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nová pravidla pro předškoláky
přinášejí povinné vzdělávání

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Zápisy do mateřských škol pro nový školní rok 
budou probíhat v pozdějším termínu, než byli 
rodiče zvyklí. Důvodem je změna Školského 
zákona, která upravuje období zápisů pro zá-
kladní školy na duben a pro mateřské školy na 
květen. Nejdůležitější zákonnou změnou, plat-
nou od 1. 9. 2017, je pak stanovení povinného 
předškolního vzdělávání. Rodiče jsou povinni 
zapsat dítě a zajistit jeho pravidelnou docház-
ku do spádové mateřské školy, kterou stano-
ví zřizovatel. Pro předškoláky tak platí stejná 
pravidla jako pro děti základní školy. Děti musí 
absolvovat denní povinný vzdělávací blok, 
který stanovuje ředitel školy, a rodiče pak musí 
každou absenci dítěte omlouvat, tak jako v ZŠ.

Zápisy do mateřských škol v Mníšku pod 
Brdy pro školní rok 2017/2018 budou probí-
hat ve dnech 4. a 5. 5., vždy v době od 13 do  
16 hodin. Kritéria pro obě mateřské školy bu-
dou opět stejná. Přednostně budou přijímány 
děti předškolní a následně děti od nejstarších 
po nejmladší ze spádového obvodu Mníšek 
pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota. Individuál-
ně budeme přistupovat k sociální potřebnosti 
dětí. Tato kritéria jsou v souladu se Školským 
zákonem a zohledňují především potřeby dětí. 
Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 
obou mateřských škol v letošním roce bude 
odhadem 90 až 100 dětí.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti 
jeho další životní a vzdělávací cestu. Jeho úko-
lem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat 
jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobnostní 
spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chá-
pání okolního světa a motivovat jej k dalšímu 
poznávání a učení. Ale také učit dítě žít ve 
společnosti ostatních a přibližovat mu normy  
a hodnoty touto společností uznávané.

Škola by měla nabízet vhodné vzdělávací pro-
středí pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé 
a obsahově bohaté, v němž se dítě cítí jistě, 
bezpečně, radostně a spokojeně a které mu 
zajišťuje možnost se projevovat, bavit a za-
městnávat přirozeným dětským způsobem. 
Každá škola má svůj školní vzdělávací pro-
gram, který jasně stanovuje formy, metody, 
podmínky a obsah vzdělávání, které vedou  
k dosažení klíčových kompetencí odpovída-
jících dítěti předškolního věku. Všichni rodiče 
by si měli ale uvědomit, že mateřská škola se 
svým institucionálním vzděláváním je pouze 
doplňkem rodinné výchovy. Odpovědnost za 
výchovu a vzdělávání dětí nespočívá na žád-
né výchovně-vzdělávací instituci, ale vždy jen  
a jen na rodičích.

Základem pro všestranný harmonický rozvoj 
dítěte předškolního věku je vzájemná spo-
lupráce rodiny a školy. Stanovení jasně do-
hodnutých pravidel a mantinelů ulehčí nejen  
pobyt dítěte ve škole, ale pomůže i s optimál-
ním rozvojem jeho osobnosti. A proto prosím 
rodiče: pečlivě zvažte výběr předškolního 
zařízení pro své dítě. Pro usnadnění vstupu  
a adaptace doporučuji připravovat doma dítě 
systematicky. Stanovte dítěti jasná, zřetelná  
a pochopitelná společenská pravidla a trvejte 
na jejich běžném každodenním dodržování. 
Pro začátek zkuste začít první zásadou „3P“  
- pozdravit, poprosit, poděkovat.

Společným a jednotným přístupem školky  
i vás rodičů umožníme dětem získávat před-
poklady pro jejich celoživotní vzdělávání, kte-
ré jim umožní se snáze a spolehlivěji uplatnit 
ve společnosti.

Marie Šretrová, ředitelka Mateřské školy 9. května, 
Mníšek pod Brdy
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Zprávy z radnice

Výběr z usnesení rady města 
č. 68 ze dne 25. 1. 2017
l  Rada města (dále jen „RM“) schválila návrh Městské policie Mníšek 

pod Brdy k uzavření smluv mezi útulky pro psy – Psí útulek Dobříš  
a Psí útulek Maršovice a Městem Mníšek pod Brdy a zároveň pověři-
la starostu k podpisu smluv.

l  RM schválila Rozpočtové opatření č. 6/2016.
l  RM souhlasila s předloženou cenovou nabídkou na zpracování pro-

jektové dokumentace parku ve vnitrobloku mezi budoucím školním 
pavilonem a jeho okolím a stávající zástavbou. RM pověřila starostu 
města podpisem objednávky.

l  RM souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o partnerství mezi 
Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Klínec. RM pověřila starostu podpi-
sem této smlouvy.

l  RM vzala na vědomí upozornění na situaci v areálu školní jídelny  
v prostoru nákladové rampy a pověřila OSMI zařadit do rozpočtu 
vybudování chodníčku mezi budovou školy (jídelny) a budovou 
kontejnerových tříd.

l  RM souhlasila s připojením se k akci Vlajka pro Tibet 2017 a to vyvěše-
ním tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budově úřadu.

zPraVOdaJ mĚSTeČKa POd SKaLKOU č. 259 (vychází 3. března 2017)
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KOMISE CHYSTÁ PLÁN PROTI KRIMINALITĚ
Vážení občané,
koncem loňského roku jsem byl zvolen předsedou Komise pro prevenci 
kriminality. Rád bych se vám proto v krátkosti představil.
Jmenuji se Petr Smorádek, pracuji jako zástupce velitele Městské policie 
v Mníšku pod Brdy, vystudoval jsem VOŠ TRIVIS obor Prevence krimi-
nality, VŠ Karlovy Vary obor sociálně právní činnost a v současné době 
posledním rokem VŠ CEVRO Institut obor Bezpečnostní studia. Prevenci 
kriminality se věnuji už delší dobu, například také formou přednášek 
pro MŠ a ZŠ.
Aktuální složení naší Komise pro prevenci kriminality:
l  Daniela Páterová
l  Mgr. Šárka Slavíková Klímová
l  Mgr. Ondřej Solnička
l  Milan Kotouč, DiS.
l  Bc. Stanislav Šampalík
l  Hana Lukešová
l  Věra Landová
l  PhDr. Jana Motlová
Současný tým ještě rozšíří Alena Špaková, DiS. z Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí Černošice a Ing. Jiřina Romová z odboru sociálních služeb 
MěÚ Mníšek pod Brdy.
Jedním z hlavních úkolů Komise je zpracovat Plán prevence kriminality 
na období 2017 – 2020. Ten by měl reflektovat problémy, se kterými se 
město potýká a formulovat vize a projekty, které bude město v rámci 
prevence kriminality realizovat. Ty budou určeny především pro seniory 
a děti, ale i pro širokou veřejnost. Financovat většinu projektů by měly 
pomoct dotační programy MV ČR, MŠMT, EU, kraje a další. Plán bude 
veřejným dokumentem a měl by být schválen zastupitelstvem města 
ve druhé polovině letošního roku. 
Uvítám pomoc veřejnosti, například aktivním zapojením do ankety  
o bezpečnostní situaci ve městě, kterou chystáme do některého z nej-
bližších vydání Zpravodaje. Ocením také jakékoliv podněty a návrhy 
občanů k prevenci kriminality a to na adresu petr.smoradek@mnisek.cz.
Naším hlavním úkolem v Mníšku pod Brdy i okolních obcích je snižová-
ní kriminality, zvyšování bezpečnosti a informovanosti občanů.

Petr Smorádek

JAK VYMĚNIT OBČANSKÝ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Občané, kterým končí v letošním roce platnost občanského či řidičské-
ho průkazu, si mohou požádat o výměnu občanského průkazu na 
kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, tj. např. městský úřad Čer-
nošice se sídlem v Praze 2, Podskalská 19, nebo městský úřad Dobříš, 
na úřadech městských částí v Praze, prostě tam, kde například pracují  
a kam to mají nejblíže. K vydání občanského průkazu není potřeba fo-
tografie, pracovnice na přepážce vás vyfotí a vypíší s vámi žádost, kte-
rou na místě podepíšete. O občanský průkaz můžete požádat nejdříve  
60 dnů před ukončením platnosti stávajícího OP.
Pro výměnu řidičského průkazu budete potřebovat jednu fotografii  
a musíte si o řidičský průkaz požádat pouze na úřadě s rozšířenou pů-
sobností podle místa trvalého bydliště. Pro obyvatele Mníšku pod Brdy  
a obcí našeho správního obvodu je to tedy pouze městský úřad Čer-
nošice se sídlem v Praze 2, Podskalská 19. Také připomínáme, že občan 
– řidič musí od 65 let předložit lékařské potvrzení, následně v 68 letech,  
v 70, a pak vždy každé dva roky.

Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí 

I letos můžete odevzdat daňové přiznání i na městském úřadě  
v mníšku pod brdy
FINANČNÍ ÚŘAD PŘIJDE ZA VÁMI
Pokud nevyužijete možnost podání daňového přiznání k dani z pří-
jmu fyzických osob za rok 2016 elektronicky, pak máte možnost dne  
16. března 2017 ve čtvrtek od 13,00 do 18,00 hodin v I. patře v zasedací 
místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy odevzdat přiznání k dani  
pracovníkům finančního úřadu, kteří zde budou také poskytovat kon-
zultace ohledně této daňové problematiky.
Informace k podávání daňových přiznání k daním z příjmů najdete také 
na www.financnisprava.cz pod záložkami „Daňové tiskopisy - Databáze 
aktuálních daňových tiskopisů - Daň z příjmů (FO i PO) - Letáky.

Věra Landová, tajemnice Městského úřadu Mníšek pod Brdy

l  RM souhlasila s prořezáním ovocných stromů - švestek za klášterem 
na Skalce.

l  RM podpořila konání soutěže SOS EXTREME 2017, kterou pořádá 
Asociace dobrovolných záchranářů a souhlasila s jejím konáním  
i v letošním roce.

č. 69 z 30. 1. 2017
l  RM souhlasila s vypracováním statického výpočtu a posouzením nos-

né konstrukce objektu tělocvičny dle předložené cenové nabídky ve 
variantě 1. RM pověřila starostu města podpisem objednávky.

l  RM schválila uzavření smlouvy o partnerství s Obcí Zahořany na vý-
stavbu kontejnerových tříd a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

l  RM schválila návrh rozpočtu Města na rok 2017, včetně příloh, důvo-
dové zprávy a rozpočtového výhledu. Rozpočet předloží ke schválení 
do zastupitelstva města.

č. 70 ze dne 8. 2. 2017
l  RM souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 30 000 Kč od spo-

lečnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
l  RM schválila znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské 

činnosti a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
l  RM souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na rekon-

strukci požární nádrže v Rymani ve stupních studie proveditelnosti  
a dokumentace pro ohlášení stavby.

l  RM na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení  
a hodnocení nabídek zrušila výběrové řízení na akci Projektový man-
agement realizace projektu  „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komen-
ského 420 v Mníšku pod Brdy“ a vyhlásila nové výběrové řízení.

Všechna usnesení Rady města si můžete přečíst na webu města - www.mnisek.cz

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
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CO BUDE SE HŘBITOVNÍ ZDÍ 
KOSTELA SV. VÁCLAVA?
Každý návštěvník Mníšku pod Brdy, když přijíždí do města, jako první 
zaregistruje dvě věci. Tou první je pěkně opravené a úhledné náměstí. 
Druhou pak k tomu jako kontrast opadávající zeď bývalého hřbitova 
kostela sv. Václava. Stav této zdi je každým rokem horší a omítka díky 
povětrnostním vlivům a vlhkosti chátrá a postupně nezadržitelně opa-
dává. Naposledy prošla zeď opravou někdy před 15 lety.
Problém ale není jen v omítce. Aby se situace zlepšila, bude nutné nej-
prve upravit odvodnění okolí kostela a bývalého hřbitova, aby voda ze 
střechy kostela mohla plynule odtékat z areálu a nevsakovala se. Dále 
bude nutné opravit prejzovou krytinu hřbitovní zdi, která se na mno-
hých místech rozpadla a voda zatéká přímo do zdiva.
V letošním roce, pokud se podaří vyjednat všechna potřebná povolení, 
začne město ve spolupráci s mníšeckou farností hřbitovní zeď opra-
vovat. Věříme, že se tak brzy zbavíme kontrastu, o kterém jsem psal  
v úvodu, a zeď bude stejně hezká, jako celé naše náměstí.

