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Zpravodaj
městečka pod skalkou

Čas boje i Čas pokoje
Výsek ze starozákonního biblického textu nás 
vede k zamyšlení nad vítězstvím svobody nad 
útlakem v nejrůznějších rovinách. Svoboda je 
jedním ze základních pilířů křesťanství (ač se 
to – po staletích církevních dějin naplněných 
zejména v naší zemi omyly a chybami a útla-
kem v náboženských záležitostech – může 
zdát mnoha lidem zvláštní). Křesťané věří, že 
svoboda je v jistém smyslu cílem lidské exi-
stence. To také za všech dob umožňuje věří-
cím lidem vnitřně překonávat ty časy a situa-
ce, kdy v okolní společnosti a jejích dějinách 
nebo na osobní rovině vládne období nesvo-
body, útisku nebo totality v jakékoli formě. 

Vnitřní svoboda ducha umožňuje překonat 
to, co utiskuje tělo, mohli bychom říci. Ať 
kolem zuří válka, vládne komunismus, bují 
jakýkoli náboženský fanatismus nebo mne 
prostě utlačuje můj bližní – tam, kde je Duch 
Páně, tam je svoboda, říká apoštol Pavel.  
A k novému úkolu církve v dnešní době patří, 
mohli bychom dodat, možná právě osvobo-
zování lidí. Od strachu, pocitu selhání a viny, 
předsudků, zátěže minulosti, od černobílého 
vnímání věcí. Právě proto, že jsme – církev - 
tradičně vnímáni jako instituce, která v jistém 
slova smyslu svobodě člověka na viditelné 
rovině příliš nepřála. Možná je na čase osvo-
bodit se od starých, zažitých, ale již ne příliš 
funkčních modelů vlastní existence. 

Zastavme se u pocitu selhání a viny, který 
může provázet i zamyšlení nad tím, jak jsme 
jako lidstvo mohli dopustit tragédie 2. světo-
vé války. Nejde o to, cítit se méněcenní, ale 
o to, inspirovat se těmi výjimečnými z našich 
dějin. Protestantismus je o tom, že dokonalost  
v lidské společnosti neexistuje a nemá smy-
sl ji hledat. Učí nás, že jde o to, abychom se 
všichni cítili na tomto světě dobře a svobod-
ně, ať se naše stopy blyští nebo jsou úplně 
neznatelné, protože naše síly na víc nestačí, 
i když děláme, co můžeme. To bylo to osvo-
bození, které mj. přinesla reformace – jako-
by nám Bůh říkal: jestliže jsi vydal/a úsilí, je 
to pro mne vždy dobře, i kdyby šlo jenom  
o centimetr.

Současným tématem mnoha lidí je život v ne-
svobodě za cenu materiálních výhod. S nimi 

je však spojena i jistá vázanost na tyto hodno-
ty, které člověka mohou až otrocky zatěžovat. 
Na druhé straně stojí svoboda života sice ne 
tak materiálně zajištěného, ale skutečně svo-
bodného. Z bible známe příběh Nehemjáše, 
číšníka perského krále Artaxerxa I. Ačkoli má 
u dvora vysoké postavení, ve chvíli, kdy se do-
zvídá o utrpení jeruzalémského lidu, odchá-
zí ze zajištěných podmínek. Tam, kam patří  
a kam ho táhne srdce a víra. Opouští – prav-
děpodobně pro mnohé naprosto nepocho-
pitelně – bezpečnou, výnosnou a vnějšně 
čitelnou existenci pro cosi, co ještě ani není 
a možná to ani nebude – co je riskantním, 
ztrátovým podnikem. V tomto momentu se 
nám protínají dvě vznešenosti, což je jev, bo-
hužel, v politice i životě nepříliš častý, přesto 
po něm všichni toužíme. Setkává se tu vzne-
šenost vzdát se něčeho ve prospěch vyššího 
celku se schopností krále pochopit vidění 
druhého člověka, vycítit, co je pro něj důle-
žité, a umožnit mu to jít žít. Nehemjáš pove-
de jeruzalémské občany do nového, Božího 
města – a nutno říci předem, že se mu toto 
dílo podaří a že je tam – přes odpor některých 
– dovede. Po dlouhém čase strádání přijde 
čas smíření a pokoje.

Zažívá-li člověk právě na historické či osobní 
rovině čas boje a nesvobody, zdá se mu tako-
vé období nekonečné. 2. světová válka trvala  
6 let, totalitní období našich dějin 41 let. To 
jsou vlastně velmi kratičké úseky dějin. Víme 
ale, že subjektivní vnímání času tam, kde lidé 
trpí a musejí se vnitřně se svou situací vy-
rovnávat, je jiné, než to objektivně-dějinné. 
Vzpomínat má zjevně hluboký smysl – zejmé-
na pro starozákonní zbožnost je zachovávání 
památky vždy velmi významné. Možná také 
proto, aby ti, co právě zažívají časy pokoje, si 
jich vážili, opatrovali je i pro budoucí genera-
ce. A ti, na něž naopak doléhají časy jakého-
koli těžkého boje a zápasu, si mohli připomí-
nat, že tato těžká životní či historická období 
tady dnes jsou, ale – tak jako vždy – pominou.

Vendula Kalusová, farářka, 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické  
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Slovo starosty
Vážení rodiče, 

napětí skončilo a Vy dnes již víte, zda Vaše dítko bylo při-
jato do mateřské školky či nikoliv. Podle výsledků věřím, 
že většina z Vás je spokojená a těšíte se z toho, že Váš 
potomek byl do předškolní výchovy přijat.

Na obou mateřských školách bylo u zápisu dvě stě dětí.  
Podáno bylo 145 přihlášek, 55 dětí přišlo k zápisu na 
obě mateřské školy.  Na obě mateřské školy bylo přijato 
70 dětí a 75 dětí zůstalo nyní neuspokojeno. Tato situa-
ce dozná změny, protože 38 zájemců bude přijato v prů-
běhu září, a to do dvou nových tříd v budově současné 
družiny základní školy. Družina se totiž v létě přestěhuje  
k základní škole a na jejím místě vznikne pobočka ma-
teřské školky.  Ze zbývajících 37 dětí je deset z jiných 
obcí nebo nemají trvalý pobyt a ostatní dosáhnou věku 
tří let letos v létě, na podzim nebo dokonce i později.  
Ti letos přijati nebudou.

V současné době se nové třídy přičlení k MŠ 9. května, 
neboť jde o organizačně a administrativně nejrychlejší a 
nejjednodušší řešení.  Jde nám totiž o to, aby nové třídy 
byly k dispozici co možná nejdříve. V následujících le-
tech, kdy na Mníšku vznikne ještě další mateřská školka, 
dojde ke změnám v rozdělení jednotlivých budov tak, 
aby korespondovalo s provozními možnostmi všech 
mateřských škol lépe než nyní. 

