupitelstvu v červenci 2018, tak v analýze, 
kterou si město nechalo zpracovat v září 2018. 
Akční plán by v budoucnu měl být dokument 
střednědobý, to znamená na dobu zhruba tři 
roky. Zatím je sestaven jako roční, aby jej měs-
to mohlo co nejrychleji uvést do života. 

Finanční výbor se zaměřil na to, aby zpracoval 
a doporučil jednoduchý dokument, který bude 
stát na reálných finančních možnostech města, 
bude přehledný pro všechny a bude snadným 

způsobem hodnotitelný. Je to vlastně seznam 
akcí, potřeb a rozvojových projektů s uvede-
ním finančního plánu. Ať už jsou to opravy, 
investice nebo jiné realizace, každý si může 
ověřit, že vycházejí z návrhové části strategic-
kého plánu. Stromová číselníková struktura 
prioritních os, strategických cílů a strategic-
kých opatření je po úpravě velmi jednoduchá 
na orientaci a kontrolu. To považujeme za vel-
mi důležité, protože se Strategickým plánem 
a Akčním plánem budou pracovat například 
poskytovatelé dotací.

Zásobník projektů bude základem 
pro akční plány dalších let
Tento dokument má velmi podobnou struktu-
ru jako Akční plán na rok 2019. Sestává se ze 
závazků, které město uzavřelo ve smlouvách, 
výdajů na obnovu majetku města a samozřej-
mě investic na nové projekty vycházející ze 
Strategického plánu. K věcné stránce projektů 
bude přiřazena i finanční náročnost.

Dokument se bude pravidelně doplňovat  
a aktualizovat a jako ostatní výše zmiňované 
dokumenty bude k dispozici na webu města. 
Vedení města i občané tak budou mít přehled, 
co nás čeká. Občané mohou připomínkovat 
projekty, dávat podněty a uvidí, s jak velkým 
obnosem financí bude třeba počítat. Samo-
zřejmě budeme postupně pracovat na tom, 

aby odhadované částky byly něčím podlože-
ny. Například ideální by bylo mít zkontrolo-
vaný majetek odborníky, kteří by posoudili 
současný stav a stanovili by priority oprav  
a postupy, aby vynaložené prostředky byly co 
nejefektivnější.

Rozpočet je zákon obce i finanční 
plán 

Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 byla 
opravdová zkouška pro všechny zúčastněné, 
ačkoliv startovací pozice se zdála být celkem 
dobrá. Původní vedení města se snažilo získat 
další dotace na Pavilon a na běžném účtu ke 
konci roku byla vysoká částka. 

Co tvořilo zůstatek 35 miliónů korun na běž-
ném účtu města ke konci roku 2018? Vysoký 
příjem z daní nad rozpočet v roce 2017 a 2018, 
peníze za prodané pozemky města, za které 
nebylo zatím provedeno smluvní zasíťování, 
nezrealizované výdaje z rozpočtu 2018 a re-
zerva na provozní výdaje na leden 2019. (na 
účtu bylo celkem 60 miliónů, z  toho 25 miliónů 
byla nevyúčtovaná dotace na pavilon-pozn.
aut.).

Vysoký příjem z daní město zachránil, proto-
že do Pavilonu vložíme z vlastních prostřed-
ků města 20,5 miliónů korun (zatím poslední 
rozpočet) namísto plánovaných 2,5 miliónů 
(v roce 2016).  Rozpočet na letošní rok by měl 
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Dana Dalešická, Společně pro Mníšek
Rozpočet na rok 2019 jsme 
sestavovali s velkou pečlivos-
tí. Rostou nejen příjmy města, 
ale také provozní výdaje, a to 
každým rokem. V roce 2018 to 
bylo o 11 miliónů korun proti 
roku 2017, a to hlavně ve třech 

oblastech: platy o necelé 4 milióny, služby 
o necelé 3 milióny a opravy více jak o 3 mi-
lióny. Ten samý trend můžeme vysledovat 
v letošním rozpočtu, kde platy vzrostou 
o 3 milióny, služby o 5 a opravy o 8 miliónů 
(v roce 2018 se nerealizovaly plánované opra-
vy za 9 miliónů, proto je část v rozpočtu roku 
2019).  

Proč rostou provozní výdaje na služby? Jsou to 
hlavně závazky ze smluv a služby pro obyvate-
le. Například dodatky ke smlouvě o službách 
pro město s fi rmou Komwag narostly za 8 mě-
síců téměř o milión (1.1.2018 služby celkem 
za 11,4 miliónu, 19.9.2018 v září podepsalo 
minulé vedení další dodatek na služby již za 
12,4 miliónu). Rezerva 0,4 miliónu je připra-
vena na odvoz odpadu nových lokalit a zimní 
údržbu tam, kde zatím nefunguje. V rozpočtu 
najdeme milión na náhradní výsadbu a zálivku 
na projekt, který byl hrazen z dotace a město 
musí dodržet podmínky udržitelnosti projek-
tu. Provoz sběrného dvora se značně navýšil 
a v letošním roce jsme museli výdaje navýšit 
o milión. Likvidace odpadu právě ze sběrného 
dvora je dražší, respektive narůstá skládkovné. 

Dopravní studie, jiné studie a projekty byly 
většinou již v rozpočtech předcházejících let, 
ale nepodařilo se je realizovat. Tady musíme 
počítat rovněž s 1 miliónem navíc. Finanč-
ní audit, tvorba webových stránek a aplikací 
a navýšené vzdělávání zaměstnanců doplňuje 
částku navýšení do oněch 5 miliónů. 

Magdaléna Davis, Společně pro Mníšek
Rozpočet je v souladu s no-
vým Strategickým plánem 
rozvoje města a zohledňuje 
i závazky minulého vedení, 
včetně těch nesplněných. Na-
příklad provozní výdaje města 
(letos 90 miliónů korun), jsou 

o 19,5 miliónů vyšší než v roce 2018 (jen pro 
srovnání, provozní výdaje v roce 2018 byly 
navýšeny oproti roku 2017 o 11 miliónů), 
v letošním navýšení však tvoří 8 miliónů opra-
vy, které minulé vedení města neuskutečnilo 
v roce 2018. Dalším navýšením jsou služby za 
5 miliónů (odvoz odpadů, zimní údržba, 
zeleň), za 1.5 miliónu musíme obnovit ne-
zbytný materiál (zejména výpočetní techniku) 
a doplnit vzdělávání zaměstnanců. Půl miliónu 
zaplatíme jako školkovné rodičům a za nové 
linky autobusové dopravy, více než milión 
nás budou stát zvýšené úroky z úvěru, DPH 
a nevyřešené fi nanční sankce z roku 2018. 
Významnou položkou jsou také platy, které 
se zvýší oproti roku 2018 o 3 milióny z toho 
2 milióny jsou pro stávající úředníky (5% navý-
šení ze zákona) a 0,8 miliónu na nová pracovní 
místa. V roce 2018 jsme ze zákona vyplatili od-
chodné bývalému starostovi a místostarostce 
ve výši 600 tisíc, stejná částka bude letos vy-
užita na odměny neuvolněných zastupitelů 
a členů výborů ZM. Odměny pro zastupitele 
jsou tak rozpočtovány v roce 2019 na 3 milióny, 

Co říkáte na letošní rozpočet města?

(Nevyjádřilo se 7 zastupitelů.)

Anketa zastupitelů

159 566 000
příjmy

247 560 000
výdaje

  87 994 000
schodek

(anketa pokračuje na následující stránce)
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tedy zajistit financování dvou nejdůležitějších 
priorit – dostavět pavilon a zajistit provoz 
města a služby pro obyvatele. Návrh rozpoč-
tu byl sestaven na základě smluvních závazků 
města a plánovaných projektů, samozřejmě 
zohledňuje i zákonné navýšení platů ve veřej-
né správě. I přes navýšené částky na opravy 
běžné výdaje nepřesahují běžné příjmy. Tím 
byla ověřena jedna z připomínek opozičního 
zastupitele. Při ověřování připomínky, týkající 
se vysokých výdajů za zimní údržbu a údržbu 
zeleně, zjistil finanční výbor, že ceny ve smlou-
vě byly podepsány v září 2018, tedy původním 
vedením města před volbami. Kromě výdajů 
na Pavilon nebylo v časových možnostech 
finančního výboru detailně projít každou 
smlouvu a projekt a zkoumat jejich efektivitu 
či náročnost personálního zajištění. Finanční 
výbor doporučil zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtu na rok 2019, který finálně pro-
jednal dne 31. 1. 2019. 

Po schválení rozpočtu doporučil finanční 
výbor změny, které vyplynuly z mimořádné 
hloubkové kontroly některých dlouhodobých 
smluv po vyvěšení návrhu rozpočtu. Identifi-
kované rezervy z této kontroly dovolí zapojit 
další výdaje na závazky z uzavřených smluv. 

Chtěla bych poděkovat touto cestou všem, 
kteří se podíleli na týmové práci sestavování 
návrhu rozpočtu na rok 2019. Bez komuni-
kace, ohleduplnosti, vstřícnosti a trpělivosti 
by nebylo možné zpracovat tak reálný návrh, 
který se drží i závěrečných odborných doporu-
čení vyplývajících z analýzy finančního zdraví 
města provedené v září 2018.

Pár slov o analýze finančního zdraví 
města z roku 2018
Na podzim město zveřejnilo analýzu o finanč-
ním zdraví města s návrhem výhledu na násle-
dující léta. Osobně mám vůči některým závě-
rům výhrady, ale v podstatě jsem předchozímu 
vedení za tuto zakázku vděčná. Je to velmi dob-
rý základ pro další specifické rozbory. 

Autor analýzy zřejmě vycházel z dostupných 
informací na internetu a NEMOHL zohled-
nit některá účetní specifika Mníšku pod Brdy 
(bylo by to hodně drahé). Finanční výbor při 
kontrole hospodaření jde dalekou hlouběji, 
až na jednotlivé transakce v účetnictví. Z celé 
analýzy vyberu tři nejdůležitější momenty, 
které bych chtěla uvést na pravou míru.

V oddíle Opravy majetku města analýza chválí 
za „precizně finančně zajištěné opravy“ sou-
časný finanční výbore zjistil, že od roku 2012 
do roku 2018 vykazovalo město ve výdajích na 
opravách majetku více jak 96 miliónů korun. 
Ve skutečnosti opravy činily pouze 61 miliónů, 
protože na účet oprav byly účtované i polož-
ky, které nejsou obnovou majetku, ale pouze 
provozním výdajem na služby (údržba zeleně, 
zimní odklízení sněhu). Tím se celá analýza, 
pracující právě s opravami majetku, posouvá 
do jiné roviny. Rok 2015 a 2016 byly nejhorší, 
město opravovalo pouze za 3,5 a 4,5 miliónů, 
hluboce pod minimální částku potřebnou na 
obnovu dle účetnictví. 

V oddíle Investice města – ano, město téměř 
zdvojnásobilo od roku 2012 svůj majetek (bez 

pavilonu). Ale je to dobře? Má město takové 
příjmy, aby zvládlo udržoval takový majetek? 
Ano, pomohly nám dotace, zaplatily městu 
42 % nového majetku. V roce 2018 nám účet-
nictví říká, potřebujete dle odpisů 8,3 miliónů 
korun na obnovu majetku. „Skutečná potřeba 
bude s jistotou vyšší“, jak říká analýza z loňska, 
„v případě veřejné správy účetnictví neodráží 
skutečnou hodnotu, a hlavně stav majetku“. 
Ano, polovina majetku je nová, polovina byla 
zanedbávaná. 

Provozní saldo jako klíčový ukazatel finanč-
ního zdraví města. Běžné příjmy jsou příjmy 
daňové, nedaňové a dotace na provoz státní 
správy (u nás např. stavebního úřadu). Běžné 
výdaje jsou všechny výdaje, vyjma investic. 
Mělo by platit pravidlo, že běžné příjmy po-
kryjí běžné výdaje, a ještě něco zbyde na pří-
padné investice. V Mníšku podle účetnictví 
zbývalo od roku 2013 z běžných příjmů vy-
soké procento. Ale neznamená to, že město 
dobře hospodařilo. V době, kdy byly vysoké 
běžné příjmy, bylo potřebné právě opravovat 
majetek a peníze efektivně využít, aby až při-
jde krize jsme již měli opraveno a město krizi 
přestálo (bude muset snížit výdaje). Existuje 
doporučené rozmezí provozního salda, které 
město hodně překračovalo několik let. Minu-
lé vedení města odsouvalo plnění některých 
smluvních závazků několik let, a to nebylo 
hospodárné, protože prostředky na projekty 
byly v minulosti k dispozici. Například v roce 
2019 bude realizován projekt slíbený již v roce 
2014 a výdaj na něj bude třikrát vyšší.
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tedy jen o 200 tisíc více než v roce 2018. Zde je 
nutné zdůraznit, že odměny pro neuvolněné 
zastupitele se i po navýšení oproti minulému 
volebnímu období stále pohybují na spodním 
průměru a řada měst podobné nebo i menší 
velikosti, než Mníšek má odměny až dvojná-
sobně vyšší. Na závěr bych ráda podotkla, že 
zůstatek na účtech k 31.12. 2018 činil 59 mi-
liónů, z toho však 25 miliónů tvořila neproú-
čtovaná dotace, takže ve skutečnosti to bylo  
34 miliónů korun. Tyto prostředky budou  
v roce 2019 použity na investice, nikoli na pro-
vozní výdaje.