Petr Digrin, starosta

Slovo starosty
Milí mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
dnes bych vás rád informoval o novinkách a vývoji ko-
lem nových obchodních prostor u dálnice při vjezdu 
do Mníšku.
Často se mě na toto téma ptáte a nejvíc vás zajímá, 
jak to vypadá s prodejnou KiK, která by měla stát vedle Penny a co 
vzniká pod čerpací stanicí Benzina u nájezdu na dálnici ve směru 
na Prahu.
Investorem prodejny KiK je společnost pana Třešňáka a v součas-
né době se snaží získat všechna potřebná povolení. Nyní aktuálně 
společnost řeší způsob připojení na kanalizační řad a vešla v jed-
nání s Billou a Penny.
Zatím se připravuje výstavba pouze první části prodejny, která 
bude mít dvě obchodní jednotky pro tři úplně nové obchody. Kro-
mě už zmiňované diskontní prodejny textilu KiK, tu najdete novou 
prodejnu drogerie Teta a prodejnu dětského oblečení a domácího 
textilu Pepco. Další obchody by měly vzniknout až v druhé etapě. 
Lékárna tu bohužel nebude. Ohledně lékárny mám pro vás také 
dobrou zprávu. Podle mých informací lékárna bude v novém mul-
tifunkčním domě „Pasáž Pražská“na rohu Pražské ulice.
Pod čerpací stanicí Benzina se začal stavět úplně nový komerční 
prostor a to pro prodejnu sportovních potřeb Nike. Mělo by se  
jednat o velmi podobnou specializovanou prodejnu Nike, jakou 
najdete v Příbrami, hned vedle Mountfieldu. Těšit se můžete na 
sportovní sortiment, v nabídce bude funkční prádlo, kopačky, 
body, tenisové vybavení a další potřeby pro sport.
Většina z vás se už těší na jaro, teplo a slunce. Přeji vám všem nejen 
hezky rozkvetlé a teplé jaro, ale také ať se vám daří v každém dob-
rém díle, a jak říkával Jan Werich „nepřizpůsobujte se nedobrejm 
věcem.“

Petr Digrin, starosta města

foto: Tereza Středová

SLedUJTe On-LIne zPraVOdaJSTVí z VašehO mĚSTa
Aktuální zprávy z radnice, praktické informace, zajímavosti, videa, foto-
grafie a diskusi – to vše nabízí nový on-line Zpravodaj na webové adrese  
www.zpravyzmnisku.cz. Můžete jej svými zprávami, fotografiemi  
a videi také spoluvytvářet. Zprávy z Mníšku jsou o všem, co se v našem 
městě a jeho okolí děje. 

VíTÁme ObČÁnKY
V loňském roce 2016 se narodilo v Mníšku pod Brdy celkem 77 dětí. 
Nejoblíbenějším jménem pro chlapce byla jména Adam, Jan a Jonáš, 
pro holčičku pak Eliška, Barbora, Anna a Karolína. Zajímavostí oproti  
minulým rokům je rozmanitost jmen, neboť z celkového počtu dětí  
u 46 chlapců je 29 různých jmen a u 31 holčiček je 25 různých jmen. 
Mníšek pod Brdy v únoru, březnu a dubnu letošního roku přivítá  
50 nejmladších občánků našeho města. Při této příležitosti děkujeme 
jménem Města Mníšek pod Brdy společnosti Hamé, s.r.o., Kunovice,  
která je už řadu let se svými výrobky laskavým sponzorem při vítání  
nejmladších občánků našeho města.

Miluše Balíková, odbor vnitřních věcí - matrika

l  Hlídka MP MpB po telefonickém oznámení od obyvatele Mníšku  
převzala s podezřením na ptačí chřipku uhynulou poštolku, kterou 
měl na zahradě. Veterinární správa ale uvedla, že poštolku si na rozbor  
nebudou brát, kvůli malé pravděpodobnosti nákazy, protože dravci 
nejsou jejími hlavními nosiči. Pokud by ale kdokoliv našel uhynulou 
vodní drůbež, jako husa, labuť, kachna nebo větší úhyn zvířat, je dobré 
kontaktovat Státní veterinární správu, která by si tato zvířata převzala. 
Poštolku jsme podle legislativy předali do kafilérie.

l  Hlídka MP přijala telefonické oznámení, že po starém sídlišti se pohy-
buje muž, který zvoní na seniory a chce si s nimi povídat o budouc-
nosti. Hlídka oznámení prověřila s negativním výsledkem.

l  Hlídce MP bylo oznámeno, že na nájezdu na dálnici stojí kamión, kte-
rý se na kluzké silnici „zlomil“. Hlídka na místo okamžitě vyjela a zjisti-
la, že se jedná o tahač s návěsem, který je přímo na dálnici u nájezdu 

směr Praha. Kamión dostal smyk, naboural do svodidel a byl nepo-
jízdný. Hlídka MP byla na místě první, a tak označila místo nehody 
modrým majákem a usměrnila dopravu do jednoho pruhu. Pak na 
místo dorazila hlídka Policie ČR MpB, Hasičská záchranná služby ze 
Řevnic a z Dobříše a dopravní hlídka PČR. Z kamionu unikala nafta, 
které bylo dohromady 600 litrů.

l  Výjezd na rušení nočního klidu v baru Krb.
l  Hlídka MP prověřovala oznámení o neoprávněném kácení dřeva - 

ukázalo se, že osoba měla povolení od správce lesů.
l  V lednu naše hlídka mimo jiné pomáhala: při hledání pohřešované 

osoby, při odklízení sraženého kance z dálnice, při převozu agresivní 
opilé osoby do nemocnice, při otevření domu a odvozu nemohoucí 
ženy do nemocnice, při otevření vozidla, jehož majitelka si zabouch-
la klíče, společně s Policií ČR při zadržení a převozu osoby k výkonu 
trestu, při odtažení nepojízdného vozidla, které blokovalo vjezd do 
domu na Malém náměstí.

l  V lednu hlídka MP MpB také řešila několik porušení obecně závaz-
ných vyhlášek města, odchytla a předala majitelům tři volně pobíha-
jící psy a řešila 15 dopravních přestupků. 

Petr Smorádek, zástupce velitele Městské policie Mníšek pod Brdy
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Zprávy z radnice

Seznamte se s rozpočtem města
Mníšek pod Brdy pro rok 2017
Letošní rozpočet města by měl být schválen 1. března 2017, 

tedy přibližně v době, kdy vychází toto číslo Zpravodaje. Naší 
snahou je postupně tvorbu rozpočtu v čase posunout tak, 

aby ho bylo možné schvalovat už koncem prosince nebo v lednu.  
Při přípravě bychom ovšem vždy chtěli pracovat nejen s odhady, 
ale i skutečnými a relevantními čísly, která města zpravidla mají  
k dispozici až koncem kalendářního roku.

Jak tedy bude vypadat rozpočet pro letošní rok?
V příjmech očekáváme částku ve výši přes 200 mil. korun. Je to do-
posud nejvyšší částka, se kterou kdy město hospodařilo. A z čeho se 
částka skládá:
l  73 milionů korun tvoří vybrané daně od podnikatelů, zaměstnanců, 

DPH a další
l  53 milionů tvoří získané účelové dotace , které se našemu městu po-

dařilo v minulém a letošním roce získat. Letos tvoří nejvyšší částku 
dotace na školní pavilon a to ve výši 40 mil. korun. O získání dalších 
dotací, například na přízemí školního pavilonu, opravu hřbitovní zdi 
kolem kostela sv. Václava nebo na rekonstrukci požární nádrže v Ry-
maních, budeme ještě usilovat.

l  20 mil. jsou pronájmy majetku, různé příspěvky, například z plánova-
cích smluv, za třídění odpadu atd.

l  4 mil. korun plánujeme za odprodej dvou stavebních pozemků pro 
rodinné domy v Rymaních

l  40 mil. korun je úvěr na plánovanou výstavbu školního pavilonu
l  12 mil. korun je pak zůstatek z minulého roku

Výdaje našeho města jsou pro letošní rok naplánovány ve výši 190 mil. 
korun a zůstatek na konci roku 2017 by měl být 12 mil. korun.
Největší výdaje obsahuje kapitola komunálních služeb, služeb pro oby-
vatelstvo a průmyslu. 158 milionů, tedy 3/4 rozpočtu připadne přede-
vším na provoz města, opravy, údržbu, investiční akce města a provoz 
příspěvkových organizací.
Například zajištění provozu škol, školek, domova důchodců a hasičů 
stojí ročně asi 10 mil. korun, údržba zeleně a zimní údržba 8 milionů, 
odvoz a likvidace odpadů 8,5 mil. korun, správa veřejného osvětlení  
3 mil. korun, zajištění autobusové dopravy také 3 mil. korun a běžná 
údržba městských budov 10 mil. korun.
Hlavní prioritou rozpočtu roku 2017, tedy akcí finančně nejvíce podpo-
řenou, je rekonstrukce a vyšší kapacita základní školy Komenského 420, 
konkrétně výstavba nového pavilonu. Mezi další prioritu patří výstav-
ba nových chodníků v Dobříšské a Lhotecké ulici, oprava komunikací 
na starém i novém sídlišti, postupná oprava zdravotního střediska, vý-
stavba tlakové stanice pro vodovod na Kvíkalce, rekonstrukce hasičské 
zbrojnice a rekonstrukce MÚ. Například do oprav komunikací a chodní-
ků se město letos rozhodlo investovat 12 mil. korun, což je nejvyšší část-
ka, kterou kdy město na tyto účely vynaložilo. Pro srovnání - v minulém 
roce se v této oblasti proinvestovaly miliony dva. Letos by to tedy mělo 
být šestkrát více!
Není v možnostech tohoto článku rozebrat detailně celý rozpočet. Pro-
to níže uvádíme popis některých významných investičních akcí nebo 
oprav, které město naplánovalo pro letošní rok. Celý rozpočet pak na-
jdete na internetových stránkách města www.mnisek.cz pod odkazem 
Rozpočet města.

nejvýznamnější plánované akce roku 2017
Výstavba nové tlakové stanice pro pitnou vodu na Kvíkalce
Nová stanice bude stát v ulici na Kvíkalce a jejím účelem je vyrovnat  
a zlepšit tlakové poměry ve vodovodní síti starého sídliště, Lipek, Stří-
brné Lhoty a rodinných domů pod Skalkou (Optreal). Po její realizaci 
budou odstraněny problémy s tlakem vodovodu ve vysokých patrech 
bytových domů starého sídliště i v rodinných domcích, které jsou po-
staveny vysoko ve svahu pod Skalkou, jako jsou například ulice Sluneč-
ní, Pod Lesem, K Rybníčku, na Lhotě a další místa. Celkový náklad na 
realizaci se předpokládá ve výši 2,1 mil. korun.

Výstavba nového školního pavilonu
Tento projekt je ve Zpravodaji průběžně velmi často zmiňován a dobře 
popsán. Celkové náklady na jeho realizaci se odhadují na 81 mil. korun 
a v rozpočtu roku 2017 je pro projekt připraveno 80,5 mil. korun.

Oprava zdravotního střediska
V letošním roce bychom se chtěli zaměřit především na opravu stře-
chy a toalet střediska pro dospělé. Letos je na tyto opravy připraveno  
700 tis. korun.

Výstavba nových chodníků v dobříšské, Lhotecké a Čisovické ulici
Tento projekt byl ve Zpravodaji také dobře popsán a budeme se mu 
věnovat i v dalších číslech. Počítáme s výstavbou nových chodníků ve 
Lhotecké a Dobříšské ulici a vznikne i další část chodníku v Čisovic-
ké. Na akci je připraveno 5,65 mil. korun a je dotovaná z prostředků  
Evropské unie.

Oprava ulice Pod Lesem
Dokončení opravy poslední ulice Pod Lesem v Lipkách, včetně řešení 
odvodu dešťových vod, asfaltování povrchu a řešení vjezdů na pozem-
ky. Na úpravy této ulice je vyčleněno 1,38 mil. korun.

dětské hřiště na novém sídlišti
V minulém roce byla zahájena generální oprava dětských hřišť a v letoš-
ním roce budeme pokračovat realizací nového hřiště na novém sídlišti 
na místě původního hřiště, které bylo na konci roku 2016 definitivně 
zrušeno. Na nové hřiště je v rozpočtu připraven 1 mil. korun.

další menší opravy silnic a chodníků
V letošním roce počítáme s úpravou chodníků ve Lhotecké ulici, pře-
devším v části mezi Esmarinem a křižovatkou Skalecká/Lhotecká a to 
tak, aby byl zaručen plynulý průjezd vozidel při zachování možnosti 
parkování. Město počítá také s vybudováním několika nových parko-
vacích ploch uvnitř starého sídliště, které rozšíří možnosti parkování  
u bytových domů a omezí parkování na zeleni. Počítáme i s další úpra-
vou parkování u základní školy a u hřbitova.
V příjmové části rozpočtu nejsou zohledněny úspory ani příjmy, které 
mohou vzniknout z přijatých dotací. V případě navýšení příjmové strán-
ky rozpočtu budeme prostředky prioritně směřovat do opravy komuni-
kací města a rekonstrukce MÚ.