Dá se tedy říci, že zápisy se obecně vydařily a skončily 
úspěšně pro většinu z Vás. Přeji Vám i Vašim dětem krás-
né období v mateřské školce, na které budete rádi vzpo-
mínat.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
Z uSNESENÍ RADy A ZASTuPITElSTVA MĚSTA
l  RM ustavila komisi rady města s názvem Komise pro prevenci krimi-

nality. 
l  RM jmenovala členy Komise pro prevenci kriminality: Danielu  

Páterovou, místostarostku města, Miloše Navrátila, Věru Landovou,  
Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou, Milana Kotouče Dis., npor. Bc. 
Stanislava Šampalíka, Mgr. Ondřeje Solničku, Hanu Lukešovou  
a PhDr. Janu Mottlovou. 
l  RM jmenovala Miloše Navrátila předsedou Komise pro prevenci  

kriminality.
l  RM nesouhlasila s vydáním povolení provozování loterie v provo-

zovně ČS Benzina, a to z důvodu budoucího omezení provozoven  
s výherními nebo loterijními zařízeními, čímž zohledňuje ochranu 
místních záležitostí veřejného pořádku.
l  RM vzala na vědomí rezignaci JUDr. Miroslava Vilimovského na člen-

ství v komisi pro územní plánování a rozvoj města.
l  RM pověřila starostu města, aby v souladu s předchozími dohodami 

kontaktoval volební uskupení VPM, aby nominovalo nového člena 
Komise pro územní plánování a rozvoj města.
l  RM jmenovala do Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou: 

Mgr. Lukáše Nádvorníka, Mgr. Petru Vaňkovou, Mgr. Renatu Bolko-
vou, Ing. Janu Digrinovou.
l  RM uložila Redakční radě vypracovat střednědobou koncepci Zpra-

vodaje městečka pod Skalkou.
l  RM uložila OKS připravit výběrové řízení na tisk a dodávku zpravo-

daje.
l  RM souhlasila s uvolněním částky do 50.000 Kč jako spoluúčast pro 

projekt Údržba Pivovárky, který bude podán na SFŽP ČR. RM dále  
pověřila předsedu komise pro životní prostředí přípravou projektu. 
RM souhlasila s podáním projektu.
l  RM po diskuzi na pracovním setkání se zastupiteli doporučila za-

stupitelstvu města pro řešení výstavby tělocvičny ZŠ Komenského 
420 variantu samonosné oblé haly 18x32 metrů. Jako záložní vari-
antu pak rada města doporučila variantu tělocvičny o rozměrech  
14x26 metrů, do celkové ceny 23 milionů korun.
l  RM jmenovala paní Janu Maškovou členkou Komise pro sociální  

oblast a rodinnou politiku.
l  ZM souhlasilo s vyplácením příspěvku na svoz fekálních jímek za 

podmínek, že je občan trvale hlášený k pobytu v Mníšku pod Brdy 
a nemá možnost připojit se na kanalizaci. ZM pověřilo radu města 
realizací tohoto opatření. 
l  ZM souhlasilo s návrhem na rozdělení příspěvků v Grantovém pro-

gramu Města Mníšek pod Brdy 2015.
l  ZM schválilo rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2015 a rozpoč-

tový výhled na léta 2016 – 2018. 
l  ZM schválilo zřízení účelového finančního Ekologického fondu.
l  ZM jmenovalo pana Aleše Krákoru členem Kontrolního výboru  

zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.
l  ZM souhlasilo se zařazením nákladů na zabezpečení prostoru Zad-

ního rybníka do rozpočtu města pro rok 2016.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOluPRÁCI 
Děkujeme všem občanům, kteří svou ukázněností, dodržováním infor-
mačních tabulek a dopravního značení umožnili bezproblémové jarní 
blokové čištění.

Vlastimil Kožíšek, pověřený zastupitel

INfORMACE ze společného pracovního 
jednání rady města a zastupitelů  
na téma „TĚlOCVIČNA“
Rozšířené jednání rady města za účasti zastupitelů projednávalo tech-
nické řešení nové tělocvičny. Jednotliví účastníci byli seznámeni s dosa-
vadním průběhem projekčních prací a s návrhem dalšího postupu na 
této důležité investici města. Bylo dohodnuto, že hlavní hala bude ře-
šena jako ocelová oblouková konstrukce s rozměry 18x32 metrů, čímž 
bude dosaženo požadavku na její široké využití pro různé druhy sportů, 
například basketball nebo i florbal. Tato varianta vychází z návrhu pana 
Krákory z podzimu roku 2014, kdy byla projednávána. Řešení má však 
několik technických problémů, které je třeba ještě vyřešit.

Jako alternativní řešení pak byla doporučena konstrukce železobetono-
vá s vyzdívkami o rozměrech 14x26 metrů. O dalším vývoji Vás budeme 
průběžně informovat, neboť celá akce se doposud vyvíjí.

Taktéž byla ustanovena pracovní skupina pro návrh nového školního 
pavilonu. Na jejím prvním zasedání se počalo s definováním základních 
požadavků na kapacitu stavby, tj. určení počtů tříd, družiny, speciálních 
učeben a dalších potřeb.

Za Radu města Mníšek pod Brdy Petr Digrin, starosta

ZpraVodaj mĚsTeČka pod skaLkou 
Nepolitický měsíčník. Vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. 
uzávěrka dalšího čísla (č. 237) je 4. května 2015 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů. 

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: Ing. Radim Hreha (předseda), Bc. Andrea midkiff m. A. (místopředsedkyně), mgr. Renata Bolková, Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, miloš Navrátil, mgr. Petra Vaňková.

Technická příprava a jazyková korektura: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.
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Zprávy z radnice

Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,

jaro je v plném proudu, a tak i život v na-
šem městečku se naplno probudil a ožil 
kulturními i jinými akcemi, což mne těší. 
Začátkem dubna byla otevřena výstavní 

sezóna na Skalce, měla jsem tu čest přivítat v Mníšku 
britský pěvecký sbor The Youth Taplow Choir a poslech-
nout si jejich vystoupení. A poprvé jsem se svými dětmi 
absolvovala Brdskou stezku - sice jen nejkratší pochod 
7 km na Skalku, ale snaha se cení, ne? Ráda se s Vámi 
při těchto příležitostech vídám. Většinou si povídáme  
o našich rodinách nebo o aktuálním dění ve městě, které 
se týká nás všech. Vím, že však máte často na srdci i jiné 
věci týkající se mého působení ve funkci místostarost-
ky. Budu ráda, když se nebudete ostýchat a zajdete za 
mnou „na úřad“ a můžeme spolu probrat Vaše náměty, 
připomínky a názory. Pokud byste se se mnou chtěli se-
tkat jinde, ráda se s Vámi sejdu například v kavárně, kde 
budete moci zabavit své děti. 

Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů pro  
letošní rok – přehled najdete na webu v sekci Granty  
a další dokumenty. Jsem ráda, že 230 000 Kč směřuje 
i letos k mníšeckým spolkům, dalších 290 000 Kč pro 
sport a také 188 000 Kč jako investice do sportu i spolků. 
Myslím, že podporou této činnosti můžeme velmi dobře 
přispět ke zdravému rozvoji našich dětí a dospívajících.

Zúčastnila jsem se konference „Otevírejme radnice“  
a chci Vás ujistit, že pro náš již nyní otevřený, ale ještě 
otevřenější úřad děláme maximum. Za důležité napří-
klad považuji fakt, že ve Zpravodaji mají prostor a jsou 
vítána vyjádření všech zastupitelů, což je jeden z před-
pokladů transparentního městského periodika. Dalším 
naším úspěšným krokem je realizace klikacího rozpočtu.

Hezké jaro Vám přeje

Daniela Páterová, místostarostka

PlÁNOVANÁ uZAVÍRKA 
KOMuNIKACE R4
Na přelomu dubna a května dojde k uzavírce 
rychlostní komunikace R4 ve směru Praha – Pří-
bram, a to v úseku mezi Řitkou a Mníškem pod 
Brdy. Tato uzavírka ovlivní automobilovou i auto-

busovou dopravu do Mníšku. V dané době bude uzavřen pravý jízdní 
pás (směr Praha - Příbram) a provoz bude veden třemi jízdními pruhy  
v levém jízdním pásu (dvěma do Prahy a jedním do Příbrami). Součas-
ně bude uzavřen i sjezd z komunikace R4 do Mníšku pod Brdy ve smě-
ru od Prahy (Exit 18) a doprava bude vedena po objízdné trase.