Petr Digrin, STan
Rozpočet na letošní rok je 
pro mne velkým zklamáním. 
Skoro 60 miliónů korun, které 
na městě koncem roku zůsta-
ly, mizí především v nových 
provozních nákladech. Na-
vyšují se výdaje tam, kde by 

bylo potřeba šetřit. Dramaticky narostly mzdy 
pro místostarostu a zastupitele. Z původních  
1,5 miliónů korun na 3 milióny. Narostla běžná 
údržba, jako je čištění, sekání, výsadba stromů, 
odpad a další drobná údržba asi o 9 miliónů.  
Na kvalitě to ale nepocítíme. Narostl běžný 
provoz městského úřadu skoro o 4 milióny 
korun, a to hlavně ve službách, materiálu  
a mzdách. Rozdíl mezi skutečnými provozní-
mi náklady města z roku 2018 (zhruba 75 mi-
liónů korun) a plánem na rok 2019 (přibližně  
92 miliónů) je alarmující. Je to totiž 17 milió-
nů korun! Taková je nekompromisní řeč čísel.  
Prezentované vytváření „rezerv“ a úspor na 
„horší časy“ vzaly rychle za své. O změně re-
prezentované „odborníky“ nové éry se však 
může přesvědčit každý sám. Rozpočet i roz-
klikávací rozpočet je už léta veřejně přístupný  
a ani nové radnici se nepodařilo zásadní po-
kles finanční efektivity města, hned v jejím 
prvním roce vlády, dostatečně zamaskovat. 
Někdo může říci, že je to první rozpočet  
a časem se to zlepší. Jenže tento rozpočet na-
stavuje styl hospodaření pro příští dva až tři 
roky a měl by vytvořit nové projekty a nové 
příležitosti, a to je přesně to, v čem selhává.  
Promrhává naspořené peníze a potenciál let 
minulých do všeho možného, jen ne do zásad-
ních oprav silnic, vodovodů a klíčových inves-
tic, jako je například výstavba nového úřadu, 
a na konci roku 2019 nezbude prakticky nic. 
Jedinou útěchou snad může být to, že se do-
končí pavilon a trocha peněz skončí v opra-
vách, například ve zdravotním středisku nebo 
v domově důchodců.

Stanislav Jirota, Společně pro mníšek
Bývá dobrým zvykem, že 
končící zastupitelstvo města 
připraví alespoň v hrubých ry-
sech návrh rozpočtu pro nové 
zastupitelstvo, které se s prací 
a ekonomikou města musí ve 
velmi krátké době seznamo-

vat. Nestalo se tak. Pravděpodobně proto, že 
normu, které se říká slušnost, neznají. O to 
více budou kritičtí ke schválenému rozpočtu 
a využijí Zpravodaj k útokům na nové vedení 
města. Připomínkování návrhu rozpočtu bylo 
jaksi pod jejich úroveň. Na zasedání zastupi-
telstva, kde se návrh rozpočtu projednával  
a následně schvaloval, nepřišlo 5 opozičních 
zastupitelů ze 7. Dva zastupitelé, kteří se na 

zasedání dostavili, připomínky neměli a hla-
sování se zdrželi. Vážený čtenáři, nehledej  
v tomto přístupu logiku. Není tam. S čím se 
tedy nová rada města společně s finančním 
výborem zabývala? Byl uveden v život rozpra-
covaný Strategický plán, zpracován navazující 
Akční plán a rozpočet. Rozpočet vychází z re-
álných závazků a smluv města. Jeden závazek 
z roku 2014 deklaruje, jak se s podepsanými 
závazky město vypořádávalo. Aby bylo reál-
né splnit všechny smluvně ošetřené závazky 
minulého vedení města bylo nutné personál-
ní navýšení k zajištění chodu úřadu. Jedná se  
o 2. místostarostu a investičního technika.  
Příjmy a výdaje se zdvojnásobily za několik  
posledních let a není možné zajistit chod úřa-
du se stejným obsazením.
Filozofie, se kterou jsme přistupovali při zpra-
cování rozpočtu, se zásadně liší od ekonomic-
kého uvažování našich předchůdců. Mohli 
jsme ty staré dluhy ignorovat a hrnout před 
sebou až do kolapsu města. Zvolili jsme jiný, 
zodpovědnější přístup. V maximální možné 
míře uděláme tu nevděčnou práci za naše 
předchůdce. Jsme také připraveni, pokud to 
bude v zájmu města s opozičními zastupiteli 
jednat a spolupracovat.

Luboš Kožíšek, Společně pro mníšek
Přístup k rozpočtu a jeho pří-
pravě se letos výrazně změnil. 
Výdajová stránka byla sesta-
vena koncepčně s důrazem 
na dlouhodobé potřeby naše-
ho města. Poprvé se podařilo 
rozpočet provázat přímo se 

strategickým plánem, vznikl také tzv. zásobník 
projektů, v němž se budou jako „v šuplíčku“ 
shromažďovat důležité investiční akce, které 
by se měly v našem městě v budoucnu reali-
zovat. Získáme tím ucelený přehled o tom, co 
naše město a jeho obyvatelé nejvíce potřebují 
a do čeho bychom v dlouhodobém horizontu 
měli investovat. Tyto změny přinesou také to, 
že už se vedení města nebude muset rozho-
dovat ad hoc o tom, co z rozpočtu podpoříme 
nebo nepodpoříme. Tyto kroky vnímám jako 
výrazný posun směrem kupředu.
Na rozpočtu dále oceňuji jeho investiční pova-
hu, a to navzdory poměrně vysokým provoz-
ním výdajům, které jsou ukázkou a dědictvím 
hospodaření předchozí reprezentace města. 
Vítám, že hlavními prioritami rozpočtu na le-
tošní rok jsou např. investice do komunikací 
pro automobilovou i pěší dopravu, dostavění 
pavilonu, zateplení zdravotnického střediska, 
vývoj nových webových stránek města, opra-
vy památek či dostavba vodovodu a kanaliza-
cí. Klíčové je i pokračování řešení tristní situace 
kolem stavby či opravy radnice. Na závěr bych 
tímto rád poděkoval všem, kteří se na sestave-
ní nového rozpočtu podíleli. 

Martina Pochmanová,  
 Společně pro mníšek

Obce a města využívají k pl-
nění rozpočtu různé dotační 
výzvy lokální nebo evropské. 
A Mníšek není výjimkou. Po-
skytovatelé dotací k žádostem 
o finance požadují doložení 
strategického plánu, to pro 

mne byla nová informace. Tím, že se podařilo 
dokončit a schválit nejdůležitější dokumenty, 

Strategický plán, Akční plán a rozpočet, vytvo-
řily se tak základní podmínky pro možnost zís-
kání nových dotací. 
Město pokračuje ve výstavbě Pavilonu a jeho 
okolí. Těsně u školy bylo v převzatém projek-
tu parkurové hřiště. Vedení města ověřilo, že 
může do konce února podat žádost o finanční 
podporu. Jsem ráda, že zastupitelé tento pro-
jekt schválili a nezbývá než doufat, že bude vy-
hodnocen poskytovatelem dotace jako úspěš-
ný a hodiny tělocviku se rozšíří o zajímavou 
aktivitu. Mimo školní výuku bude hřiště volně 
přístupné pro veřejnost. 
Potěšilo mne, že poprvé byly do rozpočtu za-
řazeny finance na započetí projektu sanace 
bažantnice. Město se bude snažit udělat vše 
proto, aby ve spolupráci s Kovohutěmi bylo 
připraveno na získání případných financí  
z dotačních výzev. V minulosti se to nepodařilo 
a je nejvyšší čas na opatření zmírňující násled-
ky staré ekologické zátěže.

Radko Sáblík, OdS
Rozpočet města je kompro-
misem mezi tím, co bychom 
chtěli, a tím, co musíme. Mno-
ho závazků z rozpočtu vychá-
zí z platných smluv a dohod. 
Samozřejmě i ze závazků ply-
noucích ze stavby Pavilonu. 

Rozpočet jsem podpořil a tím i veřejně vyjádřil 
svůj názor na něj.  

Miroslav Vilimovský, Otevřená radnice
Přípravě rozpočtu města se 
nikdy nevěnovala tak vysoká 
energie spojená s profesionál-
ním přístupem. Vytváření roz-
počtu bylo omezeno finanční 
zátěží, kterou nové vedení 
dostalo do vínku. Rozhodně 

nečekalo, že letos a příští rok bude muset  
zakomponovat výdaje a investice nejméně za 
15 milionů Kč plánované v rozpočtu na rok 
2018. Při vzestupu cen a služeb se neprovede-
né opravy a investice ještě prodraží. 
Je nutno zdůraznit, že bývalé vedení zcela 
nepochopitelně neplnilo svoje povinnosti. 
Kupříkladu zahájilo stavbu Pavilonu, aniž by 
dořešilo aktualizaci podmínek úvěru, přestože 
bylo veřejně známo, že úrokové sazby budou 
na podzim růst. Přestože nové vedení doká-
zalo vyjednat značné snížení předložené na-
bídky, průtahy od června do listopadu se úvěr 
prodražil odhadem řádově o 2 milióny korun. 
Nebo za prodej čtyř pozemků na rodinné dom-
ky v Rymani město zinkasovalo v roce 2017 
částku 7,6 milionů, která se pěkně vyjímala  
v celkových číslech, svůj závazek vybudo-
vat kanalizaci, vodovod a komunikaci však 
nesplnilo. Na zasíťování této lokality bylo  
v roce 2014 v rozpočtu 400 tisíc, v roce 2018 již  
2,4 milionů a nyní to vypadá na 7 milionů korun. 
Zanedbání oprav městského úřadu, kulturní-
ho střediska, zdravotního střediska, knihovny, 
komunikací a mnoha dalších staveb vidí každý. 
Ano, ke konci roku zbyl na účtech města slušný 
zůstatek, ale také řada závazků, výrazně pře-
vyšujících prezentovaný „vynikající výsledek  
hospodaření“. Letošní rozpočet považuji za 
součást krizového řízení, které představuje 
velkou výzvu, nasazení a profesionální přístup 
všech, kdo se budou podílet na plnění úkolů 
města.
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Předtím, než zastupitelé projednali dokumen-
ty, zásadní pro chod města v následujících 
letech, starostka Magdaléna Davis odpovída-
la na dotazy z publika. Občané se dozvěděli, 
jaké varianty počtu strážníků město zvažuje 
v souvislosti s výběrovým řízením na jejich 
vedoucího. Slyšeli, že město zamýšlí řešit nad-
měrnou dopravní zátěž v ulici Ke škole a v ulici 
Nová, protože ohrožuje zejména děti mířící do 
školky a školy. Zaznělo, že pokračují jednání  
s Krajskou správou a údržbou silnic kvůli opra-
vě mostku u Billy.

Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky  
o činnosti rady města a městského úřadu,  
informovala o aktuálním stavu stavby Pavilonu 
a zastupitelé vzali na vědomí zprávu finanční-
ho i kontrolního výboru.

Představila Strategický plán, stěžejní doku-
ment, propojený s rozpočtem města. „Stejně 
jako chce mít město Územní plán, má i plán 
strategický, který určuje, kam se město chce 
rozrůstat a do čeho chce investovat. Měl by 
to být transparentní dokument a každý rok se 
bude revidovat, aby byl živý,“ uvedla starostka 
a předala slovo Lence Jeřábkové, člence finanč-
ního výboru, která pro město dokončila Akční 
plán, součást  plánu strategického, vytvořila  
i dokument Zásobník projektů a ve spolupráci 
s vedoucími OSMI a finančního odboru města 
zpracovala také rozpočet města na tento rok. 

l  Souhlasí s podáním Žádosti o dotaci  
z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS v rámci Tematického za-
dání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými 
prostředky požární ochrany – komunikační 
prostředky“ pro JSDH Mníšek pod Brdy.

l  Souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS v rámci Tematického zadání 
„Vybavení jednotek SDH obcí věcnými pro-
středky požární ochrany – komunikační pro-
středky“ pro JSDH Mníšek pod Brdy – Stříbr-
ná Lhota. RM souhlasí s finanční spoluúčastí 
města.

rada města č. 7 ze 28. 1. 2019, č. 8 z 31. 1. 2019

KRÁTCE Z JEDnÁnÍ RADy MĚSTA 
l  Souhlasí s upraveným zněním inominátní 

smlouvy na akci: Protihlukový val č.parc. 
850/3,4, mezi Městem Mníšek pod Brdy a 
společností HES stavební, s.r.o. Pověřuje 
starostku podpisem smlouvy v tomto znění.

l  Projednala návrh rozpočtu Města Mníšek 
pod Brdy na rok 2019, včetně příloh, důvo-
dové zprávy a rozpočtového výhledu. RM 
postupuje návrh rozpočtu města ke schvá-
lení do zastupitelstva města.

l  Vymezuje projekt výstavby školního pavi-
lonu na budovu pavilonu, parkoviště, zpev-
něné plochy před pavilonem a příjezdovou 
komunikaci k pavilonu. Parkové úpravy bu-
dou součástí dalšího projektu.

l  Vyhrazuje 2-2,5 mil. Kč na parkovou úpravu 
okolí školy a pavilonu.

l  Souhlasí s podpisem dodatku úvěrové 
smlouvy na financování Pavilonu a postu-
puje jej ke schválení ZM.

l  Souhlasí s řešením zkolaudovat prostor ka-
várny v Pavilonu jako nebytový prostor bez 
vybavení. 

l  Souhlasí s návrhem interiéru Pavilonu ZŠ  
v Mníšku pod Brdy dle návrhu ze dne  
12. 11. 2018 společnosti Grido, architektura 
a design, s.r.o.

l  Schvaluje kompletní vybavení multifunkč-
ního vybavení sálu v pavilonu ZŠ Mníšek 
pod Brdy.