Petr Digrin, starosta

Remízek  foto: archiv

Ulice Lhotecká foto: archiv
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Jak to vidí zastupitelé / Život města

dIVOČÁCI V ČeSKÝCh zemíCh nemUSeJí PřInÁšeT Jen OTÁzKU, JeSTLI Se šíPKOVOU nebO Se zeLím

Jak jsou u nás (radio)aktivní kaňouři?
Hned v úvodu vás snad uklidním odpovědí na otázku z titulku: podle slov odborníků jsou 
divočáci v našem regionu pouze aktivní. Ale dá se tomu stoprocentně věřit? Ta pochyb-
nost má reálný základ. V médiích se nedávno totiž objevila zpráva, že polovina odlove-
ných divočáků ze Šumavy vykazuje nadlimitní radioaktivitu.

Důvodem je to, že hlavně v zimních měsících 
žerou podzemní houbu jelenku obecnou, 
která velmi zdatně absorbuje radioaktivitu  
z půdy. A ta se na Šumavu dostala po osudné 
havárii elektrárny v Černobylu v dubnu 1986. 
Radioaktivní mrak se tehdy podle vědců na-
třikrát přenesl nad Evropou a navíc právě 
nad Šumavou a jižními Čechami se zatočil  
a zdržel ještě o něco víc, což zvýšilo spad. 
Připomeňme si, že poločas rozpadu radioak-
tivního cesia je 30 let. Sečteno a podtrženo, 
veterináři problém v této lokalitě stále sledují 
a musejí těla odlovené černé zvěře likvidovat. 
Obdobné potíže znají i myslivci na německé 
straně Šumavy.

Jiří Drápal ze Státní veterinární správy to po-
tvrdil s tím, že nejde o nic nového a zasvěcení 
to vědí stále, na povrch tento problém ale vy-
bublá jen čas od času. Pan Drápal sice situa-
ci nechtěl zlehčovat, ale zároveň ujišťoval, že 
panika není na místě. Předně každý zastřelený 
divočák v ČR musí být ze zákona o veterinár-
ní péči vyšetřen na parazitického svalovce  
a u těch šumavských kvůli popsané situaci 
ještě přibývá testování na radiaci. Ale hlavně: 

při naměřených šumavských hodnotách byste 
museli za rok spořádat asi půl metráku kon-
taminované zvěřiny, aby pro vás maso moh-
lo být nebezpečné. A pro úplnost je potřeba 
také dodat, že z divočáka, který není uloven, 
se přirozenou cestou cesium vyloučí přibližně 
do měsíce.

Protože pan Drápal ze Státní veterinární sprá-
vy informoval veřejnost jen o situaci na Šu-
mavě, zajímalo nás, jestli se podobná situace 
nemůže vyskytnout i v našich krajinách. Z hle-
diska putování černobylského mraku Evropou 
mi vzdálenost z jihu Čech k Brdům nepřijde 
nijak velká.

Zeptali jsme se proto MVDr. Zdeňka Císaře, 
ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany 
veřejného zdraví 2, Krajské veterinární správy 
SVS pro Středočeský kraj:

„Na území České republiky je pravidelně pro-
váděn Monitoring cizorodých látek - plán pra-
videlného sledování přítomnosti nepovolených 
látek, reziduí a látek kontaminujících v potravi-
novém řetězci pro příslušný rok. Počty plánova-
ných odběrů vzorků jsou odvozeny z celkového 

počtu jednotlivých druhů poražených zvířat  
a z celkové produkce surovin a potravin ži-
vočišného původu za uplynulý rok. Na území 
Středočeského kraje nebyla zjištěna radioak-
tivita u černé zvěře. Pozitivní nálezy jsou v ob-
lasti Šumavy, kde se ve vytipovaných oblastech  
vyšetřuje odlovená černá zvěř na radioaktivitu. 
V případě pozitivního nálezu radioaktivity nad 
600 becquerelů je černá zvěř nepoživatelná.“

Za sebe tedy říkám, že čas od času pro mě 
otázka, jestli se šípkovou nebo se zelím, bude 
stále aktuální.

Roman Brunclík
ilustrační foto: Jindřich Bára

Pavilon jinak
Dohady o využití přízemí Pavilonu jsou asi nej-
větší překážkou k vydání stavebního povolení 
a zahájení stavby. Rodiče dětí školou povin-
ných jsou určitě nervózní, protože vidina Pavi-
lonu je stále nejistá.

Tak se na tento objekt a jeho využití podívám 
trochu jinak.

Základní zadání, na které město získalo dotaci, 
je 9 tříd. Přidaná hodnota jsou družiny a další 
- již mimo základní potřeby školy - je kulturní 
přízemí Pavilonu. V něm je sál s jevištěm pro 
cca 130 (i 180) lidí. Tělocvična pro malou sku-
pinu, zázeí pro mateřské centrum, pro klub dů-
chodců, uměleckou školu kavárna atd. 

Toto přízemí je největší příčinou sporu, kdy 
obyvatelé z okolních bytů skutečně oprávně-

ně se bojí pronikání hluku z pohybu a hlasité-
ho mluvení lidí ve večerních až nočních hodi-
nách po ukončení programu v „P“ v prostoru 
vnitrobloku. Pokud mi říkají, že dnes v bytech 
je z venku ruší psí štěkot, tak jak asi by vypadal 
hluk pohybu lidí v noci po programu.
Mám myšlenku, která by tyto obavy mohla 
zmenšit. Zcela změnit využití přízemí. Místo 
kulturního sálu a jeho zázemí v přízemí levé 
části pavilonu dát prostor městské knihovně. 
Místo kluboven v pravé části přízemí dát pro-
stor pro dětskou rehabilitaci, dětského zubaře 
a lékaře a věřím, že ještě zbyde prostor pro ně-
jakou klubovnu. Takové využití by významně 
omezilo pozdně večerní provoz ve vnitrobloku 
před školou. Vilku dnešní knihovny upravit na 
byty lékařů, učitelů apod.
První patro, kde převládají družiny, dělícími 
příčkami umožnit, aby se jednotlivé místnosti 

spojily ve větší prostor pro výuku více tříd na-
jednou. A třídy (2.patro) v Pavilonu vybavením 
specializovat, aby je naopak odpoledne mohly 
využívat ZUŠka, kroužky apod. Například – vý-
tvarná, hudební třída, chemická atd. 
Přínos? Odstranilo by se jádro sporu, u ško-
ly by byli lékaři specialisté, děti by mohly jen 
přeběhnout. Moderní knihovna asi i se záze-
mím pro četné aktivity, využití družin a tříd  
v čase, kdy dle současného plánu byly prázdné 
= úspora energie atd. 
Možná, že tato vize někoho osloví, ale neu-
skuteční se. Nechce část radnice, nechce část 
učitelů ani příznivci dnešní podoby Pavilonu.
A kulturní středisko časem postavit tam, kde 
nebude tak rušit. Třeba s úřadem.

Pavel Jeřábek, zastupitel

V této chvíli je projekt Pavilonu hotový, poda-
ný a na jeho základě běží řízení o stavebním 
povolení. Kdybych měla použít příměr, tak  
Pavilon je jako auto jedoucí po dálnici smě-
rem k cíli.
Pokud bychom nyní chtěli měnit podobu  
a využití přízemí, tak by to bylo, jako bychom 
ve 130 km/h zařadili první rychlostní stupeň 
– je to možné, ale přišli bychom minimálně  
o auto. I u Pavilonu je to možné, ale museli 
bychom ho odepsat – nejen jeho přízemí, ale  
i všechno ostatní.

Přeprojektování by zabralo několik měsíců,  
k novému projektu by byla třeba nová vyjá-
dření dotčených orgánů, což by zabralo další 
měsíc až dva a teprve pak by bylo možné po-
dat nový projekt k projednání na stavebním 
úřadě. A škola by v následujících letech ne-
mohla přijmout více, než dvě třídy prvňáčků, 
které pojme stávající budova základní školy. 
Tento postup proto - s ohledem na akutní po-
třebu navýšení kapacity ZŠ a přidělenou do-
taci, která pokryje část nákladů na výstavbu 
- není možný.

Kam by šly děti z těch dalších dvou tříd, které 
by se nevešly? Naší největší prioritou je právě 
navýšení kapacity základní školy, dále pak vy-
budování důstojného zázemí pro volnočaso-
vé aktivity dětí i dospělých.
Chápu strach některých obyvatel okolních 
domů z toho, že by je kulturní sál mohl rušit. 
Můžeme diskutovat o podmínkách provozu 
tak, aby to nehrozilo, můžeme se zamyslet 
nad opatřeními proti šíření hluku.
Ale stejně jako nemůžeme na dálnici zařadit 
jedničku, neměli bychom se pokoušet Pavi-
lon torpédovat. Pojďme věci řešit, ne je ničit.

Daniela Páterová, místostarostka

Je lepší tvořit, než ničit
ODPOVĚĎ



6

Život města

dneS bY Jan nerUda aSI nenaPSaL SVŮJ SLaVnÝ FeJeTOn O TrabLeCh Se STarÝm SLamníKem

Na tom našem dvoře…
…vůbec nic nekrákoře. Je to totiž sběrný dvůr, lidově „sběrák“. Popravdě, není to moc 
hezké slovo. Ale kdo ho používá, nezapře, že se zná se sběrným dvorem trochu důvěrně-
ji. A to je dobře pro město i pro jeho občany.

„Sběrný dvůr u nás 
provozuje Město, 
protože je to pro nás 
ekonomicky nejvý-
hodnější. Byl pořízen 
s přispěním dotací 
EU a také díky tomu 
může nabídnout řadu 
služeb zdarma a dal-
ší za velmi příznivé 
ceny. Využívají ho ne-
jen obyvatelé našeho 

města, ale i lidé z celého mníšeckého mikroregi-
onu. Všichni obyvatelé tak mají dobrou možnost 
odpady třídit. Koneckonců pro města a obce je to 
povinnost, kterou jim ukládá zákon o odpadech 
185/2001 Sb. My se snažíme tuto povinnost zpří-
jemnit lidem moderním sběrným dvorem a jeho 
vstřícnou obsluhou. To koneckonců pozná kaž-
dý, kdo tam zajede.
A nezapomínejme ani na to, že vytříděný odpad 
je komodita, se kterou se dá dále obchodovat a 
může tak přinést do městského rozpočtu tolik 
potřebné finance,“ říká Pavla Duchoňová, ve-
doucí odboru správy majetku a investic, Měst-
ského úřadu v Mníšku pod Brdy.

Třídění odpadu je zvláštní fenomén. Zatímco 
někteří z nás třídí jak zběsilí a omývají i hliní-
ková víčka z jogurtů, jiní se tím prostě zabývat 
nebudou. Ať už z jakýchkoliv důvodů. Někdo 
možná z prosté pohodlnosti, byť práce navíc 
je to zanedbatelná až nulová. Stejně tak těž-
ko pátrat po dalších souvislostech: statistic-
ky ochota třídit odpad nemá nic společného  
s regionem, věkem ani vzděláním. Je to pros-
tě věc osobního přístupu, zodpovědnosti…či 
chcete-li slušnosti k prostředí, ve kterém žije-
me. Potažmo k matce přírodě.
Pravidla sběrného dvora jdou obyvatelům 
Mníšku a okolí ve třídění odpadů naproti: bio 
odpad, objemný odpad do hranice 300 kg, 
zpětný odběr nerozebraných elektrozařízení, 
nebezpečný odpad (barvy, ředidla, zářivky…), 
dřevo, ale i dřevotříska - to všechno vám sběr-
ný dvůr vezme zdarma. A ostatní za velmi pří-
znivé ceny, nižší, než bývá obvyklé. Stačí vše 
přivézt a vyložit. Pracovníci dvora jen asistují  
a radí, co má kam přijít. „To je totiž velmi důleži-
té, protože nám to pak umožní kvalitní vytřídění 
podle požadavků dalších zpracovatelů. A to je 
důležité proto, abychom dokázali suroviny dále 
co nejlépe zobchodovat a finančně zhodnotit,“ 
říká Zbyněk Uhlíř, který sběrný dvůr obsluhuje.