Přesné datum uzavírky nebylo ani po uzávěrce Zpravodaje definitivní. 
Jsme odkázáni na informace z Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Pro aktuální informace proto, prosím, sledujte webové stránky města  
a Facebook, případně se telefonicky obraťte na mobilní tel. 739 452 836.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

POžÁR VE ŠKOlE
Pondělí 30. března 2015 bylo víc než aprílové. Počasím i událostmi.  
V základní škole, v přízemí ve 2. B vznikl požár. Děti na školním hři-
šti si povšimly, že z okna třídy stoupá dým a ihned informovaly 
učitelku. Ta opět neprodleně informaci předala zástupkyni školy,  
Mgr. Kamile Látalové a ředitelce školy, Mgr. Michaele Pažoutové. Paní 
zástupkyně okamžitě oznámila požár na linku 150 a paní ředitelka  
zahájila evakuaci. K informaci použili také školní rozhlas. Současně  
s evakuací došlo k vypnutí elektrické energie.

Na základě maxima získaných informací od „oznamovatele“ požáru 
KOPIS vyslalo na místo události první výjezd jednotky HZS Řevnice  
s velitelem čety. Současně s naší jednotkou byl vyhlášen poplach JSDH 
Mníšek. Tato jednotka vyjíždí do 10 minut od přijetí výzvy ze systému 
KOPIS, ačkoliv její členové přijíždějí ze zaměstnání či z domovů.

Již před příjezdem jednotek požární ochrany byla dokončena evakuace 
všech dětí a personálu za účasti hlídky Policie České republiky. První 
hlídka byla ve škole už dvě minuty po ohlášení požáru, a to díky tomu, 
že byla poblíž. Po příjezdu jednotek hasičů byl ihned nasazen jeden 
proud „C“ z hydrantu chodby školy. Při likvidaci požáru byla také primár-
ní snaha o zamezení úniku zplodin hoření do chodeb a prostor školy.  
Po uhašení požáru jednotka provedla odvětrání zasažené učebny. 

Po vyhodnocení a současně se zásahem se velitel čety dohodl s ředitel-
kou základní školy na co nejrychlejším návratu dětí do budovy. Jedním 
z důvodů bylo, kromě pominutí nebezpečí, především velmi proměn-
livé a chladné počasí. Byl vybrán vhodný a bezpečný vstup a prostor  
k návratu všech dětí a personálu.

Po celou dobu události byla veliteli zásahu k dispozici také záchranná 
zdravotnická služba, která naštěstí nemusela zasahovat jinak než pre-
ventivně. Po odvětrání učebny v prvním patře, která se nacházela nad 
zasaženou učebnou, byl celý prostor předán zástupcům školy s naříze-
ným dohledem nad místem požáru.

Příčina zahoření ještě není známa, vše vyšetřují experti Hasičského  
záchranného sboru Středočeského kraje. Pravděpodobně se jednalo  
o poruchu prodlužovacího kabelu, a to přes to, že i na všechny elektro 
přístroje má škola platnou revizi.  

Z poznatků školy, policie, velitele zásahu, jeho nadřízených, kteří zásah 
vyhodnocovali, zdravotníků, ale i z našich poznatků, je možné vše shr-
nout takto:

l  okamžitá, přesná a jasná reakce školy;

l  řízená, blesková a bezzávadná evakuace dětí i personálu;

l  dobrá reakce učitelů i dětí;

l  dobrá akceschopnost místní JSDH  a její spolupráce s HZS Řevnice;

l  odpovídající fungování integrovaného záchranného systému;

l  dobrá spolupráce školy a všech jednotek integrovaného záchranné-
ho systému;

l  dodržená kultura hašení.

Událostí se zabývala také rada města. Ta přijala usnesení ve zně-
ní: „Rada města bere na vědomí informace o mimořádné situaci, která  
proběhla 30. 3. 2015 v Základní škole 420, Mníšek pod Brdy. Rada města 
oceňuje rychlou reakci školy, bezpečné provedení evakuace dětí a pří-
kladnou spolupráci s jednotkami IZS“.

Na místě je patřičné poděkovat všem, kteří zasáhli. Za všechny rodiče, 
děti a celou mníšeckou veřejnost děkujeme pracovníkům školy, řevnic-
kým a mníšeckým hasičům, policii a zdravotníkům.

Někomu by se mohlo zdát, že evakuace celé školy kvůli shoření jednoho 
přístroje a zakouření jedné třídy byla zbytečná. Škola však jednala nejen 
dle předpisů a evakuačního plánu, který přesně a do důsledků dodrže-
la, ale také z pohledu prvotních potřeb – ochránit děti a jejich učitele.  
O ostatní se pak dle kompetencí rozhodovalo s velitelem zásahu. 

Škole, dětem a učitelům přeji, aby se už nikdy evakuovat nemuseli.  
A když už, tak jen cvičně. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Časová osa událostí:

l  ohlášení požáru ředitelkou školy 13.35

l  HZS Řevnice na místě 13.49 

l  JSDH Mníšek pod Brdy na místě 13.50

l  lokalizace požáru 13.54

l  likvidace požáru, tzn. odjezd vozidel HZS 15.47



ÚZEMNÍ PlÁN VĚC  
VEŘEJNÁ
„To, že Vás neodhlasovali, svědčí o tom, že jste člověk 
na správném místě. Na druhé straně mi to připadá 
velmi nedemokratické, že se takhle jednoduše mo-
hou zbavit člověka, který se jim nehodí.“  To je věta  
z e-mailu, který jsem nedávno dostal v souvislosti  
s průběhem zpracování územního plánu a svojí sna-

hou coby zastupitel se zúčastnit jednání Komise pro územní plán a roz-
voj (KÚP). Především chci poznamenat, že nebýt hlasováním připuštěn 
na jednání komise za demokratické považuji, protože tak je to řečeno  
v jednacím řádu – o hostech se hlasuje. Otázkou ale je, zda by toto pra-
vidlo nebylo vhodné v zájmu transparentnosti radnice změnit a otevřít 
komisi veřejnosti, bez oboustranně ponižujícího hlasování.

Komise jsou jmenovány Radou města a mají sloužit jako poradní orgán 
Rady. Členy komise zpravidla navrhují jednotlivé politické strany. Dle 
mého názoru tedy tito členové svým chováním jednotlivé strany zastu-
pují. V případě hlasování o přítomnosti hosta na jednání Komise pro 
územní plán a rozvoj je tedy zásadní otázkou, zda její členové hlasují  
v souladu s cíli „své“ strany, anebo jde o projev jejich osobního postoje 
k hostovi. 

PRVNÍ VlAŠTOVKy  
(JARO NEDĚlAJÍ)
Bylo po volbách, na podzim loňského roku, a já jako 
nově zvolený zastupitel jsem už tušil, že skončím  
v opozici a že se správy našeho města opět ujme 
pan Digrin, jehož některé metody jsou mi proti srs-
ti. Řekl jsem si ale, že to nevzdám a budu společně  
s kolegyní Dalešickou a kolegy Jeřábkem, Vilimov-

ským a Grygarem působit nejen jako „hlídací pes“, ale také jako kon-
struktivní opozice.

Je jaro 2015 a již začínají být vidět první výsledky. Jsem rád, že se Da-
niela Páterová tak, jak to na prvním zasedání Zastupitelstva města 
navrhovali kolegové Vilimovský s Grygarem, stala místostarostkou 
„na plný úvazek“. Jsem rád, že se na náš návrh podařilo prosadit, že  
o všech důležitých písemnostech, které dorazí na městský úřad a týkají 
se průmyslové zóny nebo životního prostředí, jsou nově povinně infor-
mováni všichni zastupitelé. 

Jsem také rád, že ze strany nových lidí ve vedení města cítím větší sna-
hu o transparentní správu města. Byť jsem zastupitelem „opozičním“, 
intenzivně se účastním pracovní skupiny Kovohutě, která se snaží 
zvrátit nepříznivý vývoj v otázce obnovení výroby v areálu Kovohutí. 
Jako opoziční zastupitel se také účastním projednávání strategických 
projektů města, jako je přístavba nového pavilonu školy nebo vý-
stavba nové tělocvičny (v tomto projektu se na žádost Pavla Grygara  
dokonce podařilo zvolit racionálnější řešení).