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

Zastupitelé projednali klíčové dokumenty města 

S trategický, Komunitní 
a akční plán, 
zásobník projektů 

a rozpočet města. a také 
žádost o dotaci na parkourové 
hřiště. To byla hlavní témata 
únorového zastupitelstva. 

„Tyto strategické dokumenty budou využívat 
i poskytovatelé dotací, kteří si díky nim ověří, 

zda to, na co město bude chtít dotaci, je za-
hrnuté ve Strategickém plánu. V Zásobníku 
je seznam projektů, ze kterého bude vidět, 
kolik financí v blízké budoucnosti bude měs-
to potřebovat, a jednoduchým způsobem tak 
vytvoříme Akční plány na další roky,“ vysvětlo-
vala Lenka Jeřábková.

Prezentovala pak návrh rozpočtu na letošní 
rok a uvedla, že počítá s příjmy ve výši 159 566 
000 korun a výdaji 247 560 000. Schodek ve 
výši téměř 88 miliónů je podle jejích slov krytý 

ze zůstatku na běžném účtu a úvěru od České 
spořitelny na stavbu Pavilonu. 

Po zohlednění připomínek rozpočet kalkuluje 
s tím, že by k 31. prosinci letošního roku měs-
tu zůstala rezerva ve výši bezmála 12 miliónů, 
která má podle slov starostky sloužit jako po-
jistka na krytí měsíčních nákladů na provoz 
městského úřadů a nenadálých výdajů při do-
končování stavby Pavilonu. Zastupitelé návrh 
rozpočtu, zohledňujícího připomínky, schválili 
(dvě zastupitelky se hlasování zdržely). 

Schválený rozpočet a Strategický plán byl 
předpoklad k tomu, aby město mohlo požá-
dat ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na 
stavbu parkourového hřiště u základní školy. 
„Dotace je pro nás příležitostí, jak realizovat 
hřiště, které by mohla využívat jak škola pro 
hodiny tělocviku, tak i ostatní větší děti. Po-
kud dotaci nezískáme, hřiště nepostavíme,“ 
řekla starostka a upřesnila, že náklady na jeho 
stavbu jsou vyšší, než město předpokládalo. 
Zastupitelé následně záměr požádat o tuto 
dotaci schválili (jedna opoziční zastupitelka se 
hlasování zdržela). 

Martina Hrdličková

Hledali jsme cesty, 
jak dokument udělat 
srozumitelný.

Na „rozpočtovém“ 
zastupitelstvu chyběla 
třetina zastupitelů.
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M níšek díky zapojení do pilotního programu města 
budoucnosti pro začátek získá zdarma deset 
chytrých lamp veřejného osvětlení.

Tato novinka vyplynula z lednového semináře 
pořádaného Středočeským inovačním cent-
rem. To pomáhá obcím v regionu se zapojo-
váním moderních technologií. Nasměrování 
do veřejného osvětlení se nabízí, protože tuto 
oblast řeší z hlediska nákladů na pořízení, 
provoz i údržbu každé město. „Veřejné osvět-
lení navíc generuje světelný smog, a to začíná 
být poměrně velký problém, protože stále víc 
lidí trápí potíže se spánkem a často se to pojí  
s modrým spektrem světla, které se v lampách 
vyskytuje,“ uvádí starostka Magdaléna Davis.

Podle jejích slov by chytré osvětlení města ne-
mělo obsahovat modrou složku, mělo by sví-
tit, když je to třeba, a může plnit i další funkce. 
„Domluvili jsme se s představiteli inovačního 
centra, že Mníšek dostane zdarma deset apli-
kací na chytré veřejné osvětlení a my vybe-

reme LED lampy vhodné k instalaci. Základní 
parametry zatím jsou, aby lampy svítily, pokud 
v jejich blízkosti procházejí lidé nebo projíždějí 
auta, a jinak své světlo ztlumí. A aby na ně šla 
zároveň instalovat čidla monitorující například 
znečištění ovzduší nebo kamery pro kamerový 
systém,“ vysvětluje starostka a říká, že zapojení 
Mníšku do pilotního projektu Města budouc-
nosti přinese městu výhodu i v tom, že bude  
o krok napřed z hlediska dotací. 

„Smyslem není přesvědčovat občany o tom, 
že inovace jsou dobré, ale snažit se jejich 
prostřednictvím zjednodušovat lidem život. 
Kdyby se nám podařilo třeba jen zredukovat 
světelný smog a lidem se bude lépe spát, tak 
si myslím, že to bude skvělý výsledek,“ dodává 
Magdaléna Davis.

mh

Ve městě bude chytře svítit desítka lamp

Lampy by se měly  
rozsvítit, když  

to bude potřeba.

Jak uvést do života inovace radili odborníci

Město sbíralo inspiraci  
pro budoucnost

U nikátní projekt 
Středočeského 
inovačního centra (SIC) 

začal v Mníšku pod Brdy. 

Z ástupci města se 
setkali s představiteli 
Technologického centra 

Písek a s vedením a studenty 
Smíchovské střední průmyslové 
školy. Tématem bylo zapojení 
technologií do rozvoje města.

Josef říkovský
manažer operativy

Cílem projektu je obyvatelům a starostům 
středních Čech a malým i středním podnikům 
poodhalit možnosti inovací v kraji a nabíd-
nout konkrétní rady, jak tyto inovace co nej-
lépe využít. SIC proto přišel s ideou diskuzní 
platformy, která má pomoci otevírat nejdůle-
žitější otázky z regionů Středočeského kraje. 
Na těchto setkáních budou hovořit řečníci  
z řad odborné veřejnosti, starostové i obyvate-
lé daného města či vesnice. 

Na prvním setkání „SIC v regionu“ s názvem 
Mníšek pod Brdy – město budoucnosti, kte-

ré vzniklo ve spolupráci se starostkou obce  
Magdalénou Davis, přednášející řešili téma 
inteligentních budov a využití virtuální reali-
ty pro plánování, řízení a rozvoj měst. Ředitel 
SIC Vilém Růžička nabídl řešení, které může 
ulehčit život Středočechům: „Pracujeme na 
dvouúrovňové aplikaci, která by měla sloužit 
ke komunikaci Středočeského kraje a SIC se 
starosty, ale zároveň bude stejná aplikace fun-
govat i od starostů směrem k lidem.“ 

Dalšími body diskuze byly systémy sledování 
kvality ovzduší nebo hustoty dopravy a její 
možnou regulaci.  Na závěr proběhla také de-
bata nad možnostmi propojení mikroregionu 
s laboratoří SmartCity na Smíchovské střední 
průmyslové škole. 

“Propojovat firmy a pracovníky základního 
i aplikovaného výzkumu, zajišťovat služby 
pro růst podnikavosti a podporovat rozvoj 
středočeských obcí, to je misí Středočeského 
inovačního centra, které se rozhodlo tento 
rok vyjet do regionů, aby Středočechům při-
blížilo inovace v kraji,” říká ředitel SIC.

Společné setkání starostky Magdalény Davis, 
ředitele průmyslovky a současného místosta-
rosty Radko Sáblíka a ředitele Technologic-
kého centra Petra Krejčího nebylo náhodné. 
Ředitel centra nabídl Smíchovské SPŠ spolu-
práci v připravovaném projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. A jedná 
se také o zapojení jejích studentů do zámě-
ru vybudovat z Mníšku pod Brdy město bu-
doucnosti. V delegaci Mníšku pod Brdy kromě  
starostky a místostarosty byli také nominova-
ní vedoucí Komise pro digitalizaci a inovace  
Roman Molek a její člen Robert Prokeš.  
„Naše škola je zakládajícím členem Centra 
města budoucnosti Českého institutu infor-
matiky, robotiky a kybernetiky. Na jednání 
zastupuji i jeho vedoucího, architekta Michala 
Postráneckého, který se ho nemohl zúčast-
nit,“ uvedl ředitel školy a místostarosta Radko  
Sáblík. „S panem architektem a s místosta-
rostou jsme se sešli již dříve a domluvili se na  
základních obrysech spolupráce,“ potvrdila 
starostka Magdaléna Davis. 
„Spolupráce se studenty této průmyslovky 
může městu přinést nové nápady a také mno-
há řešení výrazně zlevnit,“ uvedl Petr Krejčí, 
ředitel Technologického centra Písek, jehož 
činnost i díky velkému datovému centru pře-
sahuje město i do celého regionu, a dokonce  
i do sousedního Německa.
Delegace zastupující Mníšek pod Brdy se sešla 
také s vedením města Písek. „Setkání bylo vel-
mi konstruktivní a přínosné, protože Písek se 
na cestu využívání různých technologií pro vy-
tvoření města budoucnosti vydal už před ně-
kolika roky,“ dodal místostarosta Radko Sáblík.
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V autobusu lze platit kartou

U ž několik měsíců 
mohou lidé platit 
jízdné u řidiče  

v příměstských autobusech 
Pražské integrované dopravy 
také svojí platební kartou. 

Mostek u „Maříka“ 
čeká oprava

M ěsto plánuje opravu 
mostku přes Bojovský 
potok u restaurace 

Káji Maříka. Je ale závislá na 
provizorním mostku u Billy.

Město si vloni nechalo zpracovat stavebně 
technický průzkum mostu přes Bojovský po-
tok. Podle Evy Mestekové, referentky OSMI 
sice neodhalil statické či konstrukční problé-
my, ale potíže s tím, že do nosných i opěrných 
konstrukcí kvůli špatné hydroizolaci a netěs-
nosti detailů proniká voda ze silnice a chod-
níků a tím konstrukce degraduje. Město proto 
nechalo zpracovat projektovou dokumentaci 
na kompletní opravu mostku. 
„Její součástí bude odbourání betonového 
zábradlí, rozebere se a znovu položí žulová 
dlažba na komunikaci, odstraní se asfaltový 
povrch na chodnících, provedou se nové žele-
zobetonové zídky, sanují se odhalené povrchy  
a mimo jiné se provedou i drenáže se zaús-
těním do koryta na výtokové straně mostu,“ 
upřesňuje Eva Mesteková.
Podle jejích slov bude stavba probíhat za 
částečné uzavírky, kdy doprava bude zajiště-
na vždy na polovině mostu buď řízenou svě-
telnou signalizací nebo svislými dopravními 
značkami s vyznačenou předností jízdy. Sta-
vební práce ale začnou ve stavební sezóně a až 
po opravě mostku u Billy, kterou zajišťuje Kraj-
ská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

mh

O možnosti jednoduše zaplatit jízdné tím, že 
přiloží platební kartu k terminálu řidiče, cestu-
jící ale stále příliš nevědí. Ukázala to anketa, ve 

které oslovil organizátor integrované dopravy 
šest autobusových dopravců, kteří zajišťují 
dopravu na příměstských linkách v Praze a ve 
Středočeském kraji. 

„Kartou místo drobných dnes už zaplatíte 
za jízdenku skutečně ve všech příměstských 
autobusech Pražské integrované dopravy  
a nezáleží, jestli jedete z Kladna do Prahy, nebo  
z Jílového u Prahy na Budějovickou. Při nástupu 
stačí říct řidiči, že chcete místo drobných platit 
kartou, každý autobus je na to už dnes vybave-
ný a každý řidič musí vědět, jak platbu kartou 
přijmout,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Z výsledků ankety mezi šesti dopravci lze od-
vodit, že počty cestujících, kteří chtějí zaplatit 
v autobuse kartou, se budou každý měsíc po-
čítat v systému PID už v tisících, v celkovém 
počtu prodaných jízdenek je to ale stále jen 
kapka v moři, která se vyjadřuje v promile.

„Jsem rád, že je tato možnost i pro cestující 
ve Středočeském kraji, a jednoznačně bych 
platby kartou v autobusech všem doporučil, 
je to pohodlnější a nemusíte myslet na to, 
jestli vám drobné vyjdou. Je vidět, že si lidé 
teprve zvykají, ale jsem přesvědčený, že platit 
kartou za lístek v autobuse ve Středočeském 
kraji bude brzy stejně běžné jako platit v ob-
chodě kartou za nákup,“ doplnil ředitel Inte-
grované dopravy Středočeského kraje Pavel 
Procházka.

mh

(Zdroj: Informační zpravodaj PID)

Pitná voda bude  
nadále pod ochranou

O chranná pásma zdrojů 
pitné vody v katastru 
města by se neměla měnit.