„Díky tomu, že maximálně třídíme a snažíme 
se hledat odběratele na vytříděné komodity, 
můžeme dnes lidem zdarma brát například dře-
votřísku, za kterou dřív museli platit. A nevozí jí 
sem málo, vloni to bylo asi 70 tun, protože dnes 
je z ní prakticky veškerý běžný nábytek,“ dodává 
Zbyněk Uhlíř.
Vypadá to celkem nenápadně, ale lidem se 
snaží vycházet vstříc třeba i tím, že kontejnery 

SběrNý dVůr
Řevnická 1484, 252 10 Mníšek pod Brdy

(za prodejnou Billa)

tel.: 731 410 209, 318 541 920

e-mail: sberny.dvur@mnisek.cz

Víte, že Češi jsou „mistři“ v efektivitě 
třídění papíru? Podle statistky se ho u nás 
dále recykluje více než 90 %, což je ještě  
o třetinu víc, než požaduje EU. U skla je to 
75 %, u plastů 69 % a u kovů 55 %.

Každý občan ČR v průměru ročně vytřídí  
42 kg uvedených odpadů. V EU jsme tak na 
6. místě

na bioodpad umístil i před objekt sběrného 
dvora, aby je mohli využívat kdykoliv, bez 
ohledu na otvírací dobu sběrného dvora. 
Ta je každý den kromě pondělí a neděle od  
8 do 12 a od 14 do 17 hodin, v sobotu pak od  
8 do 12. Ale pan Uhlíř přiznává, že když někdo 
přijede mimo provozní dobu a on je na mís-
tě, většinou ho odbaví. A není to jen proto, 
že téměř všechny, kdo do dvora jezdí, už zná 
osobně. Prostě se snaží vyhovět. Přestože ni-
kdy za dobu existence sběrného dvora neby-
lo otevřeno v pondělí, i v tento den lidi stále  
jezdí. A když to jen trochu jde, neodjedou  
s nepořízenou.

Pokračování na str. 7

Zdá se, že i některé světové firmy už  
začínají uvažovat více v kontextu odpadů 
a jejich dalšího života (například IKEA nebo 
Nike). Docházejí tak k potřebě myslet na to 
už při návrhu jejich výrobků: Prostě nevy-
rábět věci, které se příliš brzy změní v od-
pad. A když už dožijí, tak aby neskončily na 
skládce či ve spalovně. Evropská unie tomu 
říká cirkulární ekonomika.



Co trápí Zbyňka Uhlíře nejvíc?
„Například to, že bioodpad lidé do hnědých kon-
tejnerů dávají v igelitových pytlích a velmi často 
v nich nacházíme i obyčejný směsný komunální 
odpad. To je pak opravdu těžká práce… Myslím, 
že takový přístup si město ani my nezasloužíme. 
Jinak s „lehčími případy“ si umíme poradit - na-
příklad pneumatiky s ráfky mi nikde také nevez-
mou, tak teď v zimních měsících je musíme roz-
řezávat a oddělit od sebe, abychom je dokázali 
dál zhodnotit. Podobné je to třeba s bojlery, ze 
kterých musíme vyjmout izolaci. Není to jedno-
duché, ale vyplatí se to.

Velkým problém je také paradoxně takový Cem-
brit. Ten konkrétně teď řeším už několik měsíců. 
Tahle krytina sice neobsahuje azbest, takže by 
neměl být problém najít odběratele, ale každý se 
bojí, že je to eternit, od kterého je okem k nero-
zeznání, a ten azbest obsahuje. Takže ho nikdo 
nechce brát. A zkouška s certifikátem, který by 
dokazoval nezávadnost, stojí asi 2 500 Kč…a to 
je dost drahé,“ vysvětluje trable s odpady Zby-
něk Uhlíř.

Zajímavá pro mě byla také odpověď na otázku, 
jestli lidé někdy přivezli něco, co nedokázali 

přijmout a dále zpracovat: To se prý ještě ne-
stalo. I když rozhodně by prý nevzali nic z ob-
lasti zdravotnického materiálu, například od-
pad z nemocnice. Ale firmy do dvora nesmějí 
a lidé nic takového nepřivezou. Nejčastěji ale 
lidé vozí do sběrného dvora to, co bychom 
očekávali: stavební sutě, bioodpad - tedy vět-
ve, trávu, listí… a pak objemný odpad, tedy 
například starý vysloužilý nábytek. Kdy jezdí 
nejvíc? V sobotu.
Letošní tuhá zima provoz na dvoře trochu 
zbrzdila. Lidé zkrátka ve velké zimě moc nejez-
dí. Letos dvůr nasbíral a vytřídil zatím něco ko-
lem čtyř tun  odpadů, vloni ve stejném období 
to bylo zhruba 15x víc.

A z čeho má pan Uhlíř radost? 
„Třeba když jsme si na elektroodpadu dokázali 
vydělat na malý přívěsný vozík za osobní auto, 
takže například vysloužilou ledničku nebo prač-
ku můžeme lidem odvézt s minimálními nákla-
dy. A pak taky, že všechny kontroly z Krajského 
úřadu či z Hygieny, které jsme tu doposud měli, 
byly vždy bez problémů a spokojené. Ale hlavní 
je pro nás samozřejmě spokojenost lidí z Mníšku 
a okolí. To jsou pro nás zákazníci, i když koupit se 
u nás nic nedá…“ uzavírá s úsměvem Zbyněk 
Uhlíř.
Tak nashledanou ve sběrném dvoře!

Roman Brunclík
foto: autor a Zbyněk Uhlíř

Život města
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Pokračování ze str. 6

Kam patří použitý kuchyňský olej z domácnosti?
a) v uzavřeném obalu do popelnice
b) do sběrného dvora
c) na kompost

Odpovědi zasílejte do 20. března 2017 na zpravodaj@mnisek.cz nebo vhoďte do 
schránky u vchodu do MÚ Mníšek pod Brdy. Výherce, vylosovaný ze správných od-
povědí, dostane knihu „Poklady pod skálou poutníků“ (průvodce po historii  
i současnosti Mníšku pod Brdy a jeho okolí osvětluje symboly duchovního a mystického vy-
zařování této krajiny.)

Nezaměňujme pojmy - třídě-
ní odpadu není recyklace. Třídění je jen  
forma sběru odpadu, i když velmi důle-
žitá a prospěšná. Recyklace je následný 
technologický proces zpracování tohoto 
vytříděného odpadu. Čím lépe třídíme, 
tím větší máme šanci vytříděnou komodi-
tu dále obchodovat a vytěžit z ní finanční 
hodnotu.

Co Je NebeZPečNý  
odPAd? 
…barvy, laky, ředidla a jejich obaly, ale 
také například zbylé léky nepatří do po-
pelnic ani do barevných kontejnerů na 
tříděný odpad ale do sběrného dvora 
(léky můžete vrátit také do lékárny).

do skla nepatří
…rozbité zrcadlo, jakkoliv pokovené sklo, 
autosklo a samozřejmě keramika a porce-
lán.

do papíru nepatří
…plato od vajíček, rulička z toaletní-
ho papíru, jednorázové pleny, papírové  
kapesníky a kuchyňské utěrky, mastný, 
laminovaný a voskovaný papír.
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LETOS JSmE KONEČNĚ ZAŽILI NĚCO, CO TU SKORO 80 LET NEBYLO

Jak se nám žije s připomínkou opravdové zimy?

Když není sníh a mráz, lidé si stěžují, že už ani 
pořádnou zimu si neumíme udělat. Když je 
sníh a mráz, lidé si stěžují, že jsou nebezpečné 
silnice a chodníky, a také musí víc topit.
Zima nás letos po letech zase trochu prově-
řila. Co pro nás znamená? Jak nám větší zima 
mění naše zvyky? Umíme s ní žít? Neděláme si 
žádné seriózní statistické ambice. Jen jsme po 
kraji vyslali mrazivou anketu a přinášíme vám 
její výsledky.

mráz je problém,  
obleva taky
„Počet havárii na vodovodech a kanalizacích 
v Mníšku pod Brdy, je v posledních dnech, díky 
mrazivému počasí zvýšený. Tento stav lze oče-
kávat i nadále, jelikož půda je promrzlá něko-
lik desítek centimetrů hluboko. Zejména pak  
s přicházející oblevou, kdy se z důvodu kolísání 
teplot půda začne pohybovat a vytvářet tlak na 
potrubí, vznikají nahodilé havárie.
Vlivem mrazů jsme řešili havárie už na starém 
sídlišti nebo v Rymaních a bohužel další přibý-
vají. Vlivem klimatických podmínek vzniká pro-
blém se zajišťováním náhradního zásobování 
pitnou vodou, které  je možné pouze při teplo-
tách nad nulou. Pokud  nelze cisternu přistavit, 
upozorňujeme obyvatele, aby se vodou předzá-
sobili.

Nemalé škody zároveň vznikají i u kanalizační 
soustavy, kdy bude následně potřeba provést 
řadu oprav. Už nyní ale lze konstatovat, že letoš-
ní zima bude finančně nákladnější.“

Pavel Včelák, technický pracovník 1.SčV  
(člen skupiny Veolia)

Pozor na omrzlé tlapky!
„Tuhá zima a mrazy mohou přinášet domácím 
mazlíčkům i zdravotní komplikace. Při teplotách 
pod bodem mrazu je dobré více pečovat zejmé-
na o tlapky. Psům, ale i kočkám, hrozí při delším 
pobytu venku i omrzliny tlapek. V letošním roce 
jsme se už setkali s případem omrzlých tlapek  
u pejska, který se ztratil v mrazivé noci a strávil 
tak několik hodin pobíháním venku. Naštěstí se 
po ošetření tlapky během pár dní zahojily bez 
větších následků.
Je také potřeba věnovat větší pozornost hygieně 
tlapek po procházce (zejména kvůli posypovým 
směsím na chodnících a silnicích), tlapky je dob-
ré po každé procházce opláchnout vlažnou vo-
dou, případně i před procházkou potřít krémem 
určeným k ochraně tlapek.

U psů, kteří si rádi hrají se sněhem a radostně se 
vrhají po sněhových koulích, které jim majite-
lé hází, může taková sněhová nadílka přivodit  
 
i trávicí potíže. Starší pejsci a pejsci s pohybovými 
potížemi by ve větších mrazech měli chodit na pro-
cházky spíše kratší a častější, případně doporučuji  
i vhodný obleček, který zahřeje a ochrání zejmé-
na oblast zad.“

MVDr. Irena Luxová

Více nehod,  
ale jinak v pohodě
„V okrese Praha-západ došlo od začátku roku  
k většímu počtu dopravních nehod, na které 
měly vliv intenzivní sněhové srážky a silný vítr. 
Vznikaly sněhové jazyky a ty pak komplikovaly 
dopravu. Po nízkých teplotách a sněžení došlo 
také k oblevě a dešti, tvořily se kaluže, ty při ran-
ních nízkých teplotách namrzaly a náledí přiná-
šelo riziko smyku.
V obvodě Mníšek pod Brdy došlo k největšímu 
nárůstu dopravních nehod na dálnici D4. Od 
nového roku to bylo šest dopravních nehod, při 
kterých nedošlo ke zranění osob, zatímco ve 
stejném období loňského roku to byly jen dvě 
nehody. Jednou z hlavních příčin těchto doprav-
ních nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu 
a povaze vozovky.
I přes nepříznivé povětrnostní podmínky silničáři 
nemuseli vyhlašovat v obvodě Mníšek pod Brdy 
kalamitní stav a podle našeho názoru byly ošet-
ření a úklid komunikací prováděny průběžně  
a v dostatečné kvalitě.“

npor. Mgr. Radek Syrovátka,  
vedoucí dopravního inspektorátu  

Praha venkov - ZÁPAD

ryby ledu nefandí
„Zimní práce se zámeckými rybníky díky 
tomu, že jsou průtokové, nebyly tuto 
zimu o mnoho náročnější. Naopak pra-
videlně prořezávat led jsme museli na 
rybníce Pod Skalkou, protože tam není 
přítok. Otvory se do ledu dělají proto, aby 
došlo příznivými světelnými podmínka-
mi k podpoře fotosyntézy a mohly unikat 
plyny, které živočichům i rostlinám můžou 
způsobovat problémy (např. čpavek).