Výše uvedený přístup nových lidí ve vedení města je jistě chvályhodný 
a těší mne tyto první vlaštovky transparentnosti. Nicméně všichni víme, 
že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pavlovi Jeřábkovi, slušnému, moudré-
mu člověku, významnému odborníkovi na ochranu životního prostře-
dí a rozvoj krajiny a samozřejmě také platně zvolenému zastupiteli, je 
odpíráno účastnit se jednání Komise pro územní plán a rozvoj města. 
Byl dokonce z jednání vyloučen, protože se nenašlo dost hlasů pro to, 
aby mohl zůstat. To mne utvrzuje v tom, že se sice věci začínají pomalu 
měnit k lepšímu, ale hlídací pes je zde stále zapotřebí.

David Řehoř, zastupitel 

SlOVO REDAKCE
Naším cílem je Zpravodaj, který rozvíjí povědomí o životě ve městě, 
podněcuje občany k aktivní účasti na něm, zprostředkovává různoro-
dé zprávy o aktuálním dění, objevuje nové pohledy a přispívá k rozvo-
ji veřejně prospěšných aktivit.

Redakční rada se shodla, že ve Zpravodaji bude stabilně věnován pro-
stor názorům zastupitelů. I dosud samozřejmě mohli kdykoliv přispět, 
nyní je však aktivně vyzýváme a budeme se i za Vás ptát.

V březnu zastupitelstvo schválilo rozpočet města na tento rok. Jedná-
ní, byť bylo z těch letos nejdůležitějších, se setkalo jen s minimální ná-
vštěvou občanů. Mrzí mě to, neboť se domnívám, že účast veřejnosti 
na rozhodování nekončí volbami. Je poučné sledovat, jak zastupitelé 
přistupují k projednávaným bodům, jak jsou připraveni, jak se k sobě 
navzájem chovají. Plánujeme Vám jejich jednání ještě více přiblížit  
on-line přenosem i záznamem. 

Zpravodaj je a vždy bude svým občanům otevřený (myslím, že je  
tímto mezi radničními periodiky stále výjimečný). Vaše příspěvky  
a náměty jej tvoří. Až nám budete posílat fotografie ze svých akcí, 
dbejte, prosím, na jejich kvalitu (rozlišení min. 300 dpi) – i nadále pro 
Vás chceme dělat Zpravodaj zajímavý obsahem i formou. Doufáme, 
že Vás zaujme nový Mníšecký Pantheon, chystáme pro Vás rozhovory  
s osobnostmi regionu a nové rubriky. Věřím, že Zpravodaj bude  
nadále tak kvalitní a povznášející jako dosud.

Mgr. Zora Kasiková, redakce, OKS

TAK buDEME STAVĚT  
TĚlOCVIČNu, ČÁST 2
Měsíc se s měsícem sešel a situace kolem stavby 
tělocvičny doznala zásadních změn. Hlasování na 
zastupitelstvu konaném 25. února (příznačné da-
tum) probíhalo pod tlakem, bez přípravy, kdy čísla 
tahal přizvaný architekt vyloženě z rukávu, takže  
o kvalifikovaném a o fakta opřeném rozhodnutí  

nelze hovořit ani při notné dávce tolerance.

Na dalším zastupitelstvu dne 25. března se naštěstí opozici podaři-
lo usnesení revokovat a následně odhlasovat (teď už společně všemi 
přítomnými hlasy) variantu bez etapizace, s mírně navýšeným roz-
počtem na zázemí, s celkovým limitem na investici 23 milionů korun  
a s tím, že se od této částky bude odvíjet maximální realizovatelná 
plocha tělocvičny. Osobně bych byl pro nižší limit, ale toto byl z mého 
pohledu rozumný kompromis.

Dále se sešla Rada města, které se zúčastnili i zastupitelé a kde se do-
hodla ještě varianta jiného typu konstrukce (ocelový oblouk), která by 
se s přijatelnými rozměry tělocvičny vešla do cca 17 milionů korun. 
Vzhledem k tomu, že nebylo zcela jisté, zda projde kvůli nutnosti smí-
šeného osvětlení, byla jako druhá akceptovatelná varianta stanovena 
původní vyzdívaná s upřesněnými rozměry a zachovaným limitem  
23 milionů korun, odsouhlaseným na březnovém zastupitelstvu. Není 
mi ale jasné, proč se o této variantě vážně nejednalo už dříve. Celkově 
mi situace kolem tělocvičny zavání něčím nezdravým a málo pocho-
pitelným.

Minulé zastupitelstvo nebylo z nějakého důvodu schopno nebo 
ochotno během téměř roku rozhodnout o zcela zásadní investici  
a na nás pak byl vyvíjen zbytečný nátlak na okamžité rozhodnutí. Pan 
starosta, který 25. února ještě před samotným projednáním bodu po-
vídal cosi o tom, že doufá, že jsme si materiály pečlivě nastudovali, 
protože bez toho to nejde, najednou vytáhl z klobouku zcela nepři-
pravenou a absurdní variantu, kterou nakonec zastupitelé pod časo-
vým tlakem přijali. 

Je také zvláštní, odkud se v průběhu několika dní vynořila ona varian-
ta, která nepřekračuje schválený rozpočet, je vhodná pro město i školu  
a kterou podpořili všichni zastupitelé. Proč bylo nutné více než měsíc 
bojovat proti nesmyslnému návrhu? Je ale dobře, že nové zastupitel-
stvo nakonec dokáže rozhodovat v zájmu občanů.

Zajímavé je i to, jak funguje redakce Zpravodaje. Jednání ZM proběhlo 
25. února, uzávěrka Zpravodaje byla 9. března, jenže Zpravodaj vyšel 
téměř o měsíc později, kdy se mezitím situace zcela zásadně změnila. 
Věřím, že v dnešní době je technicky možné vydávání velmi urychlit, 
aby informace od uzávěrky do distribuce Zpravodaje neztratily aktu-
álnost. Takto mi smysl měsíčního periodika, které má informovat o ak-
tuálním dění, poněkud uniká. 

Ing. Pavel Grygar, zastupitel

Proč jsem stál o to, být přítomen jednání Komise? Ze zcela prostého 
důvodu. Chtěl jsem slyšet stanoviska dotčených orgánů, které se k ÚP 
vyjadřují, abych mohl později na akcích pro veřejnost říci: instituce to 
vidí takto, komise takto, já třeba takto a jak to vidíte Vy?

Na závěr chci reagovat na četné dotazy ohledně jmenování zástupce 
veřejnosti. Je to možné až poté, co bude zpracován a pro veřejnost 
zveřejněn návrh územního plánu. To bude nejdřív před letními prázd-
ninami, spíše ale později. 

Pavel Jeřábek, zastupitel

Jak to vidí zastupitelé
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oSLAvA 70 LeT oD oSvobozenÍ
Přesně před 70 lety, po dlouhých šesti letech hrůzného světového kon-
fliktu, nastal mír. Evropa, Československo a tedy i Mníšek pod Brdy, byly 
v prvních květnových dnech osvobozeny.

Město Mníšek pod Brdy srdečně zve všechny občany na pietní  
a vzpomínkový akt k uctění památky všech padlých bojovníků  
a obětí druhé světové války, který proběhne v den státního svátku, tedy  
v pátek 8. května 2015 v 11.00 u pomníku obětem světových vá-
lek na náměstí F. X. Svobody (u Pekařství a cukrářství Jarolímek). Piety  
a položení věnců a kytic u památníku se zúčastní zástupci skautů, od-
boje a také příslušníci a veteráni misí Armády České republiky. 