Podnět na zmenšení či zrušení ochranných 
pásem zdrojů pitné vody v katastru města 
přišel od vodoprávního úřadu. Radní s ním 
nesouhlasili, chtějí ochranu zdrojů pitné vody 
zachovat v nezměněném stavu, i když je v sou-
časnosti významná část Mníšku napojená na 
vodovodní přivaděč Baně.  
Nové vedení se podle starostky Magdalény 
Davis v této věci chce chovat strategicky z hle-
diska budoucnosti a návrh na změnu považuje 
za nevýhodný. „Kdyby se ochrana zdrojů vody 
zmenšila, mohl by to být nevratný krok. A ni-
kde není řečeno, že v Želivce bude vždy dost 
vody pro všechny. Přivaděč Baně má nějakou 
kapacitu, až ji naplní, nebude kde víc brát.  Po-
kud město bude mít nějaké nároky na pitnou 
nebo užitkovou vodu, bude muset vystačit ze 
svých vlastních zdrojů. A pokud by tyto zdroje 
nebyly chráněné, voda z nich by nemohla být 
pitná,“ odůvodňuje starostka odmítavé usne-
sení radních.
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nové spoje jezdí  
do obcí na Berounce

O d tohoto měsíce došlo 
k výraznému posílení 
autobusových linek.

Na lince 448 dopravce Martina Uhera město 
ve spolupráci s dalšími obcemi vyjednalo na-
výšení spojů. Nově autobus na Dobřichovice  
a Karlík končí až na návsi v Letech. V pracov-
ní dny místo původních 8 linek vyjíždějících  
z mníšeckého náměstí, nově pojede do obcí 
na Berounce linek třináct, z toho čtyři dopole-
dne. Novinkou jsou večerní spoje s odjezdem 
v 19:08 a 20:38 z Mníšku pod Brdy, respektive 
v 19:51 a 21:51 z Let. 
 mh

Hřiště na starém  
sídlišti se oplotí 

N a podzim dokončené 
nové dětské hřiště na 
„Staráku“ bude oplocené. 

Město podalo žádost o územní souhlas  
a oslovilo dodavatelské společnosti se žádos-
tí o podání nabídek na tuto akci. „Oplocení 
bude dva metry vysoké, opatřené bránou 
pro vjezd techniky pro údržbu hřiště a vstup-
ní brankou. Hřiště se bude na noc zamykat  
a tím se zamezí rušení nočního klidu některý-
mi neukázněnými jedinci, na což již majitelé 
okolních bytů město upozorňovali,“ upřes-
ňuje Eva Mesteková, referentka OSMI s tím, 
že město předpokládá plot na místo osadit  
v tomto nebo příštím měsíci.

K oplocení rozsáhlého pozemku, na kterém 
koncem října vyrostlo dětské hřiště s la-
novkou a dřevěnou věží, se město zavázalo  
vlastníkům pozemku. Při dokončení hřiště 
na podzim loňského roku už ale na poříze-
ní plotu nebyly v rozpočtu peníze. Město  
se také zavázalo pozemek udržovat a pravi-
delně sekat. 

mh
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Š árka Slavíková-Klímová 
pracovala v minulém 
období jako opoziční 

zastupitelka. nyní je radní  
a na starosti má zejména sociální 
oblast.

na co konkrétně z minulých let byste v soci-
ální oblasti, kterou máte jako radní v kompe-
tenci, chtěla navázat?
V minulém volebním období jsem iniciovala 
vznik komise pro sociální oblast a rodinnou 
politiku a teď už ji vedu druhé volební období. 
Kromě řešení složitých životních situací ně-
kterých mníšeckých občanů budeme i nadále 
přicházet s nápady pro rozšíření sociálních slu-
žeb pro seniory, potřebné, ale i rodiny. Nově se 
chceme věnovat zmapování drogové scény ve 
městě a věnovat pozornost i této oblasti.

Město uvažovalo o vybudování nízkopraho-
vého centra v Mníšku. navážete na to?
O nízkoprahovém centru se mluví dlouho. Ráda 
bych navázala na monitoring mládeže, který 
proběhl na konci minulého volebního období 
a vzešlo z něho doporučení na terénní sociální 

pracovníky, kteří by 
se věnovali dětem  
a mladým. Zatím ale 
nejsem jednoznačně 
přesvědčena o tom, 
že nízkoprahové za-
řízení by u nás plnilo 
tu službu, kterou tady 
potřebujeme. Jeho 
provoz podléhá zá-
konným podmínkám, 
například musíte za-
městnávat sociální 

pracovníky, žádá nemalé výdaje a v součas-
nosti to z rozpočtu těžko utáhneme. Jednou  
z možností je domluvit se s neziskovkami, kdy-
by nějaká měla zájem u nás takové zařízení 
provozovat s určitým finančním podílem obce. 
Variantou, nad kterou také přemýšlím, je klu-
bovna pro starší děti, tedy místo, kde mohou 
trávit čas, bavit se, aby nemusely být na ulici. 
Problémy, na které ale narážíme u většiny pro-
jektů, jsou stejné: najít vhodný prostor, který 
momentálně není, a samozřejmě finance.

před volbami jste uvedla, že se chcete za-
měřit na projekty pro seniory. na jaké kon-
krétně? 
Prioritu má projekt senior taxi. Věřím, že ho 
rozjedeme nejpozději příští rok. Tento způ-
sob dopravy umožňuje seniorům se snadněji 
dostávat hlavně k lékaři. Je to služba, která 
funguje v mnoha městech, a také v Mníšku je  
o ni zájem. Určitě také moc ráda podpořím 

projekty, které propojují generace a pomáhají 
tak osamělým seniorům.

Jaké kroky už jste v tom udělala? 
Komise mapuje různé varianty, jak funguje 
senior taxi v dalších městech. Hledáme nej-
vhodnější variantu pro Mníšek a věřím, že do 
konce května dáme radě města zpracovaný 
projekt s doporučenou variantou. Také sledu-
ji různé projekty neziskových organizací a už 
mám několik tipů, které by mohly být přínosné 
i pro seniory v Mníšku. Věřím, že některé z nich 
přivedeme i k nám.

Jako opoziční zastupitelka v minulém voleb-
ním období jste se často vyjadřovala k té-
matu lepšího hospodaření města s vlastním 
nemovitým majetkem. co pro to zlepšení 
chcete udělat z pozice radní?
Stav městských budov mě trápí dlouhodobě, 
protože sice město vlastní různé budovy, ale 
jsou ve špatném stavu. Bohužel tady minulé 
vedení zaspalo. Městské kulturní středisko je  
v takovém stavu, že se muselo na čas zavřít. Tím 
se zkomplikovala situace mnoha lidem. Přitom 
nároky na městské prostory jsou velké. Chy-
bí nám důstojný kulturák, knihovna, městský 
úřad, ZUŠ by také využila více místa. Nemáme 
prostory pro občanské aktivity, kroužky pro 
děti, nebo i místnost pro práci s mládeží. Urči-
tě se budu snažit o to, abychom si řekli, co by  
v jakých budovách mělo být. Čím více projektů 
připravíme, tím větší bude šance získat finance 
v případě vyhlášení dotačních programů.

M iroslav Vilimovský, 
profesí právník, 
má jako radní 

města v gesci aktuálně zavedení 
kamerového systému a obnovení 
funkčnosti povodňové komise.

Městský kamerový systém je nefunkční, kdy  
a jak se to změní?
V minulém roce byl připraven projekt za téměř 
deset miliónů, který jsem prostudoval a vyhod-
notil jako pro město nedostupné řešení. Radě 
města jsem předložil návrh, který odpovídá ak-
tuálním možnostem města. Navíc korespondu-
je s projektem Smart City místostarosty Sáblíka 
v zapojení moderních technologií. Věřím, že 
už do konce tohoto roku budeme mít funkční 
kamerový systém s řádově 15-20 kamerami na 
příjezdu do města a problematických místech  
a v příštím roce jej rozšíříme o dalších 20 kamer.

Jste radním za uskupení otevřená radnice. 
Jaký krok jste ve smyslu otevření radnice  
občanům, už pomohl prosadit?

Mám z jednání no-
vého vedení radnice 
velmi dobrý pocit, 
myslím, že dnes mají 
lidé lepší možnost 
se k němu dostat  
a komunikovat s ním. 
Nic se nezatajuje, vše 
se zveřejňuje, to je 
oproti minulosti vel-
ký rozdíl. Jako příklad 
může sloužit zveřej-
něný Strategický plán, 

kde si lidi můžou ověřit, co se připravuje a poté 
zkontrolovat, jak to dopadlo.

deklaroval jste, že dáváte přednost dlouho-
dobým vizím před krátkodobými řešeními. 
která je podle vás pro město prioritní dlou-
hodobá vize a jaké 3 nejdůležitější kroky k ní 
budete prosazovat?
Dlouhodobá vize je, aby se město rozvíjelo 
rovnoměrně. V minulosti se tady stavěly samé 
obytné čtvrti, ale žádná infrastruktura. Padá 
nám na hlavu kulturní dům, zdravotní středis-
ko, městský úřad, domov seniorů, jsou rozbité 
silnice…Minulé vedení jsem například žádal, 
aby připravilo kvůli stavbě pavilonu demogra-
fický průzkum, který by ukázal, kolik dětí bude 
výhledově ve městě. Na základě tohoto pak 
pověřili paní Kotoučovou přípravou průzkumu.  
Takovéto velké projekty by měly být podložené 
údaji o tom, jaký bude vývoj. 

do voleb jste šel i s tím, že jste pro prosazování 
jasné vodohospodářské politiky města. co to 
znamená konkrétně?
Myslím, že na naše malé poměry stačí, když se 
lidé budou chovat rozumně a budou se lépe 
udržovat vodohospodářská díla. Mníšek má 
dost vodních ploch a děl, které nejsou dlou-
hodobě udržované. Tvrdím, že se o to musí 
permanentně pečovat, například v koordinaci  
s Povodím Vltavy. 

Jak to po čtvrt roce ve funkci radního vypadá 
s předvolebním slibem, že vznikne nové za-
řízení pro seniory a reprezentativní kulturní 
centrum? 
Na tom se pracuje, předložil jsem paní starostce 
návrh řešení. Máme základní koncepci a jsem 
přesvědčen, že se to v tomto volební období 
může stihnout.

před volbami jste uvedl, že se budete „v za-
stupitelstvu zabývat správným získáváním 
finančních prostředků na rozvoj města“.  co si 
pod tím představit?
Významný úspěch jsme dosáhli při získávání 
úvěru na financování pavilonu, který staré ve-
dení hodně a zcela nepochopitelně zanedbalo. 
Nikde nebylo řečeno, proč vedení města ne-
získalo úvěr hned při zahájení stavby, právě to 
totiž hodně předražilo úvěr. Noví radní oslovili 
několik bank a podařilo se nám nabídky stlačit 
do podoby, která je na dnešní dobu fantastická. 
Budeme se snažit získat jen rozumné dotace, ne 
dotace pro dotace.

Chceme rozjet senior taxi už v příštím roce

Vize je, aby se město rozvíjelo rovnoměrně

Martina Hrdličková

Martina Hrdličková
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Jiřina 
romová
Odbor vnitřních věcí

Památné lípy jsou po staletí dominantou města 

M níšecká 
lipová alej 
tvoří přírodní 

dominantu města už po staletí. 
a loňský rok byl pro ni velmi 
důležitý.

Lípy tvořící alej v ulici V Lipkách nesou už  
dvanáct let označení památné stromy. Je prav-
děpodobné, že původní cesta na poutní místo 
s barokním kostelíkem sv. Maří Magdalény, 
klášterem, poustevnou a křížovou cestou na 
Skalce vedla touto alejí pravděpodobně před 
více než dvěma sty roky.  

„Jedná se o vytvoření esteticky působivé kom-
poziční osy spojující střed města s poutním 
barokním areálem na Skalce, situovaným na 
hřebeni Brd. Vzhledem k tomu, že stavba kos-
tela sv. Maří Magdalény je z let 1692-1693, lze 
předpokládat, že tento časový údaj může být 
brán jako první z možných dat vzniku aleje,  
s tím, že mohutné kmeny a rozložité koruny se 
významně podílejí na koloritu města,“ odůvod-

nil vyhlášení aleje památných stromů Městský 
úřad Mníšek pod Brdy, orgán ochrany přírody. 

Péče o zelené pamětníky
Alej v ulici V Lipkách v současné době tvoří 
83 lip, z toho 59 je srdčitých a 24 velkolistých, 
zastoupený je i jírovec maďal a dub letní. Pa-
mátnými stromy jsou ale pouze lípy. Alej byla 
kompletně ošetřena v roce 2007, záhy po vy-
hlášení památných stromů. Od té doby pro-
běhlo jen ošetření v případě havarijního stavu, 
nebo došlo na bezpečnostní řez, ale jen na 
jednotlivcích. 

Orgán ochrany přírody se snaží o maximální 
ochranu mníšecké aleje, a proto v roce 2016 
nově vymezil jednotné ochranné pásmo pa-
mátných stromů v ulici V Lipkách, a to v délce 
12timetrového pruhu z každé strany dvou-
řadé aleje tvořené památnými stromy (měře-
no od středové osy stromů na každé straně 
aleje). 

Vzhledem k tomu, že stromy nebyly dlouho-
době ošetřovány, bylo jasné, že na to bude 
potřeba větší investice. Proto město na jaře 
loňského roku požádalo Agenturu ochrany 
přírody a krajiny o dotaci z Programu péče  
o krajinu (podprogram pro zlepšení docho-
vaného přírodního a krajinného prostředí). 
S cílem nejen uchovat památné stromy, ale  
i vysadit stromy nové.  