Pokračování na str. 9

Už jsme málem zapomněli, jak vypadá. Zima se totiž v naší české kotlině chovala v posled-
ních letech více než cudně. Vánoce bez sněhu, teploty většinou nad nulou, občas trochu 
pod. I Jaromír Nohavica si z našich zim dělá ve své písničce legraci:

A v Praze kalamita jak na Sibiři
tři centimetry sněhu
a u Muzea čtyři…

Ale letos je tomu trochu jinak. Máme zimu, která tu 77 let nebyla. Alespoň podle měření 
v pražském Klementinu. A to už je údaj, který stojí za trochu pozornosti. Stejně studený 
leden zažili jen pamětníci „válečné“ zimy roku 1940.
Průměrná teplota pro leden je za 233 let měření v Praze –2,8 °C, letos ale činila –7 °C.  
A například obyvatelé hlavního města prožili 25 ledových dnů, tedy takových, kdy rtuť 
teploměru nevystoupala nad nulu.
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Podle měření rybářů tloušťka ledu letos dosaho-
vala maximálně 15-17 cm. Pro srovnání, zhruba 
před 15-20 lety to bylo místy až 40 cm.“
František Kraif, hospodář místní organizace 

Českého rybářského svazu,
Mníšek pod Brdy

Když jedna zima vydá  
za dvě
„Letošní zima pro nás byla rozhodně nákladněj-
ší než roky předešlé. Dá se říct, že vydala za dvě 
zimy dohromady:
Spotřeba soli – 150 tun
Spotřeba smetky (drť z kamínků, drobný štěrk) – 
208 tun
Zatím výjezdů (polovina února) - 32.
Vozový park je v pohotovosti takřka nepřetržitě. 
Pracovníci Komwagu jsou v úzkém kontaktu se 
zaměstnanci Města, situace jsme díky mimo-
řádným klimatickým podmínkám - především  
s ohledem na zvýšenou tvorbu náledí - řešili 
operativně podle instrukcí zaměstnanců Města  
a podle potřeb a podnětů jeho obyvatel.“

Ladislav Šimečka, technik divize odpadu,  
Komwag, Mníšek pod Brdy

myslivce ani zvěř zima 
nepřekvapí
„Zima nás v žádném případě nesmí překvapit.  
Musíme mít nasušeno v dostatečném množství 
objemové krmivo - seno. Začátkem listopadu  

předkládáme jádro - ječmen nebo oves, seno 
do krmelců zakládáme až s prvním sněhem. 
Jádro počínaje lednem ubíráme, směrem k jaru 
se toto krmivo nahrazuje přirozeným –zeleným. 
Oproti minulým letům jsme zatím nezazname-
nali nárůsty spotřeby krmiva, zkrmilo se zhru-
ba stejně. A stále máme jedno důležité pravidlo  
– krmítka musí být vždy plná.
Na to, aby zvěř strádala, zima nebyla zase tak 
tuhá.“

Jaroslav Brabenec,  
hospodář Mysliveckého sdružení Kytín

zima nám zatopila,  
my zatopili jí
„Prodeje byly vyšší než obvykle, největší nárůst 
jsme zaznamenali u briket a uhlí.“

Roman Müller, 
 zaměstnanec společnosti Miva

Pošťákův den - závěje, 
čaj nečaj a zavřený pes
„Letošní tvrdá zima zkomplikovala práci i poš-
ťákům. Doručovatelé denně ujdou 12-15 km,  

v cestě jim brání ledové 
zmrazky, sněhové bari-
éry, ale třeba i to, že lidi 
zachumlané v čepici  
a šále na dálku špatně 
poznáváme.

Ukázalo se, že se najde 
spousta hodných lidí, 
kteří nám odhrabou 
cestičku ke schránkám, 
a to se pak mnohem 
lépe pracuje. Letošní 
zima je také špatná  
v tom, že se lidé často 
mračí a nechápou, 
proč paní doručova-
telka jde pozdě. 

Přitom překoná třeba 10 km v závějích, pěšky  
a ještě s nákladem. Ale najdou se i hodní lidé, 
kteří paní doručovatelku pozvou na čaj. Ale ta 
to vždy odmítne, protože pospíchá k dalším 
schránkám.
Zima nám taky trochu pomáhá - nejvíc v tom, 
že pejsci jsou zavření doma a nehrozí tak často 
pokousání.
Doručovatelky v tomto a minulém roce nedoru-
čovaly pouze jeden den, a to z důvodu kalamity.
Za celou Poštu všem čtenářům přejeme krásné 
jaro!“

Ivan Sutnar, vedoucí pošty v Mníšku  
pod Brdy a doručovatelky

Připravil: Roman Brunclík

Zimní obrázky namalovaly děti z mníšecké ZŠ 
Komenského 886: Adam Muzikář, Alena Červe-
ná, Dan Bihary, Jakub Lakatoš, Kája Tůmová, 
Tomáš Mareček a Simona Lakatošová.
Také na titulní stránce Zpravodaje je zimní obrá-
zek Jakuba Lakatoše.

Pokračování ze str. 8
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SVĚdeCTVí PrO VšeChnY, KTeří neVĚří, Že SPOLeČnĚ S KOmUnITOU LIdí mŮŽe ŽíT I STrOm

Lhota se rozloučila  
s „Košnářkou“
Začátkem února proběhlo na hrázi rybníka 
ve Stříbrné Lhotě (parcela č. 389/1) kácení 
vrby. Ta byla v havarijním stavu – pokročilá 
hniloba kmene viditelně sahala do mohut-
ných větví, strom měl dutiny a byl napaden 
dřevokaznými houbami.

Proto byla vrba pro své okolí nebezpečná, 
kdykoliv mohlo dojít k ulomení prohnilé vět-
ve či rozlomení kmene stromu. Obzvlášť teď, 
v zimním období, kdy navíc dlouhodobější 
mrazy umožnily na rybníku bruslit dospělým, 
ale především dětem. Chtěli jsme proto pře-
dejít možnému úrazu.

Už první pohled na pařez po pokácení po-
tvrdil naše obavy - pevného dřeva tam bylo 
malinko a s ohledem na velké množství té-
měř rozpadlých větví v koruně to bylo kácení  

„v hodině dvanácté“. Teď v zimě by stačilo 
trochu víc sněhu, silnější vítr… a neštěstí 
mohlo být na světě.

Kmen by měl zůstat na kraji hráze k rozpadu, 
případně může zatím posloužit jako přírodní 
lavička.

Před padesáti lety bylo na břehu lhoteckého 
rybníka vysázeno několik vrb. Pro většinu 
obyvatel obyčejné vrby, pro pamětníky to 
však byly tzv. „Košnářky“, jelikož je vysázel 
pan František Košnář.

Byl to hasič duší i srdcem, na přelomu 60.  
a 70. let minulého století jako mníšecký hasič 
významně pomohl vychovat novou genera-
ci hasičů ve Stříbrné Lhotě a překlenout tak 
tehdejší generační výpadek.

 Plodnice dřevokazných hub v 
prasklině kmene jsou indikátorem 
rozkladu dřeva v kmeni. Tedy sníže-
né pevnosti části kmene. Odborník 
podle druhu houby a celkového 
stavu dřeviny poměrně dobře určí 
stabilitu dřeviny a její perspektivu 
pro další růst.

 Stažení prasklého a nahnilého 
kmene pevnými popruhy je nutné 
pro bezpečné kácení. Snižuje riziko 
zranění či dokonce smrtelného úra-
zu obsluhy při kácení v případě, že 
se kmen předčasně rozlomí či „utrh-
ne“ z pařezu.

 Než odpadla kůra na části kmenu, laik 
prakticky nepoznal, že je strom silně poškozený. 
Původ takového poškození lze dnes těžko určit. 
Strom mohl být mechanicky poškozen například 
stavebním strojem při nárazu do paty kmene,  
a to i před dlouhými lety. Nebo v místě vzniku 
hniloby byla původně mrazová trhlina nebo 
vylomená či špatně uříznutá a zatržená větev. 
Stejně tak zde může být mnoho dalších příčin 
poškození stromu včetně nevhodného stanoviš-
tě. Rozpadající se dřevo v kmeni je ale cenné pro 
různý hmyz, který se vyvíjí v „troudu“.
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Život města

Tragicky zemřel při návratu na hasičskou 
základnu v Kovohutích, když se vracel z roz-
vozu pitné vody do studní v okolí Bojovské-
ho potoka, kde byly podzemní zásoby pitné 
vody zasaženy únikem toxických látek z are-
álu tehdejších Kovohutí.

Postupem času vrby ubývaly, až zůstala tato 
poslední. A ta nyní musela k zemi. Naposle-
dy byla ošetřena před pěti lety odstraněním 
suchých větví. Připravovalo se další ošetření, 
kdy měla být koruna snížena, aby vrba ješ-
tě nějaký rok vydržela. Ale její stav se začal 
rychle zhoršovat a i seříznutí na torzo by 
bylo s ohledem na její stanoviště s výhledem 
na několik příštích let poměrně rizikové.

Snad se povede z některých větviček vypěs-
tovat nový stromek, aby tak vzpomínka na 
F. Košnáře zůstala živá i po další desetiletí.

Pavel Jeřábek a lhotečtí
foto: Pavel Jeřábek

  Z řezů je patrné, že dřevo větví je v různém stupni rozpadu a tím má sníženou pevnost. Živé dřevo 
ve větvích bylo jen v krátkých výsecích obvodu (nejsvětlejší). Části neživého, ale pevného dřeva jsou  
o trochu tmavší. Nahnědlá barva až porézní dřevo značí různé stupně jeho rozpadu.

 Po pádu poraženého stromu se rozlomila i takto silná větev. Pevná je 
jen šlupička světlého dřeva na části obvodu větve a světlejší části dřeva  
v dolní části větve. Na ně navazuje tmavší pruh, kde se už rozvíjejí houby, 
i když dřevo je ještě přiměřeně pevné. Horní polovina větve a část po levé 
straně dole jsou už silně oslabené vlivem dřevokazných hub.

  Příčinou takové dutiny je zpravidla špatně odříznutá větev na tzv.“-
věšák“.  Strom takový řez nedokáže zcela zahojit a zarůst novým dřevem. 
Zbytkem větve pak mohou do stromu proniknout dřevokazné houby. Du-
tiny ve stromech jsou ale cenné pro četné organismy - různé druhy hmyzu, 
slouží jako úkryt ptákům či drobným savcům. Pokud ale do dutin zatéká 
voda, vytváří se zde dobré mikroklima pro rozvoj parazitických hub. Je-li 
taková dutina v dolní části kmene, může dojít k vážnému ohrožení stability 
stromu.

 Rozlámané kosterní větve vrby způsobené 
pádem na zem při kácení jsou dalším znakem 
minimální pevnosti dřeva ve větvích.

  Některé suché větve v koruně stromu byly už ve značném rozkladu.K jejich ulomení a pádu na 
zem by stačila větší váha sněhu, silný vítr nebo mohutnější námraza.
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Ze zámku

Kultura

Dnes si představíme zajímavou osob-
nost nejen francouzských, ale můžeme 
říci i evropských dějin. Ač se to nezdá, 
měla Jeane-Antoinetta de Poisson, 
známá jako madam de Pompadou-
re, na svého milence Ludvíka XV. vliv 
v mnoha záležitostech a otázkách  
u dvora. Byla jeho přítelkyní a dů-
věrnicí až do konce života a navíc 
musíme přiznat, že se zaslouži-
la jako mecenáška také o vědu  
a umění.

V expozici nám ji představu-
je panenka v zelených taf-
tových šatech, pokrytých  
70 barevnými růžičkami. 
Inspirované jsou obra-
zem malíře Francoise 
Bouchera. Známý 
portrétista, před-
stavitel zdobné-
ho francouzské-
ho rokoka, ji  
v nich zachy-
til roku 1756 
o d p o č í v a j í c í  
v lenošce s ote-
vřenou knihou na 
klíně.

Markýza je před-
stavitelkou na-
stupujícího ro-
koka, její šaty 
z v ý r a z ň u j í 
pas, jsou zdo-
bené volánky 
a květinami.  
Kolem krku 
má uváza-
nou mašli, 
na rukávech krajky,  

ozdobený účes. Rokoko její 
doby vypadá zatím „normálně“, 
není ještě zastoupeno obrov-
skými sukněmi a maxiparuka-
mi, jako za Ludvíka XVI. a jeho 
ženy Marie Antoinetty.

A to nejdůležitější nakonec. Na 
předloktí visí markýze vlastně 

první předchůdkyně kabelky, kte-
rá dostala pojmenování podle 

své „objevitelky“ - pompadůr-
ka. Tvar sáčku se vyskytoval 
už dříve, ale věšel se u pasu, 

tentokrát z něj byl ale učiněn 
nový a nezbytný módní dopl-

něk. Pompadůrka se vyrábě-
la především z hedvábí, ale 

dámy si ji často i samy háč-
kovaly, pletly a vyšívaly  
a mohly tak porovnávat 
své umění. I když se do 
nich moc nevešlo, po-
užívaly je k ukládání 
osobních maličkostí, 
kosmetických drob-

ností nebo právě 
potřeb pro vy-
šívání do dám-
ských kroužků.