Společně vzpomeneme na tragické okamžiky největší válečné katastro-
fy v dějinách lidstva a na všechny rodáky a obyvatele, jichž se válka, 
boje, persekuce, koncentrační tábory a popravy dotkly. Na čas, kdy se 
vojska západní koalice, zejména americká a britská armáda, musela za-
stavit za Plzní a dále nesměla postoupit. Připomeneme si oběti povstání 
v Přerově, které vypuklo 1. května a bylo prvním povstáním na území 
Protektorátu, i čas pražského povstání 5. května, které po třech dnech 
skončilo kapitulací Wehrmachtu. Do Prahy pak vstoupily sovětské jed-
notky a ještě několik dní sváděly boje s Němci. Posledním bojem na 
našem území byla 11. – 12. května bitva u Milína u Příbrami.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

lOgO HER bEZ HRANIC 2015 JE NA SVĚTĚ
 

Hry Mikroregionu Mníšecko se přibližují kvapíkem, a tak bychom Vám 
chtěli představit jejich logo. Autorkou je grafička Kateřina Fekoňová.
Děkujeme. Z loga jde i poměrně jednoduše vyčíst, co a jaká témata nás 
inspirovala k vytvoření jednotlivých disciplín. Podrobnosti samozřejmě 
neprozradíme, ale jisté je, že se mají na co těšit jak týmy obcí, tak i Vy, 
diváci.
A co jsou Hry bez hranic a kdy a kde se budou konat? Jedná se o již  
3. ročník sportovní, společenské, komunitní, celoregionální akce, při níž 
soutěží týmy obcí Mikroregionu Mníšecko. Vše se odehraje v sobotu  
13. 6. 2015 v Mníšku pod Brdy v prostoru v předzámčí. Informace mů-
žete sledovat na webu města, na webu mikroregionu, ale také a nejlépe 
na facebookové stránce Hry bez hranic Mníšek 2015.

Děkujeme partnerům: 

Za přípravný tým Miloš Navrátil, Tereza Středová, Věra Landová,  
Pavla Duchoňová a Daniela Páterová

MNÍŠEK V MÁJI ROZKVETE  
i spoustou zajímavých společenských  
a kulturních akcí
Česká premiéra filmu o kájovi maříkovi? kde jinde než u nás.

V pátek 8. května přijedou do 
Mníšku pod Brdy tvůrci a hlav-
ní hrdinové amatérského filmu  
o Kájovi Maříkovi, nazvaného 
„Mauí chuapec z Radošovec“.  
Nepřijedou sami, bude jich plný 
autobus. Společně s nimi přijedou  
i jejich blízcí z vísky Radošovce na 

Slovensku, včetně místního pana starosty a tří páterů farářů.  Přijedou 
se podívat do místa, kde žil Kája Mařík, kterého mají rádi a obdivují jej. 
V pátek si prohlédnou Prahu, ale svůj první program ukončí návštěvou 
hrobu Marie Wagnerové-Černé, autorky ságy o školákovi Kájovi. 

V sobotu je bude čekat náročný program. Brzy ráno proběhne na Skalce 
mše svatá. Po ní je provedeme celým barokním areálem. Pak se přesu-
nou na prohlídku zámku. Následovat bude prohlídka kostela sv. Václava 
s výkladem o jeho historii. Svou návštěvu završí opět v Barokním areálu 
Skalka. Odpoledne bude slavnostní projekce, česká premiéra již zmi-
ňovaného filmu o Kájovi. To bude vrcholem celé návštěvy. Promítání  
proběhne od 14.30 hodin v klášteře barokního areálu a všichni jste  
srdečně zváni. Projekcí nás provede slovenská moderátorka Anna Bož-
ková z Rádia Lumen, která nám osobně představí nejen hlavní hrdiny 
– Káju a Zdéňu, ale i paní režisérku Silvii Kudláčovou a také pana kame-
ramana. Na místě budete moci zakoupit i DVD s filmem.

byla noc krásná, májová…
Tak začíná známý „májový valčík“ a my doufáme, že krásná nebude 
jen májová noc, ale především každoroční květnová akce, Poberoun-
ský folklorní festival Staročeské máje. Ty letošní proběhnou v sobotu  
16. května. Veselí odstartuje ve 13.35 slavnostním průvodem ze zámku, 
do kterého Vás srdečně zveme. Průvod spolků, dětí či sportovců, ve kte-
rém nebudou chybět ani hasiči a koně, doputuje až na náměstí F. X. Svo-
body, kde tradičně starosta města předá za „veškeré konšele“ právo na 
konání Májů. Poté již na pódiu vystoupí celá řada účinkujících – nejen 
mateřské školy z Mníšku, ale také soubor Kvítko při ZUŠ Řevnice, poboč-
ka Mníšek pod Brdy a pěvecká sdružení A.M.O.S a A.M.O.Sek. Po nich se 
předvedou také folklorní skupiny z různých koutů naší země. Program 
bude opravdu pestrý a všichni musíme věřit, že bude hezké počasí. 

Hned druhý den po Májích, v neděli 17. 5., budou na Skalce zahájeny 
další dvě výstavy. V klášteře proběhne od 15.00 vernisáž výstavy quiltů 
skupiny X–XII Ten to Twelve s názvem „Zašitá krása“ a v kostelíku sv. Maří 
Magdalény v 16.30 vernisáž výstavy Františky Janečkové „Obrazy“. Na 
vernisáže opět vypravíme autobus. Odjezdy budou ve 14.15 od Domo-
va pro seniory na Skaleckém náměstí a ve 14.20 z náměstí F. X. Svobody. 
Zpět ze Skalky pojede autobus v 17.00 hodin.

Zpěv brdského kosa dolétl až do brna!
Poslední květnová sobota (30.5) bude věnova-
ná dětem. Zpívajícím dětem. Bude se konat již  
15. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež Brd-
ský kos. Stejně jako v minulých letech, i letos se 
přihlásilo hodně zpěváčků. A co je zajímavé – ze 
všech koutů České republiky. Asi největší dál-

ku k nám urazí děvčata z Brna. Již nyní děkujeme všem partnerům za  
podporu našich mladých zpěváků. Děkujeme především společnosti 
Družstvo Eurosignal, která je nejstálejším partnerem Brdského kosa.

A kdo usedne v porotě? Předsedkyní poroty bude zpěvačka a hereč-
ka, ale také šéfredaktorka Rádia Junior, Zora Jandová. Dalším porotcem 
bude Milan Herman, mimo jiné porotce z 1. řady Česko hledá Super-
Star, která vybrala Anetu Langerovou. Pamatujete? Dále se porotcová-
ní ujme mladá a velmi talentovaná zpěvačka Markéta Zdeňková, také  
bývalá vítězka Brdského kosa, a Štěpán Janoušek, vynikající jazzový 
trombonista a zpěvák.

Bližší informace ke všem akcím budeme zveřejňovat na www.mnisek.cz, 
na facebookovém profilu Mníšku pod Brdy, výlepových plochách ve 
městě a také v městském rozhlase.
Moc se na setkání s Vámi těšíme.

Tereza Středová, správkyně BAS, OKS
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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město mníšek pod Brdy
za podpory SDH mníšek pod Brdy  

a Státního zámku mníšek pod Brdy
zve na

CARODEJNICE
čtvrtek 30. dubna 2015 od 17.00 hodin

předzámčí, mníšek pod Brdy



OKS PŘEDSTAVuJE ZMĚNy  
V ORgANIZACI aneb Kancelář v MKS 
zrušena a plakáty nově do knihovny
Změny, které nastaly v odboru kanceláře starosty, nás vedly k tomu, že 
jsme z úsporných důvodů zrušili kancelář OKS v městském kulturním 
středisku a tedy i stálou přítomnost pracovníků města. Spolků a uživa-
telů prostor v MKS se tato změna nijak zásadně nedotýká. Jednak mají 
naši plnou důvěru a jednak sami znají provoz domu stejně, jako jej zná-
me my. 

Zcela se ale mění příjem plakátů pro výlep. Nově se plakáty a další tis-
koviny určené na výlepové plochy přijímají v Městské knihovně Mníšek 
pod Brdy. Výlepovým dnem zůstává středa. Plakáty je nutné dodat vždy 
do středečního poledne.