Město dotaci ve výši bezmála 134 tisíc korun 
získalo a práce pak probíhaly ve dvou etapách. 
Než se stromy olistily, došlo na jarní ošetře-
ní tam, kde to bylo nejakutnější.  Ostatní se 
ošetření dočkaly na podzim a také výsadba 
11 kusů lip proběhla až ve vhodném termínu.  
Napříště nás čeká povýsadbová péče o nově 
vysazené stromky včetně důkladné zálivky. 
Věřím, že pěkně porostou a budou nám všem 
dělat radost a jednou z nich vyrostou také sta-
leté lípy. Až půjdete kolem, všimněte si těch 
velikánů, jejich korun, dutin, jsou plné života. 
Člověku nezbývá nic jiného než žasnout nad 
tou dokonalou krásou… 

Rozpočet celkových nákladů na ošetření a obnovu lipové aleje
cena v Kč s DPH

1 zdravotní a odlehčovací řez – 35 stromů  146 640,00,-
2 zdravotní a celkový obvod. redukční řez – 3 stromy  15 740,00,-
3 odstranění nevhodných dřevin (náletu)  7 260,00,-
4 Kácení stromů volné prům. do 20 cm (2x dub, 1x borovice) 544,50,-
5 Odfrézování pařezů do hloubky 20 cm  22 022,00,-
6 výsadba nových lip, vel.14-16 cm vč. ukotvení, 11 ks  72 539,50,-
7 zálivka 6x ročně po dobu 3 let  12 877,43,-

celkem 277 623,43,-

Lípy – němí svědkové 
historie města.



14

inforMace MěstskéHo úřadu / napsaLi Jste spoLečnost

FInAnČnÍ ÚŘAD 
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
PLACEnÍ DAnÍ Z PŘÍJMŮ

ZA ROK 2018

Do kdy?
do 1. dubna 2019

na jaký účet?
pro platbu fyzických osob:  

721 – 77628111 / 0710

pro platbu právnických osob:  
7704 – 77628111 / 0710

Jak?
bezhotovostně  

převodem z účtu 

daňového poplatníka na účet 
finančního úřadu

poštovní poukázkou A 
doklad V/DS 

(tzv. daňovou složenkou), 

kdy poštovní poplatek platí Fi-
nanční správa

!!! POZOR !!!
Tento způsob platby platí pouze pro 

daňová přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob podávajících přiznání – platby na 

účet FÚ s předčíslím 721 

poštovní poukázkou A, 
kdy poštovní poplatek platí odesí-

latel platby

hotově v pokladnách
územních pracovišť finančních 

úřadů

Kdy a kde můžete neformálně mluvit se svými zastupiteli o tom,  
co vás zajímá či trápí?

Část města Místo Datum Čas
Stříbrná Lhota restaurace „na náměstí“ 14. 3. 2019 17:30–19:30

Rymaně restaurace „U Kašných“ 16. 5. 2019 17:30–19:30

Staré sídliště esmarin 13. 6. 2019 17:30–19:30

Centrum restaurace Sokolovna 19. 9. 2019 17:30–19:30

nové sídliště Školní jídelna 21. 11. 2019 17:30–19:30

Kdy a kde můžete mluvit se starostkou
Část města Místo Datum Čas
náměstí Před prodejnou albert na náměstí 12. 3. 2019 16:30

Chcete dostávat zprávy 
o dění ve městě?

I po dvou letech fungování  
SMS infokanálu se stále 
můžete registrovat k tomuto 

způsobu odběru aktualit. 

Přímo do svého mobilního telefonu můžete 
dostávat informace například o nenadálých 
situacích a kalamitních stavech a jejich řešení, 
plánovaných odstávkách energií, uzavírkách 
místních komunikací, o termínech mimo-
řádných svozů odpadu, konání zasedání za-
stupitelstva města nebo kulturních a spole-
čenských akcích. Můžete si vybrat i jaký druh 
zpráv a z jaké lokality chcete dostávat. Služba 
není určená výhradně majitelům mobilních 
telefonů, SMS můžete dostávat také v hlasové 
podobě na vaši pevnou linku. Registrovat se 
můžete několika způsoby: on-line prostřednic-
tvím webu města, pomoci SMS, nebo osobně.  
Pracovnice městského úřadu vám s registrací 
popřípadě pomohou.

mh

Poplatky za odpad lze 
platit do konce měsíce 

F inanční odbor Městského 
úřadu v Mníšku pod Brdy 
oznamuje občanům,  

že v pokladně úřadu je možné 
platit poplatek ze psů  
(je splatný do 30. 4. 2019)  
a poplatek za svoz komunálního 
odpadu, který je splatný do  
31. března 2019. 

Pokud plátce uhradí poplatek později, ztratí 
nárok na příspěvek od města (toto platí pro 
poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území 
města Mníšku pod Brdy). Při platbě poplatku 
za komunální odpad bankovním převodem 
musí být částka připsána na účet města nej-
později 31. 3. 2019.

Prosím, pamatujte na to, že zároveň je tře-
ba vyzvednout a nalepit známku na od-
voz komunálního odpadu do 31. 3. 2019. 
Známky je možné vyzvednout v pokladně 
MěÚ. Při e-mailové komunikaci zasílejte 
dotazy či žádosti související s problemati-
kou odpadů na e-mail: odpady@mnisek.cz  
nebo alena.pokorova@mnisek.cz.

Olga Šibřinová
vedoucí finančního odboru

nAPSALI JSTE...
Vážení přátelé, děkuji srdečně za milé a upřím-
né gratulace k mým narozeninám. Přeji všem 
známým i neznámým vše dobré. Boží požeh-
nání, dobré zdraví a taky sílu, aby člověk unesl 
„dary života“.

Srdečně děkuje 
Lenka Taliánová
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Udělat onkologickým pacientům hezčí den 

Dobrovolníkem se 
může stát každý, 
třeba i vy.

D o nemocnice  
na Pleši 
docházejí 

dobrovolníci z neziskové 
organizace amelie už 
šestým rokem. Pomáhají 
personálu a podporují 
nemocné.

„Dobrovolníci Amelie chodí na 
onkologická oddělení nemoc-
nic nebo se zapojují v Centrech 
Amelie. Přinášejí do nemocnice 
běžný, lidský kontakt a zpříjem-
ňují nemocným čas popovídáním, 
předčítáním, hraním her nebo 
doprovodem na procházku po 
areálu nemocnice, anebo vede-
ním skupinek třeba s výtvarným 
zaměřením. To dělají i dobrovol-
níci v Nemocnici Na Pleši,“ upřes-
ňuje koordinátorka dobrovolníků 
Dina Rišianová a dodává, že tak 
doplňují nabídku služeb pro on-
kologicky nemocné a jejich blízké, 
kterou neziskovka ve spolupráci  
s nemocnicemi rozvíjí od svého 
založení v roce 2006.

Možná vás napadá, že je to těžké, 
nebo si kladete otázku, proč to 
vlastně ti lidé dělají. „Proč Na Pleš? 
Protože jim jsem vděčná. Před 
čtyřmi lety tu byla moje babička  
a výtečně ji rozcvičili, nezlomili 
nad ní hůl. Tím, co dělám, chci po-
děkovat personálu, ale také pod-
pořit nemocné.“ A co vlastně Zu-
zana dělá? „Jednou za čas přijdu 
s kamarádkami a kytarou, jdeme 
po pokojích a nabízíme lidem, že 
jim zahrajeme a zazpíváme to, co 
mají rádi. Je to krásný zážitek, od-
cházíme odsud vždy plné energie 
a radosti,“ řekla k tomu dobrovol-
nice Zuzana.

Dobrovolníkem se může stát kaž-
dý dospělý, kdo ve svém volném 

čase a bez nároku na finanční 
odměnu chce vykonávat činnost 
ve prospěch onkologicky nemoc-
ných a jejich blízkých. „Pokud 
by se někdo chtěl zapojit, třeba 
právě v nemocnici Na Pleši, tak 
po úvodním rozhovoru se mnou 
musí absolvovat vstupní školení, 
podepsat smlouvu a zaškolit se 
přímo v nemocnici za doprovodu 
již zkušeného dobrovolníka. Nej-
bližší školení bude 4. a 5. dubna 
v Praze,“ upřesňuje koordinátorka 
dobrovolníků Rišianová.

Březen je podle jejích slov v Ame-
lii zasvěcen projektu Tulipánový 
měsíc, jehož hlavní myšlenkou je 
přinést radost a naději nemoc-
ným i jejich rodinám. Zahrnuje 
výzdobu onkologických oddělení, 
workshopy, přednášky, kulturní 
akce či benefiční prodej tulipánů. 
Pro Nemocnici Na Pleši se výzdo-
by ujaly ZŠ Nová Ves pod Pleší,  
1. ZŠ Dobříš, Pexeso, z.s. a Nepo-
sedný tygřík z.s. 

„Děti po celý únor vyráběly dílka, 
která ozdobí a projasní nemocnič-
ní chodby a pokoje. Na programu 
je i výtvarná dílna a hudební před-
stavení. Stále je ještě možné se za-
pojit – přijďte pacientům zahrát, 
zazpívat, společně něco vytvořit,,“ 
vyzývá Dina Rišianová.

Více na www.amelie-zs.cz. Kon-
takt na koordinátorku dobrovol-
níků: dina.risianova@amelie-zs.cz. 

„Jednou za čas přijdu  
s kamarádkami  

a kytarou, a nemocným 
zahrajeme a zazpíváme 

to, co mají rádi,“ řekla 
dobrovolnice Zuzana.
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Dokud budu moct,  
chci pracovat 
v ergodílně

V Domečku mi pomohli a jsem tady rád

N a konci července 
2018 jsem 
onemocněl. 

nechutenství, nespavost  
a další problémy. zkolaboval 
jsem. a pak jsem potřeboval 
zrehabilitovat. 

Jan krahulík, 82 let
Uživatel z Domova pro seniory 

pod Skalkou

Dcera se synem věděli o Domově pro seniory 
Pod Skalkou. Zavolali tedy panu řediteli Janu 
Danielovi, zda by mě v Domově dali dohro-
mady. Souhlasil. Octnul jsem se na pokoji se 
zvýšenou péčí, kde se o mne staraly zdravotní 
sestřičky a pečovatelky. Učil jsem se chodit  
s chodítkem. Pomáhala mi rehabilitační paní 
Saša. Koncem září jsem už chodil sám s cho-
dítkem. Začal jsem jíst v jídelně. A co šlo, jsem 
dělal sám. Protože rehabilitace byla úspěš-
ná, požádal jsem pana ředitele, zda mohu  
v Domečku zůstat. Odpověď zněla ANO. 

Nyní jsem na běžném pokoji, kde mohu 
mít svoje věci: televizor, radio, mikrovlnku.  
Na stěnách mám vlastní výzdobu. Začal jsem 
se zajímat o dění v Domečku. Navštívil jsem 

ergodílnu a zjistil, co všechno tam mohu  
dělat. Pomohl jsem vyrábět na Knoflíkový trh 
diskokoule, textilní ozdoby na stromek, nebo 
plést papírové stromky. Tato činnost mne stá-
le baví a mohu se tak odvděčit za péči, které 
se mi stále dostává. Využívám možnosti dva-
krát týdně cvičit na židlích i trénovat třeba 
paměť. 

Máme zde dvě paní pradlenky, které nám 
krásně vyperou a vyžehlí naše věci, že jsou 
jako od maminky. Vaří se tu velmi dobře. Ne-
zapomíná se ani na mléčné výrobky a čers-
tvé ovoce a zeleninu. Na recepci si můžeme  
koupit dobroty, slané i sladké. A ještě něco, 
pokud si chceme vypít kávu s návštěvou 
nebo i sami, můžeme do kavárny.

Jsou tu i kulturní akce. Měli jsme rozloučení  
s létem – hudba, zpěv a pečené buřty.  
K 25. výročí Domečku byl ples se vším všu-
dy. Zábavné vystoupení, bohatá tombola, 
prima občerstvení. Na benefičním koncertu 
jsem trochu přispěl hrou na klavír. Krásné 
bylo vystoupení žen i dětí z mateřské školy. 
Hrajeme si s dětmi z Fabiánku i z mateřské 
školy. Krásný byl začátek adventu v nádherně 
vyzdobeném Domečku. Nezapomněl na nás 
ani Mikuláš. Na Štědrý den jsme měli všichni 
společný oběd i s pracovnicemi, které ten den 
měly službu. Přišly nám také koledovat děti  
z mateřské školy a ze sdružení Oáza.

Jsem tady tak rád, že jsem požádal pana ředi-
tele, zda zde mohu být trvale. Tak jsem nyní 
občanem Mníšku pod Brdy a Domova pro 
seniory Pod Skalkou. Dokud budu moct, chci 
pracovat v ergodílně pro Domeček. A co na-
psat závěrem: Pane řediteli Jene Danieli, jsme 
rádi, že Vás máme a díky Vám a Vašim podří-
zeným se dobře máme.

Pana Krahulíka 
baví ruční tvorba.

H ana Hindráková 
podepsala smlouvu  
s keňským 

nakladatelstvím Moran Publishers 
na vydání anglického překladu 
knihy Nezlomný v Keni a v dalších 
zemích východní Afriky.

„Jsem z toho nadšená. Vůbec jsem nedoufa-
la, že by to mohlo vyjít. Kniha se tak dostane  
k lidem, pro které je hlavně určena a doufám, 
že pomůže změnit názor místních lidí na děti 
ulice,“ říká autorka knihy.