Marie  
Charvátová

Státní zámek 
Mníšek  

pod Brdy

Léto je ještě zdánlivě daleko, ale na letní kultur-
ní pozvánku není nikdy brzy, a tak vám jednu 
nabízíme. Ve středu 5. července, o státním svát-
ku, se můžeme těšit na návrat do doby první 
republiky, kdy na zámku bydleli poslední maji-
telé z rodu Kastů. Možná i oni rádi poslouchali 
jazz a swing, protože tehdy to byla velká móda. 
Dnes máme vkus v hudbě mnohem různoro-
dější, ale jistě mají mnozí z nás v oblibě dobu 
uhlazených gentlemanů, elegantních dam, 
odpoledních pikniků či třeba lawn tennisových 
mačů, jak se tenkrát říkalo.
„Mě to tady nebaví,“ zpívá Ondřej Havelka a 
jeho Melody Makers. Ale snad můžeme tvr-
dit, že by známý herec a zpěvák, také režisér, 
scénárista, stepař a tanečník mohl říci „mě to 
tady bavilo“, a proto se po dvou letech vrací do 
Mníšku, kde v romantickém prostředí zámec-
ké zahrady opět vystoupí se svými hity, šlágry 
a známými songy. Zatím poslední vystoupení 
Ondřeje Havelky bylo u nás zcela vyprodáno 
a mělo velký úspěch. Dokonce i počasí přálo. 
Těšme se i v letošním roce na úžasný zážitek…

Marie Charvátová
Státní zámek Mníšek pod Brdy

móda naPříČ STaLeTímI – markýza de Pompadour

JAZZ A SWING NA ZÁmKU

OndřeJ haVeLKa
a meLOdY maKerS
OPĚT ZAhRAJí V LETNí ZAhRADĚ

foto: archiv

Více na www.mnisek.cz nebo FB profilu Brdský kos
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Z historie

Vedle své činnosti lékaře byl MUDr. Jindřich 
Cebe i nadšeným sokolem. Byl zakládajícím 
členem mníšeckého Sokola a dlouhá léta 
jeho předsedou. Děda cvičil pravidelně na 
nářadí a udržel si tím až do stáří dobrou fyzic-
kou kondici. Ještě jako starý 70letý pán vytáhl 
na žerdi perfektní  „prapor“!

Mníšeckému Sokolu věnoval své síly a často  
i větší peněžní obnosy. Tajně, aby Tonča nevě-
děla. Ona se to ale stejně dozvěděla, protože 
se jí vždy dříve či později dostaly do rukou 
stvrzenky o nákupu žíněnek či jiného nářadí, 
poděkování za 10 000 Kč, které si děda „jako“ 
nedovedl vysvětlit apod. Nic si z toho neděla-
la, neboť ona zase „investovala“ do mníšecké-
ho Okrašlovacího spolku.

O Velikonocích se v mníšeckém kostele zpí-
valy pašije. Jindřich Cebe zpíval vždy Krista.  
V dobách, kdy nebylo ani rádio, ani televize, se 
po večerech doma pěstovala muzika. Babička 
hrála docela dobře na pianino, děda k tomu 
zpíval pěkným barytonem. Někdy přišli i hos-
té a také se toho zúčastnili. Zpívaly se tehdy 
moderní dojemné písně klasiků a árie z oper.

Za revoluce, když Praha volala o pomoc, se 
děda rozhodl, že tam pojede. Na babiččinu 
námitku „co tam budou se 75letým dědkem 
dělat“ prohlásil, že „pro lékaře se vždycky 
práce najde“ a zmizel. Tři dny byl nezvěstný, 
nikdo o něm nevěděl, babička ho už málem 
oplakala. Pak se vrátil – přihlásil se v Praze  
u sokolů a ošetřoval po průjezdech raněné.

Po válce se v brdských lesích údajně zdržovali 
„wehrwolfové“ – zbytky německých vojáků, 
kteří mohli být obyvatelstvu nebezpeční. 
Děda nám proto vždy na procházku vnucoval 
revolver „pro všechny případy“. Máti se smá-
la, že se ještě tak nanejvýš postřelíme sami. 
Děda začal vysvětlovat, že je to úplně jedno-
duché, že jí to ukáže a že revolver je zajištěný. 
Něco se mu v něm ale vzpříčilo, děda se zbra-
ní lomcoval a točil hlavní na všechny strany. 
Máti, už lehce nervózní, ho jemně upozornila, 
aby aspoň nemířil na kolemstojící, byli jsme 
tam samozřejmě ze zvědavosti všichni. Děda 
se naštval, že není blbý, že už dávno předtím 
vyndal zásobník!

„Ale jedna kulka je přece v hlavni“– namítala 
ve zbraních od našeho otce poučená matka. 
„Já ti dokážu, že není!,“ nato děda s hlavní 
bezděky namířenou na vlastní břicho. „Dobře, 
tati, ale zkus to raději třeba do země.“

Děda cukl vztekle hlavou, přece jen ale zamí-
řil na gauč, stiskl – prásk!

Zbledlý a beze slova zastrčil revolver zase 
zpátky do zásuvky a už nikdy nám ho nevnu-
coval. V gauči je dodnes díra jako hrom.

Děda se zajímal o pomologii a na pozemku 
u nové vily vysadil spoustu kvalitních mra-
zuvzdorných odrůd ovoce. Až do vysokého 
stáří byl neustále na zahradě a pořád něco 
dělal.

Děda chodí po trávníku a rozhazuje chemic-
ké hnojivo plnou lopatkou, širokými pohyby 
paže. „ Pane doktor,“ volá zkušená sousedka 
Želinová, „né tolik a víc rozházet! Budete to 
mít z jara štráfaté.“

„Ženská, nechte si svý rozumy!,“ hodí děda 
hlavou a nedbá.

A z jara byly trávníky v pruzích vypálené – 
štráfaté.

Jindy pan doktor značně štípe dříví.

„Nebolej vás už ruce, pane doktor?,“ volá na 
něj sousedka starostlivě.

Podíval se na ni úkosem a uryl: „Sem mladej!“

Na úsměvnou sousedskou příhodu vzpomí-
nali i Želinovi. Jednou v pravý podzimní čas 
měli naplánovaný vývoz hnoje na pole. Povoz 
přijel včas, a tak se pustili do nakládání. Kytín-
skou ulicí se začal šířit ten správný hnojový 
odér, když tu náhle zjistili, že k Cebeovům 
přijela rodinná návštěva z Prahy a hned po-
znala, o co se jedná. „Paní Cebeová, my jsme 
netušili, že budete mít návštěvu, mohli jsme 
to odložit,“ vysvětloval František Želina. V ten 
moment přistoupil blíže k plotu kancléř pan 
dr. Šámal a pravil: „Pane sousede, nenechte 
se vyrušovat, to je ta správná vůně venkova, 
proto jsme sem také přijeli.“ Všichni souhlasili, 
ale rádi se odebrali do vily.

Celý život chodil jednou či dvakrát v týdnu na 
posezení s přáteli do hospody v Sokolovně, 
kde popíjel pivo a hrál mariáš. To byla teh-

dy jediná možnost nějakého společenského 
styku. Když jsme byli v Mníšku, nechal si pivo 
přinést a ten mariáš hrál doma s babičkou  
a mátí, která byla také vášnivá karbanice.

Do penze šel po 35 letech ordinování v roce 
1939. Pacienti však za ním ještě dlouho cho-
dili. Vždy nevrle vrčel: „Co tu chtějí, já už jsem 
v penzi.“ A babička mu domlouvala: „Ale 
Jíno...“ To však už obvykle neslyšel, neboť byl 
na cestě do ordinace.

Paní Alenka ještě k závěru dodává: Já dědu 
milovala a tvrdila jsem, že si jednou nevez-
mu nikoho jiného než jeho. Měl mne pořád 
na klíně a byla jsem jeho miláček, zatímco 
babička nadržovala spíš Jiřímu. Naše máti 
poznamenala, že to bylo v její generaci stej-
né. Jarku babička adorovala, na Mílu se spo-
léhala.

Ke stáří se děda shrbil, na rukách se mu zde-
formovaly klouby a zkřivily prsty. Až tak dva 
roky před smrtí začal posedávat, byl zimomři-
vý a už nikam nechtěl chodit.

Zemřel ve věku 83 let na uremii v Praze v ne-
mocnici „U Milosrdných“.

Když s ním naše máti jela sanitkou do Prahy, 
všimla si, že než vjeli za Mníškem do lesa, 
děda slabě zvedl ruku Skalce na poslední po-
zdrav.

Vybral a redigoval Jaroslav Brabec,  
Okrašlovací spolek

Jak žily rodiny Cebeova a Šámalova
OKrašLOVaCí SPOLeK PřInÁší UnIKÁTní VzPOmínKY na mníšeCKÉ STarOUSedLíKY

Pokračování z minulého čísla - závěr

Veškeré kulturní a společenské akce byly většinou v režii paní Antonie Cebeové  foto: archiv
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Škola

Pojďte navštívit naši malou 
školní zoologickou zahradu!

zápis do 1.tříd 

pro školní rok 
2017/2018

Kde: Základní škola mníšek pod Brdy, 
Komenského 420
Kdy: 18. 4. 2017 
           8-17 hodin
K zápisu si přineste:  

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
(cizinci pas).

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu  
vzdělávání si můžete stáhnout z našich  

webových stránek. 

ZÁKLAdNÍ ŠKoLA, MNÍŠeK Pod brdY, KoMeNSKÉHo 886
(nad lékárnou)

zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018
se koná 24. dubna 2017 od 14,00 do 17,00 hodin.

Škola je zřízena podle §16, odst. 9 Školského zákona a zaměřuje se na vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. konkrétně: poruchy učení  
a chování, mentální postižení, poruchy autistického spektra a některé další vady. Přijmeme 
případně i žáky s jiným druhem zdravotního postižení.
Nabízíme školu rodinného typu, individuální přístup speciálních pedagogů, přítomnost  
asistenta pedagoga v každé třídě a snížený počet žáků ve třídě.

Všechny zájemce srdečně zveme na deN oTeVŘeNýCH dVeŘÍ,
který se koná dne 27. března 2017 od 12,00 do 16,00 hodin.

Přijďte si prohlédnout naši školu, výrobky žáků a seznámit se s metodami výuky.
Bližší informace podáme na telefonních číslech 318 599 465 a 732 458 092  

nebo je najdete na www.zsmnisek886.webnode.cz. Rádi vás ve škole uvítáme!
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Škola

Tak můžeme nazvat styl výuky, který několikrát 
ročně probíhá v jedné ze tříd 6. ročníku. Už  
v 5. ročníku opustila třída 6. C tzv. centra akti-
vit, která jsou nedílnou součástí programu Za-
čít spolu a pracuje nyní v rámci projektových 
dnů.

Cílem projektového vyučování je propojit jed-
notlivé předměty, procvičit probírané učivo,  
a to vše pod záštitou jednoho tématu. Žáci se 
během projektu učí samostatnosti i spolupráci 
ve skupině. Musí si umět uspořádat čas na prá-
ci, správně si rozložit zadané úkoly a zdokona-
lují se i v prezentačních dovednostech. Učitel 
do práce nezasahuje, zastává roli jakéhosi po-
radce, který upřesňuje zadání, kontroluje, jak 
práce probíhá a žáci se na něj mohou obracet 
se svými dotazy.

V únoru jsme pro třídu přichystali téma  
„Legendy a pověsti pražských památek“. Žáci 
se měli nejen dozvědět základní informace 
o památkách, jako je Národní divadlo, Staro-
městská radnice, Vyšehrad či Pražský hrad, ale 
také poznat legendy, které se k nim vztahují - 
třeba strašidla, která jsou spojována s daným 
místem, a zároveň se zajímali i o domovní zna-
mení, která neodmyslitelně patří k pražským 
památkám. Kreativita žáků se odrazila nejen 
v tvůrčím psaní vlastních legend, ale i ve stav-
bách modelů konkrétních objektů.
Tato třída není v projektové výuce žádným 
nováčkem. V loňském školním roce se setka-
la s tématy jako Zimní olympijské hry nebo 
Poznáváme Moravskoslezský kraj, v letošním 
roce prozatím Den stromů a naposledy prá-
vě Legendy a pověsti pražských památek.  

Od dětí i rodičů máme pozitivní odezvu na 
takový styl práce. Všichni si uvědomují, že pro-
cvičení učiva se dá pojmout i hravou formou, 
kdy nenásilně propojujeme jednotlivé před-
měty a zdokonalujeme tak dovednosti žáků.

text a foto: Hana Hájková, ZŠ Komenského 420

malí muzikanti  
uspěli v soutěžích zUš
šKOLní KOLO Ve hře na SmYČCOVÉ 
nÁSTrOJe
Začátkem února jsme uspořádali v budově 
zámečku v Řevnicích školní kolo soutěže Zá-
kladních uměleckých škol ve hře na smyčcové 
nástroje. Představilo se 20 účinkujících ze tří-
dy Lenky Kolářové a Ivany Ferové. Po skvělých 
výkonech postupují do okresního kola Mag-
dalenka Pawlicová, Klárka Brennerová, Anička 
Pawlicová, Filip Šebesta, Adélka Součková, 
Terezka Petrová, Anežka Krutská a Magda 
Routová.
Diplom pro nejmladší účastnici si odnesla 
Magdalenka Pawlicová a diplom pro absolut-
ní vítěze Anička Pawlicová a Magda Routová.
Všem houslistům i jejich pedagogům gratulu-
jeme a držíme palce do okresního kola.