Kolegyni Terezu Středovou, která má na starosti kulturu a Barokní areál 
Skalka, najdete v budově úřadu v 1. patře, v kanceláři OKS. Se Zorou 
Kasikovou, které se stará především o Zpravodaj, inzerci a kroniku, si 
můžete jednání smluvit v knihovně v 1. patře.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

INfORMACE Z ODbORu MAJETKu  
A inveSTic
jak pokračuje rekonstrukce čistírny odpadních vod
Máme za sebou více než polovinu doby pro výstavbu, čemuž odpoví-
dá také množství odvedené práce. Uskutečnila se důsledná kontrola ze 
Státního fondu životního prostředí, poskytovatele dotace, z níž je re-
konstrukce z velké části hrazena. Kontrola dopadla dobře a kontroloři 
byli spokojeni s realizací celé akce.

Kalové nádrže prošly úspěšně revizními zkouškami i kontrolou z vodo-
právního úřadu v Černošicích a byly zapojeny do provozu ČOV. Fungují 
bezchybně. Zapojení kalových nádrží do provozu během rekonstrukce 
je nutné pro plynulé pokračování prací. 

S kalovými nádržemi je úzce spojena budova lisu kalu, kalolisovna. Byla 
postavena při poslední rekonstrukci čistírny v roce 2007, je tedy téměř 
nová. Rekonstrukcí prošlo jen vnitřní vybavení. Byla instalována nová 
technologie pro zpracování a slisování kalu odčerpávaného z kalových 
nádrží. Ve finální fázi se kal ukládá na kontejnery a odváží pryč k likvi-
daci. 

Dokončuje se instalace technologií pro hrubé předčištění. V této sou-
stavě umístěné na samém vtoku do ČOV se zachycují hrubé nečistoty 
přicházející na čistírnu: papír, pevné částice, nedopalky cigaret, písek 
atd. Zachycují se v česlích, usazují se v sedimentačních nádržích a po-
sléze jsou mechanicky odstraněny. Do této soustavy jsou také vpouště-
ny obsahy z jímek přivezené fekálními vozy. 

Momentálně probíhají práce na dvou nových kruhových dosazovacích 
nádržích. Budou mít obdobné parametry jako kalové nádrže, ale s (ne)
patrným rozdílem: zatímco kalové nádrže jsou vyneseny na povrchu, 
dosazovací nádrže jsou zapuštěny do země. Pro jejich umístění bylo 
nutno vykopat šest metrů hluboké jámy, vyčistit je a připravit podloží 
s položením nového potrubí pro stavbu nádrží. Aby tyto nádrže moh-
ly být vybudovány, bylo třeba zprovoznit nové kalové nádrže, odstavit  
a zbourat staré a na jejich místě začít se stavbou nových dosazovacích 
nádrží. Současně s pracemi na jednotlivých technologiích prochází zá-
sadní rekonstrukcí celý objekt obsluhy čistírny, od podlahy přes nová 
okna a dveře až po střechu.  

Veškeré tyto a další práce probíhají za plného provozu čistírny. Její re-
konstrukce je náročná jak stavebně, tak koordinačně. Je nutno zajistit 
plný chod čistírny a odpovídající kvalitu vody vypouštěné zpět do pří-
rodního koloběhu. Každý krok na stavbě i kvalita vody na čistírně se 
pečlivě hlídá a podléhá pravidelným kontrolám, aby splnila veškeré 
nároky a stanovené limity. Ty jsou stanoveny právě vodoprávním úřa-
dem v Černošicích a jím i provozovatelem jsou pravidelně kontrolovány  
a vyhodnocovány.

sběrný dvůr
Provoz na sběrném dvoře přešel od 1. 4. 2015 do letního režimu. Aktu-
ální otevírací doba je zveřejněna na www.mnisek.cz v sekci Kam s od-

padem – Sběrný dvůr. Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora je 
731 410 209 a 318 541 920 (v provozní době dvora).“ 

PROVOZNÍ DObA SbĚRNéHO DVORA:
 pondělí  zavřeno, údržba
 Úterý 14.00 - 17.00
 středa 14.00 - 17.00
 Čtvrtek 14.00 - 17.00
 pátek 14.00 - 17.00
 sobota 8.00 - 12.00
 neděle  zavřeno

Stanovení otevírací doby se odvíjí od možností města, zejména perso-
nálních a finančních, a požadavků občanů. Obojí se snažíme skloubit 
tak, aby výsledek co nejvíce vyhovoval co největšímu okruhu osob. Ak-
tuální otevírací doba je určena právě s ohledem na zkušenosti z minula. 
Sobotní otevírací hodiny se ukázaly zatím jako vyhovující, od nedělního 
otevření jsme ustoupili pro malý zájem o něj. To ale neznamená, že je 
tato provozní doba definitivní a nemůžeme ji změnit či upravit. 

Chápeme, že je také mnoho občanů, pro které je tato doba nevhodná, 
např. kvůli pozdnímu návratu z práce během týdne. Těm, kdo potřebu-
jí služby sběrného dvora využívat mimo otevírací hodiny nebo nemají 
možnost odpad dopravit na sběrný dvůr, nabízíme alternativu. Od po-
čátku března si můžete na sběrném dvoře objednat kontejner, odpad si 
ve svém volnu naložit a obsluha sběrného dvora se poté postará o jeho 
odvoz. To vše po telefonické domluvě a na základě stanoveného ceníku. 
Ať už potřebujete odvézt suť, kovový odpad, posekanou zeleň, ořezané 
větve apod., tato služba je Vám k dispozici.

průběžný odvoz zeleného odpadu
V rámci služeb sběrného dvora budou jeho techničtí pracovníci během 
letního režimu zajišťovat průběžný svoz zeleného odpadu – posečené  
a vyhrabané trávy, listí, ořezaných větví stromů a keřů. Tento svoz bu-
deme zajišťovat vždy v úterý a pátek, v dopoledních hodinách. Pro vět-
ší množství je však vhodnější si předem sjednat přistavení kontejneru  
a rovnou tento odpad naložit. Optimální je třídit zvlášť trávu a listí  
a zvlášť větve. V rámci tohoto také připomínám, že jednou ze služeb 
sběrného dvora je možné vyštěpkování větví stromů a keřů.

Železný víkend vystřídá bílá sobota
V měsíci březnu jsme s úspěchem absolvovali první kolo svozu želez-
ného odpadu. Celkem se odvezlo a uklidilo 2,5 tuny kovového odpadu. 
Tuto akci jsme pro úspěch připraveni opět zopakovat na podzim, na 
přelomu září a října.  

Ukázalo se, že byste měli zájem i o svoz vyřazených domácích elektro-
spotřebičů – praček, mrazáků, chladniček, televizorů atd. Svoz tohoto 
odpadu proběhne v sobotu 30. května 2015 od 8.00 do 18.00 ve všech 
lokalitách: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně. Svoz odpadu bu-
dou opět zajišťovat techničtí pracovníci sběrného dvora a bude probí-
hat opět ve stejném režimu jako svoz kovového odpadu. Nepoužívané 
elektrospotřebiče stačí vyskládat před dům a o jejich odvoz a úklid se 
již postaráme my. 

Lavičky 
V loňském roce se městu podařilo pořídit a po městě rozmístit desítky 
kovových laviček. Jsou na náměstí, u kostela, u zdravotního střediska, 
na cestě od náměstí ke hřbitovu a na hřbitově, u kulturního střediska, 
podél lipové aleje až pod Skalku a na Skalce samotné, u autobusových 
zastávek i jinde. Lavičky jsou většinou neukotvené. Díky Vám, obyvate-
lům města, se některé lavičky plynule přesouvají o kousek dál na jiná, 
nová a vhodnější místa pro odpočinek. Ze slunce do stínu, na místo  
s lepším výhledem nebo větším klidem. Bohužel se nám již také stalo, že 
se jedna lavička ztratila, a to zrovna lavička hojně využívaná, na Kytín-
ské ulici. Na její místo jsme umístili lavičku novou a pořádně ji ukotvili. 
Zvláštní je, že na tomto místě se ztrácely i lavičky původní. Je to škoda. 
Tyto lavičky mají sloužit nám všem. Třeba se už tak nestane a nově zde 
umístěná lavička se stane trvalou. 