Nezlomný, který v Keni vyjde v srpnu tohoto 
roku, měl v Česku slavnostní křest za účasti 
Terezy Kostkové, Jana Přeučila, Evy Hruškové  

Spisovatelka žijící v Mníšku uspěla s novou knihou v Keni

Hanka s hlavním 
hrdinou knihy 

Nezlomný.

a Kateřiny Cajthamlové v prosinci loňského 
roku. Kniha vypráví příběh Josepha „Njora“ 
Njorogeho, který žil dlouho jako dítě ulice  
a dostal se do dětského gangu. I přesto, co  
zažil, se dokázal odrazit ze dna a dnes sám  
pomáhá dětem s podobným osudem. 

Hana Hindráková pochází z Trutnova, po vy-
sokoškolských studiích založila vlastní ne-
ziskovou organizaci a přes deset let působila 
jako dobrovolnice v tomto sektoru. Několikrát 
se dostala do africké Keni a od roku 2018 po-
máhá prostřednictvím projektu Dárky s my-
šlenkou. Keňu si velmi oblíbila a umístila tam 
děj většiny svých románů. Mezi další příběhy  
autorky patří například Smrtící byznys, Očaro-
vaná, Dobrovolnice. Žije v Mníšku pod Brdy. 
Velký rozhovor s ní přinesl Zpravodaj městeč-
ka pod Skalkou v červenci loňského roku. 
(Více informací najdete na www.hindrakova.cz.)

mh
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Časohled na zámku a jiné akce nOVé KnIHy 
V MĚSTSKé KnIHOVnĚ

kniHY pro dospěLé

satisfakce 
thea devine
Byli dobrodruzi  
a nejbližší přátelé – až 
do chvíle, kdy Danny 
Hugo Galliard ukradl 
Edmundu Renbrookovi 
v jižní Africe diamanty, 
ženu i budoucnost  
a poté ho opustil.  
Po letech se teď 
setkávají syn a dcera, 
aby vyrovnali účty 
– s pomocí všech 
smyslných triků, které 
se nabízejí.

rYtíř taJnéHo 
Bratrstva 
Julia Latham 
Paul Hilliard vyrostl 
v prostředí tajného 
bratrstva Společnost 
ostří, avšak nakonec 
se rozhodl opustit 
Anglii, aby se zbavil 
jeho vlivu i trýznivých 
vzpomínek. Nyní ho 
sdružení nejlepších 
rytířů volá do vlasti, 
aby pomohl zmařit 
ďábelské úklady proti 
králi, a Paul nemůže 
odmítnout.

naposLedY se 
oHLédni 
Janelle Brown
Americký 
psychologický thriller 
rozvíjí téma o tom, 
jak dobře známe své 
nejbližší. Pravdu se 
často dozvíme, až když 
je ztratíme.

neBeZpečná 
Laskavost 
darcey Bell
Psychologický 
detektivní thriller 
nabízí atmosférický 
zlověstný příběh 
manipulace  
a zvrácenosti 
rozehraný na původně 
obyčejném přátelském 
vztahu dvou 
kamarádek, matek 
stejně starých dětí.

řetěZová reakce 
františek kotleta
Čtvrtý díl temné 
sci-fi postapo série 
Spad z Čech blízké 
budoucnosti po 

válkách, které zničily 
města i charaktery.

doktore, to Je aLe 
MaZec! 
patrick taylor
V pořadí již třináctá 
kniha humorných 
příběhů ze života 
maloměstského 
irského doktora.

kniHY pro děti

deník anne 
frankové 
ari folman
Komiksová adaptace 
slavného deníku 
mladé židovské dívky, 
zachycujícího skrývání 
se před nacismem 
i vlastní intimní 
myšlenky.

piráti útočí! 
ruth Gellersen
Další příběhy tří 
kamarádek: Lenky, 
Verči a Emy a jejich 
poníků. Tentokrát 
musí odhalit původce 
tajemných vzkazů. 
Kniha je určena 
mladším dětem.

koBYLka 
karoLínka 
Julian Gough
Knížka z oblíbené 
řady Velkých písmen 
pro začínající čtenáře 
vypráví o třech 
kamarádech – kobylce 
Karolínce, medvídkovi 
Bertíkovi a žabce 
Kvákalce. 

Gustík sMutník 
a straŠideLnÝ 
treZor 
adam-troy castro
 Gustík spolu s Emou 
čelí požírači stínů 
Októbrovi. Druhý díl 
pochmurné a zároveň 
vtipné řady pro děti 
okolo 10 let.

roBinson crusoe 
María asensio 
Převyprávění 
klasického díla 
anglické literatury 
18. stol. je určeno 
čtenářům mladšího 
školního věku.

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz

Velikonoční veselice bude opět spojena  
s dobročinnou sbírkou a její výtěžek tentokrát 
věnován Rehabilitačnímu centru pro tělesně 
postižené Rehafit. V zahradě i na nádvoří zám-
ku se zabavíte po celý den. Projdete stánky  
a na řemeslném jarmarku nakoupíte dobrůtky 
i velikonoční dekorace. 

Uvidíte ukázky šermu, vystoupení pro děti, Pa-
šijové hry, ve výtvarné dílně bude přichystáno 
velikonoční tvoření a uvnitř zámku proběhnou 
prohlídky pro dospělé i pro rodiny s dětmi. Děti 
se od pohádkové průvodkyně dozvědí zajíma-
vé informace nejen o zámeckých komnatách, 
ale i o velikonočních zvycích. Uslyší řehtačku  
a klapačku, zkusí poznat syrové vejce, vyberou 
si barvu na pomlázku nebo předvedou, jak 
skáčou do výšky.

Historií tam a zpět
Úplnou novinkou bude v sobotu 6. července 
Časohled aneb na mníšeckém zámku historií 
tam a zpět. Během jednoho dne se můžete 

Marie  
charvátová
SZ Mníšek pod Brdy

U ž poosmnácté spolu 
přivítáme jaro i hlavní 
zámeckou sezónu 

tradiční a oblíbenou Velikonoční 
veselicí.

ocitnout v době první republiky a hned o tři 
sta let zpátky. V zahradě a na nádvoří totiž po-
tkáte středověké rytíře, barokní šermíře, vojá-
ky z dob třicetileté války i četníky a strážníky  
z 20. století.

Kromě historických uniforem a kostýmů se 
těšte na bitvu o hrad, dobovou polní kuchy-
ni s ochutnávkami typické stravy různých 
epoch, na hudbu a barokní tance, ukázku 
vojenských ležení od středověku až po rok 
1938, vojenskou jednotku z napoleonských 
válek i zbraně československé armády z doby 
těsně před druhou světovou válkou. Nebu-
dou chybět šermířská vystoupení, dětské 
hry, průřez dělostřeleckou technikou, dobo-
vý piknik nebo ukázka výcviku koně a jízdy  
v dámském sedle.

Noc s Andersenem 
a Albatrosem

29. března 2019 
od 18.00 hodin

V městské knihovně mníšek pod Brdy, Komenského 413

Kouzelná noc s přespáním v knihovně,  
společné čtení pohádek, hry, 

soutěže, zábava

Pro děti od 8 do 12 let.

Přihlášky v městské knihovně, na webu knihovna.mnisek.cz, 
nebo na e-mailu: knihovna@mnisek.cz

Počet míst je omezen, s rezervací nečejte.

Těšíme se na vás!

VLAJKA PRO TIBET
7. března 2019 

8.30 – 18.00 hodin

Informační panely 
o Tibetu, buddhismu, Jeho Svatosti dalajlamovi,  

tibetské vlajce a kultuře

Knihy 
o Tibetu k zapůjčení

Mandaly 
(nejen pro děti)

od 15.00 
doprovodný program v knihovně

Sledujte nás na: 
www.facebook.com/mnisekpodbrdy

www.knihovna.mnisek.cz
www.mnisek.cz

městská knihovna mníšek pod Brdy se 
spolu s městským úřadem mníšek pod Brdy 

připojuje k celostátní akci

Foto: Alena Čelouchová
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Mladí výtvarníci  
nakreslí sport

V rámci 11. ročníku 
regionální soutěže 
Základní umělecké školy 

Řevnice budou žáci kreslit, co si 
představí, když se řekne sport, 
tělocvik nebo třeba jen sportovní 
rozcvička. 

Inspirací pro soutěžící může být ohlédnutí do 
historie sportu, jak vznikaly jednotlivé spor-
tovní disciplíny a jak se začaly odvíjet dějiny 
moderního sportu v Anglii 19. století. Sou-
těž je určena všem žákům základních škol,  
mateřských škol a ateliérům v regionu Dolní 
Berounky a Mníšku pod Brdy od 5 do 15 let.  
Mohou tvořit v žánru kresba, malba, počítačo-
vá malba, grafika, fotografie, plastika, objekt, 
instalace. 

Uzávěrka soutěže je v pátek 12. 4. 2019 do  
15 hodin. Práce lze odevzdávat v ředitelně zá-
kladní umělecké školy nebo zaslat poštou na 
adresu ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řev-
nice. Přihlásit se můžete prostřednictvím školy, 
výtvarných ateliérů i jednotlivě a to maximál-
ně jednou vybranou práci. 

Odborná umělecká porota vybere 13. 4. 2019 
tři nejlepší práce z každé věkové kategorie  
a určí také absolutního vítěze. Podrobné infor-
mace o soutěži včetně  přihlášek a formuláře  
k soupisu prací najdete na www.zus-revnice.cz.    

mh   

na lyžařský výcvik budeme 
dlouho vzpomínat 
V lednu se naši žáci ze 

7. ročníků zúčastnili 
lyžařského výcviku  

v alpském středisku Lachtal. 

Žáci měli na výběr ze dvou zimních sportů: ly-
žování a snowboardingu, a to na svazích v zá-
padním Štýrsku poblíž městečka Scheifling, ve 
středně velkém středisku Lachtal. Čekalo nás 
tady 55 kilometrů sjezdovek v nadmořské výš-
ce všech od 1 600 do 2 222 metrů. Sjezdovky 
byly všech obtížností, na otevřených svazích  
s krásným výhledem do krajiny. 
„Bylo to moc super. Naučil jsem se nové věci, 
například carving. Jsem rád, že jsem jel,“ po-

chvaloval si Filip Novotný. Také Annabellu Ma-
gazu lyžařský kurz bavil. „Užili jsme si zábavný 
týden a skvělé dny na svahu. Ráda bych jela 
znovu.“ 
Spokojený byl i Jakub Duchoň. „Chata byla  
docela dobrá. Sjezdovky byly pěkné, uhlazené 
a široké. Lepší než v Česku.“ 
A chválou nešetřil ani Vojta Řehoř: „Bylo to su-
per, hodně jsem se toho naučil. Byl tam dobrý 
personál a hodné učitelky. Za mě 5 hvězdiček.“ 

Mediální kroužek
Baví tě fotit nebo natáčet videa, ale nevíš si 
rady s následnými úpravami? Sedíš pořád 
u počítače a chtěl bys ho využít i k něčemu 
jinému nežli ke hraní her? Pokud jsi alespoň 
jednou odpověděl ANO, je náš mediální 
kroužek pro tebe to nejlepší!

Co se naučíme?
• Upravovat fotky a videa
• Psát články jako ti nejlepší novináři
• Mluvit před lidmi
• Pohybovat se bezpečně na internetu
• Pracovat v týmu

Kontakt: Potmesil.Jakub@gmail.com

adéla tupá
za tým instruktorů

Lyžaři se připravují  
na nejlepší  
sportovní výkony.

Snowboardisti odpočívají 
po těžkém výkonu.

ŠkoLY roZHovor
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Když má někdo chuť si zazpívat, tak je mu dobře

Martina Hrdličková

Jak jste přišla na nápad založit soutěž Brd-
ský kos?
Měla jsem pocit, že tady chybějí soutěže spo-
jené se zpěvem. Původně nemělo jít výhradně 
o dětskou pěveckou soutěž. Představa byla, že 
by si mohl zazpívat před publikem a porotou 
kdokoli z Mníšku. V té době jsem spolupraco-
vala s paní Henrietou Votíkovou, která měla  
v Mníšku malé nakladatelství, a ta pomohla 
vymyslet vzhled loga soutěže a další organi-
zační věci. Požádali jsme o spolupráci i Jarmi-
lu Balkovou, tehdejší kulturní referentku MÚ,  
a tak jsme my tři začaly v roce 1999 tvořit Brd-
ského kosa. Poprvé se konal 17. dubna 1999. 
Nevyhlásily jsme ho jako vysloveně dětskou 
soutěž, ale když jsme zjistily, že se přihlásily 
samé děti, tak jsme to jako dětskou pěveckou 
soutěž vymezily a už to tak zůstalo. V porotě 
vždy seděl nějaký odborník z uměleckého 
prostředí a od 8. ročníku s námi spolupracu-
je kromě ostatních i Zora Jandová.  Je skvělá 
nejen jako zpěvačka, ale i jako porotkyně, umí 
dětem pomoci tím, že jim říká, co by měly 
zlepšit a na co si dát pozor i v budoucnosti. 

Slavík byl už  
obsazený, tak má 

soutěž ve znaku  
kosa. Brdského.
I o tom  mluvila  

Jarka Křížová.