OKreSní KOLO Ve hře na KLaVír
V Dobřichovicích se zase konalo okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Zúčastnilo se ho 
pět našich žákyň. Ve druhé kategorii vybojo-
vala krásným muzikálním výkonem Dorotka 
Jirešová ze třídy M. Rajičové 2. místo. Další 
krásná 2. místa si svým vystoupením zaslou-
žily Maruška Bartáková a Evelínka Fialová ze 
třídy M. Stodůlkové. V páté a sedmé kategorii 
obsadily 3. místo Alice Divišová a Ema Pavlová 
ze třídy M. Rajičové.

text a foto: ZUŠ Řevnice

Učíme se projektem

V letošní  třeskuté zimě děti ze 3.A a 5.D rády 
nasedly do vyhřátého autobusu před mníšec-
kou školou a vyrazily do našeho oblíbeného 
divadla Minor. Tentokrát nás v Praze čekalo 
strhující muzikálové představení o Robinu Ho-
odovi.
Vždy před představením si děti zakoupí něco 
malého k snědku ve vyhlášeném „Světovém 
bufetu“ divadla Minor. Svačinku děti spořá-
dají v roztodivných kukaních se stolečky před 
divadelním sálem. Po představení se obvykle 
vrhneme do relaxační Galerie Minoru v pasá-
ži divadla. Tato interaktivní lesní galerie nabí-
zí projížďku v útrobách šnečí ulity, skluzavku 
mezi stromy i jízdu v okřídleném autě. Hned 
naproti si děti v obchůdku s jezdícím vláčkem 
mohou zakoupit tričko, hračku, magnetku, 
knížku, loutku… Mimochodem, víte, jak vy-
padá „kapesní dechoň“, jenž se dá v obchůdku 
zakoupit?

A teď zpátky k našemu Robinu Hoodovi. Tento 
známý středověký příběh o statečném zbojní-
kovi nás díky živé hudbě a tajemné divadelní 
scéně ze zrezivělého železa přenesl do středo-
věké Anglie. Strhující podívaná plná dramatic-
kých scén, která se odehrává v Sherwoodském 
lese a na hradě v Nottinghamu, nám nedo-
volila do konce představení prožít ani vteřinu 
nudy. Známý příběh o bezpráví, odvaze a lásce 
zpívá, tančí a hraje velká minorská tlupa pod 
režijním vedením Lenky Vagnerové.
Když si otevřete webové stránky divadla Minor 
(www.minor.cz), objevíte v repertoáru diva-
dla veršovanou upoutávku k inscenaci „Robin 
Hood“. A najdete zde také další hravé foto-
grafie a ukázky z divadelních představení, na 
která se můžete jet podívat s rodinou během 
víkendu.

Sylva Strnadová a Jana Porschová,
ZŠ Komenského 420

robin hood a pražské divadlo minor

Každý rok se těšíme na jednu výjimečnou vá-
noční událost v ZŠ Komenského 886. Poprvé 
jsme to zažili před několika lety. Nevěděli jsme, 
co nás čeká, ale poté co jsme viděli vánoční 
besídku naší školy, kde děti zpracovaly v pod-
statě muzikálové představení, se vždy nemů-
žeme dočkat, co uvidíme příští rok.
Jak si představujete Vánoce? Není ta pod-
stata právě v tom, aby se člověk uvolnil a ne-
chal se naplnit pozitivními emocemi? Aby se 
i ti největší bručouni konečně usmáli? Letošní 
besídka byla plná pozitivních emocí! Dostalo 
se na všechny, každý si přišel na své. Úžasné 
ztvárnění romských vánoc pod taktovkou paní 
učitelky Burdové nás opravdu dostalo!... Buď-
me otevření, buďme lidé, dívejme se na věci  
v kontextu – byla to prostě paráda, díky.

Rybáři se hašteřili, nakonec se udobřili. Pohád-
ka o „Dvou tovaryších“ v podání našich dětí 
skvěle doplnila pestrou paletu představení. 
Zazpívali jsme si koledy, ale i jiné moderní vě-
cičky. Zavítal mezi nás mladý Jarek Nohavica 
s kytarou a nakonec nám i Jan Cina s Ondrou 
Sokolem věrně vysvětlili „Jak dělá liška“. Děti, 
učitelé, kamarádi - děláte to srdíčkem, jsme 
rádi, že vás máme, jste prostě úžasní. Jen těž-
ko si umíme představit tu dřinu, kterou obnáší  
s našimi „výjimečnými“ dětmi nacvičit tak nád-
herná představení. Paní ředitelka může být 
právem pyšná na svůj tým, který do své práce 
vnáší lásku a lidskost! Děkujeme, a už se zase 
těšíme na další skvělou besídku za rok… 

Simon a Zuzka Podepřelovi

dětská vánoční besídka
jako jedinečná divadelní show!
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zahÁJení VÝSTaVní  
a TUrISTICKÉ SezOnY
O prvním dubnovém víkendu bude na Skalce rušno. V neděli 2. dubna 
nás bude čekat od 15 hodin zahajovací koncert, kde se nám přestaví 
Hvozdnický pěvecký sbor, od 15,45 Tomáš Záborec v klášteře zahájí  
vernisáží svou výstavu dřevomaleb a v 16,15 se přesuneme do koste-
líka sv. Maří Magdalény, kde proběhne vernisáž obrazů Marie Ušelové  
a Moniky Kurovské. Na Skalku vás tradičně vyveze autobus a po skonče-
ní vás zase odveze dolů.

odJeZdY AUTobUSů:
14,30   domov pro seniory Pod Skalkou
14,35   Náměstí F. X. Svobody
16,45   odjezd ze Skalky do Mníšku

a co na vás čeká v roce 2017 na Skalce
Každý měsíc až do listopadu budou probíhat vernisáže, tradičně v ne-
děli. Můžete se také těšit na koncerty Mníšeckého kulturního léta, Ska-
leckou pouť, ale také na řadu dalších koncertů, které se budou na Skal-
ce konat v rámci spolupráce se ZUŠ.

Jak budeme mít otevřeno
Otevírací dobu jsme nezměnili. 
Zůstává: pondělí – zavřeno, úterý – pátek od 13 do 17 hodin,  
v sobotu, neděli a státní svátky od 10 do 17 hodin.

Těšíme se na vás!
Tereza Středová, správkyně Barokního areálu Skalka
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Druhé pololetí v na-
šem klubu jsme zahá-
jili pokusy se sněhem,  
s ledem a s vlastnostmi 
kapalin.
Dopátrali jsme se od-
povědi na otázky, proč 
led plave, proč nekape 
ze sněhové koule zahří-
vané nad svíčkou, ane-
bo proč se sníží teplota 
ve sklenici se sněhem 
a solí oproti teplotě ve 
sklenici pouze se sně-
hem. Na tomto princi-
pu jsme se také pokusi-
li vyrobit zmrzlinu.
Pomocí pokusu, který dětem připomínal vý-
buch podmořské sopky, jsme si zopakovali 
povrchové napětí na rozhraní voda-olej. A vy-

zkoušeli jsme si i „filmařský sníh“ (polyakrylát 
sodný) a zkoumali jeho absorpční vlastnosti.

text a foto: Anna Čišková,
KMD Mladý vědec při Spolku Brdský šikula

Koncem ledna se děvčata z oddílu aerobiku 
vypravila na první závody letošního roku do 
Českých Budějovic. Závod pořádal Český svaz 
aerobiku a skládal se ze dvou částí. V první 
děvčata cvičila společně podle lektora, od-
borná porota pak vybírala nejlepší cvičenky, 
ty postoupily na mistrovství České republiky, 
které se bude konat v Praze. Z Mníšku pod 
Brdy se v konkurenci desítek závodnic za náš 
oddíl probojovaly Veronika Mandová, Adéla 
Beranová a Sára Pařízková.

Další částí byla soutěž pohybových skladeb 
„Česko se hýbe“. Nejmenší závodnice v kate-

gorii 4-7 let se svou skladbou „Město zvířat“ 
získaly krásné druhé místo, děvčata ve věku od 
8 do10 let se skladbou „Hodina zpěvu“ získa-
la 3. místo a naše nejstarší závodnice ve věku  
11-14 let dosáhly na stupeň nejvyšší.

Díky tomu, že se všechny mníšecké týmy 
umístily na medailových pozicích, postupují 
do celorepublikového finále soutěže, které se 
uskuteční v červnu v Brně. Další závody děvča-
ta čekají už v únoru v Milíně, držte nám palce!

Zápis do všech našich kurzů probíhají celoroč-
ně – více na www.biosfit.cz

Linda Sevaldová, Cvičení bez Chyby - Bios Fit

Kultura

mĚSTSKÁ KnIhOVna  
mníšek pod Brdy

nOVÉ KnIhY PrO dOSPĚLÉ
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
Marissa Meyer
Volně inspirované klasickými 
pohádkami s ženskými hrdinkami, 
uvádí tentokrát jako hlavní 
postavu na scénu tajemnou 
královnu Levanu.

ZE ŽIVOTA BLBKY 
Jana Nováková
S lehkou ironií zaznamenaný 
průběh jednoho roku života 
bezejmenné hrdinky, jejíž 
jednoduchý vnitřní svět vyplňuje 
především hledání a nenalézání 
„toho pravého“.

SIROTEK Č.8
Kim van Alkemade
Příběh židovské holčičky, která se  

v americkém sirotčinci pro židovské 
děti stala na počátku 20. století 
obětí lékařských experimentů.

HODINA NULA
Clive Cussler
Podmořská agentura NUMA 
zasahuje proti možnosti použití 
ničivé energie, která se ocitla ve 
špatných rukou.

DRACULA
Bram Stoker
Anglicky psaný komiks známé 
knihy Dracula. Vhodné na 
vylepšení slovní zásoby.

TEMNÍ ILUMINÁTI
Jan Pohunek
Humornou fantasy říznutou sci-fi 
provede čtenáře sám Generál, 

Komenského 413 l tel: 318 592 552 l knihovna@mnisek.cz l www.knihovna.mnisek.cz

mladí vědci pokoušeli sníh a led

První závody přinesly první medaile

rOreJS vedl mníškem
masopustní průvod
V sobotu 25. února jsme za pomoci Oázy, 
a  hlavně přátel a kamarádů, opět uspořá-
dali masopustní průvod městem. Prázdniny  
a chřipka sice trochu ztenčily naše řady, ale  
i letos platí: „Kdo nebyl, rozhodně prohloupil!“ 
Tak tedy děkujeme všem, kdo do toho šli!  
A zase za rok! 

Jiří Hladovec, spolek ROREJS

foto: ROREJS

resp. Jaroslav Malina, předseda 
jeskyňářského klubu. Zdá se, že 
o osudu světa, tak jak ho známe, 
se projednou rozhodne v České 
kotlině.

STÁČENÍ TEMNÉHO PIVA
Tim Powers
Fantasy román s originálním 
humorem vypráví příběh o 
krvavém boji mezi Východem  
a Západem, v němž hlavní roli 
hraje pivovar, produkující jednou 
za sedm set let kouzly nasycené 
pivo.

KONIÁŠ
Miroslav Žamboch
Dvanáct dobrodružných fantasy 
povídek, jejichž společným 
hrdinou je ostřílený a samostatný 
intelektuálský zabiják Koniáš.

KnIhY PrO dĚTI
MIMONI
Trey King
Hledej Mimoně, padouchy, 
legrácky a spoustu dalšího!

ROMEO A JULIE
William Shakespeare
Komiksová verze známé divadelní 
tragédie.

DOSPĚLOST JE MÝTUS
Sarah Andersen
Krátké humorné komiksové stripy 
americké autorky, známé  
z internetu.

O KOCOURKOVI ŠPINDÍRKOVI
Věnceslava Tylová
Je neuvěřitelné, co všechno  
dokáže jeden maličký kocourek, 
i když si toho od něj jeho rodina 
příliš neslibuje a dokonce ho 
pojmenuje Špindírek! Nikdo 
nemá ani tušení, že jeho kocouří 
škrábanice ukrývají velikánské 
malířské nadání.