Počátkem dubna jsme rozmístili po Mníšku dalších 25 nových laviček. 
Část z nich v budoucnu najdete i ve zrevitalizovaném parku Pivovárka 
podél cesty od Káji Maříka k zahradnictví. Zde budou sloužit pro odpo-
činek, oddech a pozorování okolní přírody. Prosím, napište nám, kam 
byste chtěli lavičky umístit, protože jen tak můžeme pružně reagovat 
na Vaše potřeby. 
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PĚT STROMŮ,  
PĚT HVĚZD KOlEM  
HlAVy JANA  
z nePoMUKU 
V noci 20. března 1393 svrhla sku-
pina mužů z Karlova mostu do 
Vltavy již téměř bezvládné tělo. 
Byl to Jan z Nepomuku (správně 
je ale z Pomuku), který tehdy za-
stával vysoké funkce na pražském 
arcibiskupství. Kolem jeho života 
i smrti se za mnoho let vytvořily 
romantizující legendy – ta nejzná-
mější říká, že Jan byl zpovědní-
kem královny Žofie, jejíž zpovědní  
tajemství nechtěl vyzradit. 

Jan byl později svatořečen a stal 
se ve světě nejznámějším českým 
svatým. Jeho sochy se stavěly po 
celé Evropě i v zámoří. Jejich nej-

charakterističtějším znakem, atributem, je pětice hvězd – zlatých nebo 
zářících – šesticípých, většinou na místě svatozáře. Hvězdy má kromě 
něj jedině Panna Maria. A proč hvězdy? Ty se objevily na Vltavě nad mís-
tem, kde se zachytilo Janovo tělo a zároveň znamenají slovo TACUI – tj. 
mlčel jsem. Jsou i připomenutím pěti ran Kristových.

Proč o tom píšeme? Protože jednu krásnou sochu sv. Jana z Nepomu-
ku máme i na Skalce. Je první, kdo Vás v barokním areálu přivítá, když 
přicházíte po asfaltové cestě. Stojí u východního rohu kláštera. Kolem 
sochy byly vysázeny stromy. Jedna lípa a čtyři kaštany. Pět stromů ve 
svém součtu. Lípa byla již před řadou let (a několikrát) ošetřována, byla 
mj. zakryta velká dutina, ale i tak se klima a povětrnostní podmínky na 
stromu podepsaly natolik, že lípa ztrácela větvě a usychala. Hrozilo její 
vyvrácení a tím také poškození sochy, kláštera nebo zranění poutníků. 
Kaštany, ač byly mnohem mladší než lípa, na tom byly více než podob-
ně. Tvořily se v nich dutiny, trpěly hnilobou a nemocí. 

Na základě odborného posudku bylo nakonec, po dlouhém váhání 
rozhodnuto, že se všech pět stromů pokácí. Posudek si můžete přečíst  
u kolegyně Ing. Jiřiny Romové. Současně bylo rozhodnuto, že se zasadí 
stromy nové. A bude jich znovu pět. Ctíme tak nejen legendu, ale plní-
me i přání našich předků, kterých si vážíme a kteří, právě v duchu oněch 
atributů se symbolem pětice, stromy před desítkami let kolem Jana na 
Skalce zasadili. Nově, právě díky předchozímu poučení a zkušenostem, 
zasadíme všech pět stromů stejných. Budou to lípy, které vydrží mno-
hem déle než kaštany a ke Skalce a Mníšku se zkrátka i historicky hodí 
nejlépe.

Děkujeme lípě a děkujeme kaštanům za jejich krásu. Děkujeme jim za 
jejich ochranu a společnost, kterou vytvářely sv. Janu z Nepomuku. Je 
nám líto každého stromu, zvláště na Skalce, ale mnohdy je třeba roz-
hodnout i v trápení. S výsadbou stromů kolem Janovy sochy se však 
zároveň vznáší i jakýsi pocit naděje. Stromy obnovující se a pospolu 
rostoucí v krásný habitus. A vedle socha z věčného kamene. Obojí jako 
kotva, jako záchrana života v plavbě na rozbouřeném moři a holubice, 
kterou Noe vypustil z archy a která se vrátila s olivovou ratolestí. Navíc,  
v případě Skalky, jsou Jan a Maří Magdaléna spojeni vodou – Jan ve 
vodě zemřel, Maří dožila svůj život u moře. 

Jan zemřel jako poctivý, věrný a pečlivý vykonavatel svých kněžských  
a úředních povinností, odporující hrubému nátlaku vládnoucí moci. 
Jeho památku si připomínáme 16. května. Zastavte se u něj. Na Skalce, 
na břehu moře.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
Tereza Středová, správkyně BAS, OKS

KlIKACÍ ROZPOČET – okno 
do duše městského rozpočtu
Díky internetové aplikaci Klikací rozpočet může ve-
řejnost nahlížet do hospodaření města. Jinými slovy 
mají občané dokonalý přehled o tom, jaké jsou zdroje 

příjmů, co se platí z rozpočtu města, např. kolik stojí provoz úřadu či jak 
velká byla investice např. do komunikací, a to vše v reálné době.
Město pracovalo a dále pracuje na takovém zajištění technologie, které 
by umožnilo dále prohloubit již stávající procesy a agendy vnitřního in-
formačního systému tak, aby je bylo možné automatizovaně převádět 
do podoby platformy „Klikací rozpočet“, což je nástroj pro ještě větší 
transparentnost města. 

nové tváře a změny v osmi
Od března je členkou našeho týmu Karla Koupá. Převzala do svých 
kompetencí agendu po Janu Junkovi. Má na starosti žádosti občanů na 
radu města týkající se staveb rodinných domů, rekonstrukcí, připojení 
na vodovod a kanalizaci a uzavírání plánovacích smluv a vyřizování věc-
ných břemen. Dlouhá léta pracovala ve stavebnictví, má bohaté zkuše-
nosti a praxi. Již teď se stala naší zdatnou posilou. 
Náš dlouholetý kolega Jaroslav Bednář se rozhodl odejít do důchodu  
a zůstat coby zaměstnanec města na částečný úvazek. Na městském 
úřadě bude k dispozici v pondělí po celý den, v úterý a ve středu dopo-
ledne. Jsme rádi, že s námi takto zůstává a předává nám své cenné rady 
a nabyté zkušenosti, současně mu přejeme, aby si užíval i dnů volna 
a klidu, jež si zaslouží. Agendu bytového a nebytového fondu města 
bude nyní vykonávat Daniela Kukolová. V této oblasti má velké zkuše-
nosti. Na ni se můžete obracet s dotazy a žádostmi týkajícími se proná-
jmu městských bytů atd. Taktéž vždy ráda pomůže a poradí. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

CO SE STAVÍ NA PRAžSKé? bIllA.
Jistě jste si již všimli, naproti Penny, hned vedle zahradnictví, se začíná 
něco dít. Nejprve se objevily buňky stavební firmy Metrostav a později 
vyrostlo oplocení. Následovaly první zemní práce a vyměřování budou-
cích základů stavby. 
Odhadujete správně. Jedná se o budoucí supermarket Billa, o kterém 
naše město poprvé začalo jednat před více než třemi lety. V té době byl 
domluven budoucí vzhled i rozměry prodejny, a to včetně navazujícího 
zahradnictví, které v obchodní zóně dál zůstává. Pouze bude poněkud 
upraveno, aby se vedle sebe vešla jak Billa a zahradnictví, tak nové par-
koviště pro dalších cca 70 vozidel. Součástí celého projektu výstavby 
nového supermarketu je i částečná rekonstrukce záchytného parkoviš-
tě města a krytá autobusová zastávka.
Investor stavby počítá, že nová prodejna Billa bude otevřena na začát-
ku podzimu letošního roku. Můžeme se tedy těšit, že o Vánocích si zde 
budeme moci nakoupit, neboť Billa bude nabízet více než 6000 položek 
zboží, a to nejen potraviny. To je pro srovnání šestkrát více, než diskont-
ní Penny. 
Investor nám také potvrdil, že se napevno počítá s umístěním banko-
matu, o který jsme velmi stáli. Ulehčí tak bankomatu České spořitelny 
na náměstí. Nevíme, jaká to bude banka, ale to na významu nic nemění. 