B rdský kos, dětská 
pěvecká soutěž, 
se v květnu bude 

konat už podevatenácté.  
Při této příležitosti přinášíme 
rozhovor s její zakladatelkou, 
Jaroslavou Křížovou.

Jak jste přišly na název soutěže?
Chtěly jsme zvolit symbol ptáka, který je dobrý 
pěvec a slavík už byl obsazený. Pak nás napad-
lo, že v brdských lesích je nejvíc zastoupený 
kos a ten také krásně zpívá...

Měla jste vizi, jak by ta soutěž měla vypadat 
za pár let?
V době, kdy jsme začínali, soutěžící zpívali buď 
úplně bez doprovodu, nebo za doprovodu kla-
víru či jiného nástroje, tehdy ještě neexistova-
la možnost mít hudební podklad na CD. Také 
díky tomu soutěžící zpívali většinou lidové 
písně. Na druhou stranu ale bylo víc znát, jestli 
to dobře umí. Musím říct, že každým rokem se 
kvalita zpěváků zvyšovala, a i když to původně 
začalo jako ryze mníšecká soutěž, nakonec se 
do ní hlásí děti z celé republiky. Faktem je, že 
tím, jak jsme ji původně dělaly více méně „na 
koleni“, po zhruba deseti letech začala ztrácet 
dech a uvadat. Chyběla jí možnost větší pro-
pagace. Oživit se jí podařilo tím, že si ji vzalo  
v roce 2010 pod svá pořadatelská křídla město, 
vznikl videoklip, který byl umístěn na youtoo-
be a hlavně byly větší možnosti reklamy. 

utkvěl vám za ty roky nějaký soutěžící víc, 
než ti ostatní?
Hodně se mi líbila mníšecká Michaela Volfo-
vá, kterou doprovázel otec na kytaru. Měla 
zpěv asi v genech, její příbuzný byl Jiří Va-
šíček, který kdysi zpíval v televizi. A pak taky 
byla dost dobrá Adéla Mašková ze Řitky. Byly 
věkově trošku rivalky, každopádně obě měly 
krásné hlasy. Kromě i bratři Veselí z Prahy, Zu-
zana Valešová z Čísovic či  Annamária  Almeida  
z Prahy,v posledních letech Natálie Frintová 
z Mníšku… všichni tito nás provázeli několik 
ročníků a vždy byli na předních místech. Koli-
krát si říkám, že ani na Super Star nebývají tak 
dobří zpěváci jako na té naší, docela obyčejné 
soutěži.

porotce Milan Herman si v rozhovoru pro 
tento časopis posteskl, že se do kosa hlásí 
málo děti z místní základní školy...
To byl právě i důvod, proč kdysi soutěž zača-
la skomírat, než se nám podařilo rozkřiknout, 
aby se do ní hlásily i děti z jiných měst nebo 
dokonce regionů. Upřímně, mám pocit, že děti 
z naší školy nejsou příliš „ hecovány“  na po-
dobné soutěže, spíše na ty sportovní, kde mají 
úžasný úspěch. Ale občas se i v Kosovi objeví  
a prosadí někdo šikovný z Mníšku, naposled to 
bylo vloni, kdy jednu z kategorií vyhrála Aneta 
Kalertová.
Jaký máte osobně vztah ke zpěvu?
Hraju na klavír, ještě donedávna jsem na něj 
i vyučovala, a jako malá jsem chtěla být zpě-
vačkou. Zpěv je součástí mého života, vždycky 
jsme doma hodně zpívali a pořád běžela něja-
ká česká písnička. Pro mě je zpěv vyjádřením 
osobní pohody. Mám pocit, že když má někdo 
chuť si zazpívat, tak je mu dobře. Dnes je víc 
stresu a honičky, tak je ta chuť zpívat si u lidí 
možná všeobecně menší. 
co byste soutěži do dalších ročníků popřála?
Hlavně hezké místo, kde by se mohla pořádat. 
Bylo úžasné, když jsme ji při hezkém počasí 
mohli pořádat v zámecké zahradě. Tělocvična 
základní školy, kde se v současnosti pořádá, je 
sice o dost lepší než prostory městského kul-
turního střediska, kde bývala dříve, ale není 
ideální. A pokud chybí kvalitní zázemí, zname-
ná to pro soutěž hodně bodů dolů.

Jaroslava Křížová
65 let, zdravotní sestra, má syna a dvě dcery 
(jedna z nich se účastnila také soutěže Brdský 
Kos v jejích začátcích). Jejími koníčky je kromě 
hudby turistika, četba a vše co souvisí  
s přírodou, kulturou, dětmi a zvířátky.

ŠkoLY roZHovor
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spoLkY spoLkY

Ustavující schůze se tehdy zúčastnilo 32 cho-
vatelů z blízkého i dalekého okolí. Mnoho ze 
zakládajících členů působilo ve spolku dlou-
hodobě a pomáhalo jej udržet v chodu. Do 
90. let jím prošlo na 300 chovatelů. Zájem  
o členství ve spolcích, sdruženích a všemož-
ných svazech v republice obecně po revoluci 
klesl a nejinak to bylo i v našem spolku. Nyní 
opět začíná být viditelný trend zvýšeného 
zájmu o chov zvířat, samozásobitelství do-
mácností, poptávka po kvalitních domácích 
potravinách a návratu k tradicím, takže i počet 
našich členů opět pomalu roste. 

Chov zvířat, a to nejen užitkových, ale i domá-
cích mazlíčků, je velkým závazkem. Mělo by 
mu předcházet velké zvažování a rozhodová-
ní, protože se nedá dělat na zkoušku nebo jen 
tak na půl. Znatelně změní život.

Při Skalecké pouti pořádá spolek tradiční vý-
stavu drobného zvířectva. Té zatím poslední 

Chov zvířat dokáže změnit život

P řed 67 lety 
zahájil mníšecký 
Spolek chovatelů 

drobného hospodářského 
zvířectva svou činnost. 
Uvažuje o otevření 
zájmového kroužku pro děti.

Martin cihla
Spolek chovatelů

V e druhém školním 
pololetí se rozběhly 
pokusy v klubu Mladý 

vědec naplno. Začali jsme se více 
věnovat elektrotechnice.

Co je grafické znázornění elektrického obvodu 
pomocí symbolických značek, jaké jednotlivé 
součástky tyto značky představují a co je rezi-
stor, kondenzátor nebo dioda. I o tom jsme si 
povídali v uplynulých klubových setkáních. 

Vyrobili jsme si ekologickou baterii pomocí 
ovoce a rozsvítili jsme diodku. S bramborou 
jsme zprovoznili digitální hodiny, za použití 
hlíny jsme rozezvučeli zvukové čidlo. Sestro-
jili jsme Vypínač řízený zvukem, Létající talíř, 
Hvězdné války, Zvukový poplach, různé ob-
vody pomocí návodu ze stavebnice, ale i na 
základě vlastních návrhů. Získané poznatky 
jsme pak využili při sestrojení elektrotechnické 
hračky, kterou děti vtipně pojmenovaly Blázni-
vá moucha.

Vzhledem k uzavření Městského kulturního 
střediska jsme se snažili nalézt jiné dočasné 
prostory, abychom nemuseli rušit dětem pra-
videlné kroužky. Moc nám pomohli kamarádi 
skauti ze Skautského střediska Skalka, kteří 
se s námi neváhali podělit o svoji klubovnu  
a poskytli nám tak dočasný azyl. Děkujeme 
přátelé, za Vaši vstřícnost!

se účastnilo téměř 40 vystavovatelů, z toho  
9 domácích, kteří reprezentovali spolek na-
tolik úspěšně, že několik pohárů a čestných 
cen zůstalo doma. K vidění bylo 106 králíků  

(27 plemen a barevných rázů), 125 holubů  
(24 plemen), 51 drůbeže (23 plemen). Kromě 
těchto výstavních králíků, holubů, slepic a ko-
houtů, křepelek a kachen bylo možno zblízka 
obhlédnout a zakoupit i morčata, andulky, 

miniberánky, jehňata a sele. Doplňkovým  
artiklem byl i domácí med a své štěstí mohli 
návštěvníci vyzkoušet v bohaté tombole. Vý-
stavu navštívilo od pátku do neděle kolem 
1200 návštěvníků. Zvláště děti, které měly 
vstup zdarma, se rády vracely.
A naše plány do budoucna? I letos bychom 
rádi pro vás uspořádali při pouti výstavu,  
v pořadí už padesátou devátou. Novinkou by 
měla být prezentace králičího hopu a přítom-
nost i méně tradičních živočichů. Zda se vše 
podaří, uvidíme v létě. 
Také zvažujeme obnovení činnosti mladých 
chovatelů formou zájmového kroužku. Pokud 
byste se vy nebo vaše děti chtěli stát našimi 
členy, respektive navštěvovat kroužek, nevá-
hejte nás kontaktovat. http://cschzomnisek-
podbrdy.freepage.cz/.

Krásné dny a chovu zdar! 

Na loňské červencové výstavě se daly koupit 
mimo jiné i morčata nebo andulky.

Chov se nedá 
dělat jen tak 
napůl

Mníšečtí skauti nám vytrhli trn z paty

anna čišková
Spolek Brdský šikula 

Klub Mladý vědec

Děti pracují se stavebnicí  
a zapojují různé  

elektrické obvody.
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Skauti vytvořili taneční pár s Rorejsem. A nejen to

S tředisko Skalka patří 
k nejpočetnějším 
v regionu. 

nesoustředíme se ale jen na 
aktivity „zálesácké“. Spolu se 
spolkem rOreJS jsme v únoru 
nabídli i společenskou událost: 
maškarní ples v nové Vsi.

Maškarní ples na téma LES k sobě přitáhl 
početnou skupinu lidí, kteří prokázali, že jim 
nechybí humor a schopnost nebrat se moc 
vážně. Na parketě se tak setkali houbaři, tram-

Atmosféru druhé světové války připomněla výprava Skautů do kostela Cy-
rila a Metoděje v Praze. Pravoslavný kostel sloužil jako úkryt parašutistů, 
kteří provedli atentát na říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Hey-
dricha. 

Přechod Brd vznikl na podporu protestů proti okupaci sovětskou armádou. 
Od roku 1969 se skautské oddíly scházejí na kytínské louce v krátkém slav-
nostním ceremoniálu. Letošní už 50. přechod symbolicky oživil i bratr Hroz-
nýš, který se účastnil prvního pochodu a v neuvěřitelné kondici ve svých 
102 letech podpořil o generace mladší skauty osobně i letos. Setkání oddílů 
doprovází i sbírání „Brděnek“- originálních vizitek, které si skauti udělají  
a pak vyměňují. 

Několika dětem se v rámci Skautské pošty podařilo náročné pátrání historií a řešení šifer dotáhnout do úspěšného konce. Šlo o projekt České televize, který 
připomněl vznik republiky a tehdejší aktivity skautů. Gratulujeme!

pavla 
plocková 
zástupce vedoucí Dráčat

Hana  
poulová
vedoucí Světlušek

pové, víly, čarodějnice, vlci, lišky, muchomůrky, 
jeleni, Karkulky, dubánci, hejkalové. Pestrou 
společnost večerem provedli Datel a Jeze-
vec, převlečení vedoucí skautského střediska  
a ROREJSU. Plesový večer otevřelo předtan-
čení, nechyběla výuka společenského tance, 
která osvěžila některé zapomenuté figury. 
Živé obrazy nastínily budoucnost a hosty jistě 
potěšila i bohatá tombola. Ples oživilo několik 

originálních prvků, včetně skutečného ohniště 
uprostřed parketu. 

Milý ROREJSi a Andreo Kučerová, děkujeme za 
skvěle odvedenou práci a večer, který nejen 
skvěle bavil, ale pomohl také rozpočtu pláno-
vané klubovny. Velké díky samozřejmě patří  
i všem rodičům, přátelům, příznivcům a pod-
porovatelům, kteří se jakkoli zapojili! 

Nechybělo předtančení, 
živé obrazy a bohatá 
tombola.
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andrea kučerová a radka volfová
pořadatelky

BRDSKÝ KOS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlašujeme         pěvecké soutěže 

  19. ročník             pro děti a mládež 

 

 
 

Soutěž se bude konat 18. května 2019 
V tělocvičně ZŠ Komenského 420 

Termín pro podání přihlášek je 30. dubna 2019 
 

Více informací naleznete na www.mnisek.cz 
nebo na FB profilu  

Brdský kos - pěvecká soutěž pro děti a mládež 
 

Přihlášky naleznete na našich webových stránkách nebo si 
je můžete vyzvednout v podatelně Městského úřadu 

Mníšek pod Brdy. 
 

 
www.mnisek.cz                                                                    brdskykos@mnisek.cz 

mezi i  mi

Jaké kulturní akce město připravuje?

J aro klepe na dveře 
a my finišujeme 
s přípravami 

kulturních akcí v našem 
městě.