BRATRSTVO
John Flanagan
První díl fantasy ságy pro starší 
děti. Stát se bojovníkem je pro 
každého skandijského chlapce 
velká čest.
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Taneční rej v rytmu country
Přijďte si v sobotu 11. března 2017 zatancovat v rytmu country do sálu 
MKS (V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy) a můžete se tu i naučit některé 
jednoduché country tance.
DĚTSKÝ COUNTRY BÁLEK bude od 14 do 16 hodin - děti si zaskotačí na 
veselé písničky, naučí se ty nejjednodušší country tanečky a připraveny 
budou i hry nejen taneční. Vystoupí i děti z tanečního country kroužku.
Vhodné pro děti od 4 do 15 let, děvčata by měla mít sukýnku, kluci užijí 
klobouk, pro všechny pak doporučujeme vhodné přezutí.
COUNTRY VEČER PRO DOSPĚLÉ bude od 18 do 20 hodin - nejedná se 
o klasický country bál, ale o taneční večer, kde se v prima partě lidí, 
co chodí na lekce country tanců, naučíte několik zábavných, jednodu-
chých country tanců a vyzkoušíte si, jak se tančí na country bále.
Country tance jsou americké lidové tance, většinou jednoduché pá-
rové, které se tančily na lidových zábavách. Tancují se v různých for-
macích, v řadách, v kroužcích aj. často na nápovědu tzv callera, který 
tanečníkům při tanci říká co a jak tančit.
Přijít může každý, jednotlivci i páry, bez omezení věku. Doporučujeme 
vhodné přezutí.
Bližší informace na www.biosfit.cz

Dana Nedvídková

Druhé pololetí nám začalo, a s 
ním i všechny kroužky, na které se 
stále můžete přihlásit.

Pro děti
l  Mravenečci – cvičení rodičů  

s dětmi
l  Jóga – cvičení rodičů s dětmi
l  Yamaha – hudební škola pro děti
l  Veselé pískání
l  Výtvarný kroužek
l  Trdlohrátky – hravý program 

pro nejmenší a jejich rodiče
Pro rodiče
l  Hathajóga
l  Pilates
l  Angličtina
V březnu se každý čtvrtek od  
10 hodin v sále MKS můžete těšit 
na Miniškoličky.

V sobotu 25. 3. 2017 od 9 do  
12 hod. pořádáme Bazárek ne-
jen dětského oblečení jaro/léto.  
Zájemci o prodej, hlaste se na 
mcoaza@seznam.cz.

Více informací na http://oaza.
mnisek.cz/mc/ nebo FB Mateřské 
centrum OÁZA.

V únoru si děti užily Maškarní 
bál. Moc děkujeme Zálesákům 
za hudební produkci, Magdaleně 
o.p.s. za krásně zahrané divadelní 
představení o Jeníčkovi a Mařen-
ce. Dík patří také moderátorce 
paní Vlaďce Pirichové a firmě 
ROBWOOD s.r.o. za věnované 
hračky do tomboly.

Kristýna Horká, MC Oáza

Oáza pro děti i rodiče

maLÝ mnICh CaFÉ ZVE V BŘEZNU NA KULTURNí AKCE
3. 3. (18,30) hudební večer - DS3F Flamengo
7. 3. (17,00) Pohádková půlhodinka - O koblížkovi
15. 3. (19,30) Dalajlama v Buddhových stopách
17. 3. (19,00) hudební večer - Adambe
18. 3. (18,30) hudební večer - Jinotaj

dĚKOVnÉ dOPISY ČeSKÝCh emIGranTŮ POJedOU V SedLOVÝCh brašnÁCh dO amerIKY a aUSTrÁLIe

Romantika  
v sedlech  
 nevymřela

Začátkem letošního roku se v Mníšku pod brdy - Stříbrné Lhotě 
sešli jezdci Czech-Australian-USA Pony expressu aby slavnostně 
podepsali přísahu na splnění svého úkolu při naplňování projek-
tu oslavy 100 let české a Slovenské republiky. Tuto formu oslav, 
předkládají veřejnosti českoslovenští trampové a westerners. 
Jezdci nově vzniklého Cz-Au-US - PX povezou do USA a Austrálie 
v sedlových brašnách a po mořích v lodním vaku, děkovné dopi-
sy českých a Slovenských emigrantů, kterým v době nesvobody  
v československu, Amerika a Austrálie poskytly azyl.

Téměř třicet westernových jezdců, které zvláště na Severní trase  
reprezentují převážně ženy, přísahalo na to, že dopisy ve spolupráci  
s jezdci Amerického a Australského Pony Expressu doručí v termínu do  
Washingtonu v USA a do Canberry v Austrálii.
Na Jižní trase, vyjíždí Pony Express 20. května 2017 v 18 hodin z Vyššího 
Brodu. Severní trasa, vyjíždí 21. května 2017 1 hodinu po půlnoci z měs-
tečka Dubá. Ve stejný den v pravé poledne se obě trasy spojí v Mníšku 
pod Brdy - Stříbrné Lhotě. K této události pořadatelé spolu s Městem  
Mníšek pod Brdy a dalšími účastníky, připravují western country  
program pro veřejnost. 
V rámci programu se představí američtí jezdci Pony Expressu, kteří ná-
sledně spolu s vybranými českými jezdci budou pokračovat s poštou 
určenou pro USA, do Missouri - St. Joseph. Odtud pak 5. června vyjíž-
dí američtí jezdci PX s poštou, na 2 000 mil dlouhou, historickou trasu, 
končící 15. června v californském Sacramentu. České dopisy pak po-
kračují do Washingtonu, kde budou ve spolupráci s Českým velvysla-
nectvím předány vládě USA. Pošta určená pro Austrálii, v té době už 
popluje na plachetnici z Polského Štětína, pod organizačním vedením 
Rudolfa Krautschneidera a dalších mořeplavců, směrem k břehům Aus-
trálie. V Sydney a Canbeře bude pošta po 11měsíční plavbě, očekávána 
19. dubna 2018. Pořadatelé a jezdci Pony Expressu se těší, že jezdce při-
jdete do některých z uvedených míst podpořit. Zapojíte se tak do řad 
těch, kteří se hlásí ke společné oslavě 100 let Československé republiky.

Jindřich Bílek
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mladá, slušná rodina hledá k pronájmu od července 2017  
byt 3+1 a větší či rodinný dům  

v mníšku pod Brdy či blízkém okolí (max. 5 km).  
Kontakt: sevcik.jirka@seznam.cz

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

UPřeSnĚní
Vážím si poděkování a přání, které bylo napsáno v minulém čísle.  
Nicméně bych ráda uvedla na pravou míru důvody, které mne vedly  
k ukončení pracovního poměru. Nerozhodla jsem se jít za novými pra-
covními výzvami. Impulsem k tomu, proč jsem opustila práci redak-
torky Zpravodaje, byl zásah nadřízených do již tiskárně odevzdaného 
vydání, o jehož podobě jsem tak neměla přehled, ačkoliv jsem pod ním 
byla za redakci podepsána. Navíc mu předcházel, v jiném vydání, zásah 
do formulace týkající se toho, že investor projektu Pasáž Pražská odmítl 
žádost redakce o podrobnosti k chystané stavbě.
Mám odlišný pohled na redakční práci a přála bych si přijetí nové  
připravované koncepce Zpravodaje, přesto (či právě proto) ze srdce 
přeji tvůrcům Zpravodaje hodně zdaru a Zpravodaji, ať je atraktivním 
a otevřeným periodikem a sbírá také další ocenění, podobná, jako byl 
například v roce 2013, za tehdejší koordinace vedoucího OKS Miloše 
Navrátila, titul nejlepší městský zpravodaj roku.

Zora Kasiková

marjána – nábor:
RESTAURACE mARJÁNA přijme zaměstnance na pozici: Pomocný/á 
kuchař/ka. Krátký/dlouhý týden, zajímavé platební ohodnocení. 

Vyžadujeme praxi v oboru, pracovitost, zodpovědnost, flexibilitu. 
E-mail: LukassKocman@gmail.com, tel.: 732 128 805.

OznÁmení K InzerCI 
Objednávky plošné a řádkové inzerce  

přijímáme na adrese inzerce@mnisek.cz.  
Aktuální ceník inzerce najdete na  

www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj,  
rádi Vám jej též na požádání zašleme.  

Při opakované inzerci poskytujeme slevy.  
Těšíme se na spolupráci!

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   zavřeno
Úterý    8 - 12 a 14 - 17
Středa  8 - 12 a 14 - 17

Čtvrtek  8 - 12 a 14 - 17
Pátek      8 - 12 a 14 - 17
Sobota   8 - 12 

ZIMNÍ oTeVÍrACÍ dobA  
od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017

(zavřeno 27.-31. 12. 2016)

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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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

Estetika Zbraslav
Pracoviště estetické dermatologie  

se zázemím kožní ambulance.
Poskytované služby:
• Botox
• Výplně vrásek
• Laserové ošetření
• Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz 
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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).

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

Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

ZELEŇ
  zahradnické práce    sekání trávy  
  údržba mobiliáře    plnění bazénů  
  ostatní komunální služby

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

A1_nabor_07_26_2016_pasmo_0.indd   1 26.07.16   11:50

Chcete mít práci za rohem?
Staňte se naším kolegou!

V současnosti hledáme  
pro prodejnu v Mníšku pod Brdy 

pracovníky na tyto pozice:

 Nabízíme:
• týden dovolené navíc ihned od nástupu

• pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
• stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KoNtaKtujte Nás:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel. : 601 087 974 
www.penny.jobs.cz

zástuPCe
VeDouCíHo PRoDejNY

Nástupní mzda
23 500 Kč (40 h/týden)

PoKLaDNí
Nástupní mzda

17 500 Kč (40 h/týden)

Stále hledáme do sympatického týmu v mníšku pod brdy 
zdravotní sestřičku, ideálně z Jesenice, hostivice, nebo  
mníšku! budeme vděčni za sdílení!

KOhO hLedÁme?
hledáme samostatnou všeobecnou sestru, která má chuť spoluvytvářet 
nový způsob poskytování domácí ošetřovatelské péče inspirovaný úspěš-
nými projekty tohoto typu v zahraničí. Tým maximálně 10 sester v něm 
pracuje pod vlastním společným vedením a jeho cílem je profesionální  
a empatická péče o pacienta a spokojenost sester. Tým pracuje na území 
Prahy západ.

JaKÁ bY mĚLa bÝT Vaše PraXe, zKUšenOSTI a dOVednOSTI?
Absolventka oboru ošetřovatelství na VŠ nebo absolventka střední zdravot-
nické školy, specializační studium výhodou, registrace práce bez odborného 
dohledu, praxe u lůžka minimálně 3 roky, schopnost práce na PC (tablet) 
– internet, Word, Excel, řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení, schop-
nost vedení kolektivu, empatický přístup, široké komunikační dovednosti, 
časová flexibilita, tvůrčí schopnosti pro rozvoj služby.

CO VÁm nabízíme 
Svobodu a zodpovědnost: možnost organizovat si práci jinak, než bývá  
zvykem – tým sester si organizuje práci a způsob fungování pracoviště 

sám na základě týmové shody – bez přímého vedení, možnost od začátku  
ovlivňovat podobu projektu a výběr dalších členů týmu, zázemí pro vznik 
týmu domácí ošetřovatelské péče pro oblast Praha-západ s kontaktním 
pracovištěm v mníšku pod Brdy, zkušenosti a know-how Zdravotního ústa-
vu most k domovu, který domácí ošetřovatelskou péči zajišťuje již 8 let, 
adaptační období, v němž se každý nový člen učí principům samostatné 
práce. 

CO bUde nÁPLní Vaší PrÁCe? 
Náplň práce si vytvoří týmové sestry samy, aby jim vyhovovala a byla ku 
prospěchu pacientů.

InFOrmaCe O POzICI
Společnost: Zdravotní ústav most k domovu, z.ú.
adresa: okres Praha-západ
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Plat: 25 000 – 36 000 Kč/měsíc
benefity: Bonusy/prémie, Auto i pro soukromé účely, mobilní telefon,  
Dovolená 5 týdnů, Příspěvek na vzdělání, Profesní/osobní kouč
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

zdraVOTní ÚSTaV mOST K dOmOVU z.ú.

zdravotní ústav most k domovu, z.ú., Jiří Kabát 
K Vejvoďáku 1576, 156 00  Praha - Zbraslav, Česká republika l tel.: +420 603 239 255 ,+4 202 122 424 51 l email: os@mostkdomovu.cz
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 Nabízíme profinancování vozidla                                    
 formou zástavy.

Fi              Finanční hotovost máte k dispozici do 
3               30 minut po sepsání smlouvy. 
Zi              Vozidlo nadále používáte bez omezení.                                                         

               
V              Informace na tel. čísle: 778005500

nebo na www.zastavtoauto.cz, email: info@zastavtoauto.cz
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JAKOU CENU MÁ VAŠE NEMOVITOST?
CHCETE PRODAT 
BYT, DŮM, CHATU 
NEBO POZEMEK?
OVĚŘTE SI ZDARMA 
SOUČASNOU TRŽNÍ 
CENU.

Zdeňka Benešová
makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113
zdenka.benesova@general-reality.cz

GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13,  
252 10 Mníšek pod Brdy,  
www.general-reality.cz

Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

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

SLEVY KOL