Jana  
dušková
kulturní referentka

V neděli 7. dubna ve 13 hodin ote-
vřeme sezonu v barokním areálu 
Skalka dvěma vernisážemi výtvar-
nic Jany Mačkové a Šárky Vanessy 
Zralé. Duši pohladí středověká 
dobová hudba v podání dívčí  
kapely Euphorica. Posledního 
dubna se můžete těšit na tradiční 
čarodějnice a stavění májky.
V neděli 28. dubna jste zváni do 
kostela sv. Václava na Poveliko-
noční koncert v podání Martina 
Strouhala za doprovodu Jaroslava 
Šarouna. 1. máj oslavíme v barok-
ním areálu Skalka komorním kon-
certem v rámci Festivalu Jakuba 
Jana Ryby. Letos se bude konat 
už po devatenácté Brdský kos, 
pěvecká soutěž pro děti a mládež. 
18. května můžete přijít podpořit 
mladé zpěváky do tělocvičny ZŠ 
Komenského 420.  
Letošní ročník Mníšeckého kul-
turního léta zahájí populární zpě-
vačka Olga Lounová 25. května  
v 15 hodin v barokním areálu 
Skalka. Tradiční Skalecké pouti 
bude letos patřit 20. červenec. 

Malý mnich nabízí nedělní chvilky poezie

R ádi bychom pozvali milovníky krásné 
literatury na nedělní večery s poezií  
či prózou. Konají se jednou měsíčně  

v mníšecké kavárně Malý mnich. 

Již čtvrtým rokem se zde pravidelně setkáváme nad zajímavými kni-
hami a s neméně zajímavými autory. Informace o programu naleznete  
na webových a facebookových stránkách kavárny. Březnová chvil-
ka poezie proběhne v neděli 24.3. od 18 hodin. Naším hostem bude  
muzikant, básník a spisovatel Mike Perry.

Čeká nás tradiční procesí na 
Skalku za doprovodu souboru 
:II:RITORNELLO:II: a slavnostní mše 
svatá s doprovodem rodinné ka-
pely Familion. Mši bude celebro-
vat římskokatolický biskup Zde-
něk Wasserbauer. 
Na náměstí vystoupí Jana Kir-
schner a kapely Circus Problem, 
Dead Daniels a finalisté Brdské-
ho kosa. Dříve narozeným při-
jede na farní zahradu zazpívat 
jedinečná Pavlína Filipovská.  
21. července přijede v 10 hodin 
naše nejmenší potěšit Divadlo Za2.  
Přiveze svou hudební pohádku 
Brouk. Ve 14 hodin jste všichni 
srdečně zváni k Zadnímu rybníku 
na 10. Neckyádu. Ta se letos po-
nese v duchu pirátů. K poslechu 
bude hrát kapela Wyrton. Sobotní 
program na náměstí i neckyádu 
bude moderovat Jiří Hladovec. 
V 18:30 zakončí Skaleckou pouť 
slavnostní koncert v kostele  
sv. Václava v podání smyčcového 
souboru Pro Arte trio. Mníšec-
ké kulturní léto zakončí 14. září  
v 15 hodin v barokním areálu 
Skalka Pavel Šporcl a cikánská 
cimbálová kapela Gipsy Way En-
semble.
Jak jistě víte, v letošním roce bu-
deme slavit 30 let od Sametové 
revoluce. Na programu k tomuto 
významnému výročí pracujeme. 
Nepřijdete ani o tradiční prosin-
cové akce. O všech připravova-
ných akcích budete včas informo-
vání prostřednictvím webových 
stránek, Facebooku a výlepových 
ploch města. Těšíme se na společ-
né setkávání s Vámi!
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T ak jako vloni i letos se 
mníšecký sportovní klub  
SK Vlčáci zúčastnil 

běžeckého závodu Winter Run  
v Českých Budějovicích. 

Na trati 800 metrů excelovaly Natálie Vlčková 
a Natálka Pixová. Obě dívky braly v kategorii 
mladších žákyň zlato, přestože v ní závodily 
jako nejmladší. Natálka Pixová mezi dívkami 
9-10 let a Natálka Vlčková mezi o rok staršími. 
„Mám z toho velkou radost, protože je vidět, že 
v klubu pracujeme a jdeme správnou cestou,“ 
komentoval úspěch obou zlatých závodnic  
jejich trenér Petr Vlček.

Oddíl SK Vlčáci minulý měsíc pořádal v zá-
kladní škole nábor nových členů za účasti  
ultramaratonové legendy Miloše Škorpila a na 
pondělí 4. března klub chystá klubové závody, 
ve kterých si poměří děti mezi sebou síly v at-
letických disciplínách.  „Věřím, že to bude dosti 
motivující pro všechny a příště se Vlčáků na 
závodech sejde více,“ dodal Petr Vlček.

mh

Malé Vlčačky byly zase zlaté

Mníšecké aerobičky zahájily závodní sezónu

Činnost spolku je rozmanitá, kromě nezávod-
ních sportovních aktivit pro děti a dospělé je 
naší nedílnou součástí i závodní oddíl, který  
v letošním roce čítá skoro stovku závodnic.  
Bohužel se nám nepodařilo pro tento sport 
získat žádného chlapce, ale věříme, že se to 
časem změní. 

Na letošní závodní sezónu jsme připravili čty-
ři velké týmy, které soutěží v kategorii show 
– cvičení s tématem. Nejmladší závodnice na-
trénovaly skladbu s názvem Co na louce pole-
tuje, která vás vtáhne do světa hmyzu. Holky 
ve věku 8–10 let připravily sestavu nazvanou 
Blázni, je velmi hravá a zábavná. Novinkou jsou 
skladby s náčiním. Mladší dívky vás provedou 
celým rokem ve skladbě Od podzimu do léta 
a se staršími děvčaty si můžete připomenout 
oblíbený film Sněženky a Machři. 

Ve sportovním aerobiku, tedy cvičení jednot-
livců, dvojic, mini týmů (tří členná družstva), 
maxi týmů (pěti členná družstva), se objeví 

B IOS fit funguje  
v mníšku již pátým rokem. 
Jsem moc ráda, že se naše 

řady rozrůstají a rozrůstají a vítáme 
stále nové nadšence.

Linda sevaldová
BIOS fit

zkušené závodnice, ale i nováčci, pro které 
bude tato kategorie velmi těžká, ale věříme, 
že se v ní rychle zorientují. Letošní rok jsme 
přípravu opravdu nepodcenili a na závodní se-
zónu se maximálně připravili. Děti navštěvující 
závodní oddíl trénují 2 až 5 krát týdně, účastní 
se týdenního letního, víkendového podzimní-
ho a zimního soustředění. 

Možná i proto byl vstup do nové závodní se-
zóny pro naše holky úspěšný, z prvních klá-
ní přivezly hned několik skvělých umístění.  
V Českých Budějovicích naše týmy vybojovaly 
dvakrát zlato, a to v kategorii 8-10 let a 11-13 
let. Oba týmy tak zároveň postoupily na celo-
republikové finále, které se uskuteční v červnu 
v Praze. 

Velkým úspěchem bylo vítězství Kláry Kočové, 
která v konkurenci 53 závodnic zazářila v ka-

tegorii do deseti let, společně s Eliškou Eppin-
gerovou, která skončila na krásném pátém  
místě. Obě postupují na mistrovství republiky 
v soutěžním aerobic master class. Tento po-
stup vybojovala také Julie Holá, osmá ve starší 
kategorii. 

Oba tyto závody byly pro nás zkouškou, na co 
se máme v letošním roce připravit. Celkem nás 
čeká skoro dvacet závodů. Společně se vypra-
víme do Plzně, Ostravy, Kutné Hory, Liberce 
a mnoha další krásných koutů naší republiky. 
Trávit skoro každý jarní víkend v tělocvičně 
je časově velmi náročné, ale díky skvělé par-
tě nejen závodníků, ale i rodičů a kamarádů, 
si je parádně užíváme! Děkujeme všem, kteří 
nás podporují, velmi si této pomoci vážíme. 
Závěrem už jen malá prosba: držte nám palce! 
(www.biosfit.cz)

Letos dívky čeká
skoro dvacítka
závodů

Závodnice spolku BIOS fit na závodu Mistry s Mistry získaly řadu medailí, na fotografii jsou po závodě se svojí 
trenérkou. 

Natálka Vlčková (vlevo) 
a Naty Pixová
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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

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

POnDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘEnO
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CELOROČnÍ PROVOZnÍ DOBA SBĚRnéHO DVORA

Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz
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Kontaktní telefon 737 242 200

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

kteří se s námi zapojí 
při výzdobě Nemocnice 
Na Pleši, při výtvarném 
tvoření nebo hudebních 
vystoupeních pro pacienty. 

Stačí pár hodin v pravý čas 
a kouzlo pomoci a podpory 
je na světě. 

Hledáme 
dobrovolníky

Kontakt:  
Dina Rišianová – koordinátorka dobrovolníků 
tel:. +420 608 458 303, e-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz

Amelie, z.s.  
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín 
Více na:  
www.facebook.com/amelie.zs  
www.amelie-zs.cz

 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Zborovská 11    150 21  Praha 5   www.kr-stredocesky.cz 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ: 
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická 
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou 
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní 
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.  
 
JAK POSTUPOVAT? 

1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH) 
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, 
kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na 
obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné 
informace.  

2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL 
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo 
prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých 
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný 
odborný pracovník úřadu ORP. 

3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy 
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze 
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, 
výchova lesních porostů, oplocenky atd.).  

Pokud si nevíte rady, obraťte se na: 
 místní obecní úřad 
 úřad obce s rozšířenou působností 
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17 
 dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65 
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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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LA SPONSA
svatební a plesový salon

Okouzlující značkové svatební šaty
Essense of Australia

Alfred Angelo • La Sposa a další

Cena: 3 000 - 8 900 Kč
Tvoříme Váš svatební a plesový styl!

www.lasponsa.cz
Ztracená 71, Stará Huť u Dobříše

tel.: 774 371 955

NOVĚ OTEVŘENO

www.poetica.cz
tel: 775 875 041 
info@poetica.cz
Náměstí F. X. Svobody 5
Mníšek pod Brdy

Březen v ateliéru = Tulipány a květy jara...

Březen bude ve znamení tulipánů - přijďte si k nám pro
jedinečné druhy a barvy.  
· Oblíbené květinové boxíky
· Nově i dřevěné bedýnky plné květů 
· Jedinečné kytice na Vaše přání 
· Sesazované rostlinné a květinové dekorace (živé i umělé) 
PS: svatební sezóna v plném proudu, rezervujte si u nás
termín již nyní...

 

Otevírací doba 
PO – PÁ       9:00 – 12:00,  12:30 – 17:00
SO              8:00 – 11:30 

KOUPÍME DŮM 
Rodina koupí od přímého majitele rodinný dům  

v Mníšku pod Brdy nebo v blízkém okolí.  
Hledáme dům 5+k.k., s velkou garáží,  

s pozemkem minimálně 900 m2, vč. napojení na vodu, 
elektřinu a kanalizaci. 

Financování koupě máme zajištěno, nabízíme rychlé 
jednání a právní servis advokátní kanceláře. 

Nabídky pošlete prosím na  
e-mail: Bene.mi@centrum.cz nebo volejte 605 416 419.

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,  
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921

naBÍzÍm VenČenÍ PSa
Je mi 11 let a zatím nemohu mít vlastního psa.  

Tak mě napadlo, jestli by někdo nepotřeboval venčit svého psa. 
Kdyby někdo měl zájem, volejte na 602 275 476

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
 vedení kompletního 

účetnictví 
 vedení daňové evidence 
 právnické i fyzické 

osoby 
 přiznání k DPH včetně 

kontrolního hlášení 
 přiznání k dani z příjmu 

 

 přiznání k silniční dani 
 archivace dokumentů 
 komunikace s úřady 
 individuální přístup 
 rekonstrukce 

účetnictví 
 účetní závěrky 
 20 let praxe 

 
Kontakt: Petra Turtenwaldová                                                  

tel.: 725 819 171, email: info@ucto-mnisek.cz 

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PRODEJ CHOVné DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12h Mníšek pod Brdy (u zámku)

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex, kohoutci,  
kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny) 

Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), Brojlerová kuřata, Perličky

Termíny závozu: 20. 2., 29. 3., 10. 4., 15. 5., 4. 6., 18. 7., 13. 9. a 10. 10. 2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz  
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h!  

info@prodej-drubeze.cz

Hledám k pronájmu byt 50–60 m2 v mníšku pod Brdy,  
dlouhodobě. děkuji za nabídky. nejsem rK. Tel.: 770 131 330 



29

inZerce inZerce

www.prettyvisagestudio.cz |     prettyvisagestudio

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� 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
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nabízím procvičování učiva matematiky 
pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy.  

Telefon 605 938 630

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

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).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Koupím moto československé výroby:  
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – Cz …atd,  

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

děkuji za nabídku. Tel: 722491746
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI (ELETRO)KOLO OD ŠTORKA

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
•	silniční
•	dětská
•	koloběžky

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

Zdeňka Benešová
specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

Ověřte si ZDARMA současnou tržní cenu 
u specialistky na místní trh.

Již 9 let v lokalitě. 

        728 961 519
        zdenka.benesova@general-reality.cz

Pražská 13, Mníšek pod Brdy 
www.general-reality.cz

Zpravodaj zaří.indd   1 18.08.2018   20:46:40



Už se také  
těšíte na jaro?

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTUPo, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz  

BIKE 
PUZZLE

• MNÍŠEK POD BRDY •
• Pražská 1594 •

komerční objekt  
u Benziny

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

DĚTSKÁ  
CYKLISTIKA

SERVIS KOL

CYKLO OBLEČENÍ
DOPLŇKY