Na obrázku je vidět nejen prodejna Billa s parkovištěm, ale celá budou-
cí obchodní zóna. Takto by to zde mohlo vypadat v době, kdy budou 
dokončeny i další obchody směrem k dálnici, kde se počítá s prodejnou 
Kik, lékárnou, menším hobby marketem a dalšími obchody.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Klikací rozpočet byl 15. dubna 2015 spuštěn do poslední, ostré testova-
cí fáze. Nyní budeme sledovat všechny funkce a možnosti. Od stejného 
data jej můžete používat i Vy! Odkaz najdete na webových stránkách 
města, v sekci Rozpočet. Stačí ale i jen jednoduše kliknout na ikonu na 
první straně webu a už jste tam. Během chvíle tak zjistíte, kolik financí 
v daném roce město věnuje například pro oblast školství nebo opravu 
veřejné infrastruktury.                                                                                                                            

Miloš Navrátil, vedoucí OKS   

7

Zprávy z radnice



SOS 2015 EXTREME  
OPĚT V MNÍŠKu POD bRDy
8. – 10. května 2015, Mníšek pod Brdy - Dobřichovice

Za již tradiční se dá považovat pořádání metodického cvičení zdravot-
nických družstev SOS EXTREME v městech Mníšek pod Brdy a Dobři-
chovice a jejich okolí. Nad místem konání již 7. ročníku tak Asociace 
dobrovolných záchranářů Česká republika, z. s. jako hlavní organizátor 
a koordinátor cvičení ani okamžik neváhala. Zajisté jste i Vy, občané 
Mníšku pod Brdy, Dobřichovic a blízkého okolí, vloni o druhé květno-
vé sobotě zaznamenali vyšší výskyt záchranných skupin a na několika 
místech i zhlédli jejich práci při řešení složitých modelových situací. Pro 
připomenutí - jednalo se například o dopravní nehodu hasičské cister-
ny jedoucí k zásahu s osobním automobilem, skok osoby z okna nebo 
ztrátové poranění končetiny pracovníka na dráze. 

Trať byla i tentokrát umístěna do terénu mezi Mníškem a Dobřichovi-
cemi. Celkem záchranáři absolvují 12 úkolů během 15km trasy v denní 
etapě a navíc 1 úkol v noční etapě. Jeho řešení pro svou náročnost cvi-
čícím ovšem zabere téměř celou noc. Jedná se tedy o nonstop nasazení 
po celých 24 hodin. 

Velkým přínosem této lokality je právě možnost, že záchranné operace 
jsou přístupné i místní veřejnosti. Můžete tak nejen strávit akční den  
i se svými ratolestmi, ale také se naučit, jak postupovat v různých situ-
acích bezprostředně ohrožujících životy. Náš organizační tým čítá na  
100 jednotlivců z řad rozhodčích, organizátorů, figurantů či hasičů. Le-
tos se opět pokusíme připravit náročná zadání pro soutěžící a atraktivní 
podívanou pro Vás, naše potenciální diváky. 

Odbornost nám garantuje Centrum letecké záchranné služby Armády 
České republiky a rozhodčí, kteří jsou sami odborníky v oblasti záchrany 
osob. Nedílnou součástí našeho týmu jsou pak i Jednotky sborů dobro-
volných hasičů Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Kytín, Dobřichovice, 
Hlásná Třebáň a další, kteří jako figuranti nebo podpůrné záchranné 
jednotky do vyčerpání pomáhají a dávají cvičení nádech reálného zása-
hu složek IZS. Konečná podoba soutěže se teprve připravuje, ale už teď 
můžeme slíbit velmi zajímavé situace. 

Doufáme, že si najdete čas a přijdete se druhý květnový víkend,  
8. - 10. 5. přiučit novým věcem na metodické cvičení zdravotnických 
družstev SOS 2015 EXTREME. Více informací na stránkách www.adzcr.
eu/sos nebo na Facebooku: Asociace dobrovolných záchranářů Česká 
republika, z.s.

Lukáš Tláskal, DiS., ředitel cvičení, 
předseda Asociace dobrovolných záchranářů ČR, z. s.

MĚSTSKÁ POlICIE INfORMuJE
Vedle řešení přestupků dopravních či pořádkových bylo nejvážnějším 
zásahem strážníků v prvních měsících roku zadržení pachatele, který 
poškozoval zaparkovaná vozidla v Rymani. Vzhledem k tomu, že při za-
držení kladl odpor, a k výši způsobené škody musel být případ předán 
Policii ČR, neboť jednání této osoby naplnilo skutkovou podstatu trest-
ného činu. Obvodnímu oddělení Policie ČR v Mníšku pod Brdy bych 
tímto chtěl také poděkovat za velmi dobrou spolupráci, například při 
řešení přestupků souvisejících s ochranou majetku či ochranou před 
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

Nyní připravujeme novou koncepci služeb, díky níž budeme moci více 
spolupracovat s ostatními složkami integrovaného záchranného systé-
mu a bezpečnostními složkami v našem městě. Součástí této koncepce 
bude také rozšířené využití kamerového systému. Povedlo se nám ze-
fektivnit měření nejvyšší povolené rychlosti v obci radarem. A tak bych 
chtěl z preventivních důvodů na závěr upozornit řidiče, že v nejbližších 
dnech se právě na tuto činnost v našem městě zaměříme.

KISS&RIDE ANEb 
PARKOVÁNÍ VÍC 
NEž lETMé
Obrázek typického rána na kři-
žovatce u základní školy: rodiče  
s dětmi přecházející spořádaně po 
přechodu pro chodce i nezodpo-
vědně mimo něj, auta popojíždě-
jící, parkující na parkovišti, zasta-
vující v křižovatce či pod značkou 
K+R. Nebo pod touto značkou sto-
jící. Někteří z Vás, kdo taková rána 
běžně zažíváte, jste si – například 
prostřednictvím sítě Facebook – 
postěžovali, že právě pod touto 
značkou bývají zaparkována auta 
déle, než trvá vystoupení dítěte se 
sebevětší aktovkou nebo nejvře-
lejší rozloučení.

Značku „K+R“ (Kiss & Ride – Polib a Jeď) a její používání upravuje vyhláš-
ka č. 30/2001 Sb.: „K+R označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za 
účelem vystoupení a nastoupení osob.“ Značka, která byla u školy umís-
těna při nedávné rekonstrukci chodníků, měla právě pomoci zefektivnit 
dopravu dětí do školy.  Mnozí rodiče skutečně používají parkoviště K+R 
k tomu, aby děti odvedli do školy, a pak hned odjedou. Najdou ale i tací, 
kteří přes to, že je K+R prázdné, zastaví na autobusové zastávce či přímo 
na přechodu u vjezdu ke škole.

Co s tím? bezpečnost nade vše.
Občas se snese kritika směrem ke strážníkům, že nedostatečně postihu-
jí řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy. Ale bylo by skutečně řeše-
ním rozdat během půl hodiny pokuty v hodnotě tisíců korun? Mohlo by 
se také stát, že zatímco budou strážnici s nezodpovědným řidičem řešit 
pokutu (a dost možná také spor o to, zda bylo parkování opodstatněné 
či nikoliv), nebudou moci dohlížet na bezpečnost dětí. Posílení počtu 
strážníků tak, aby se někteří z nich věnovali postihům nezodpovědných 
účastníků provozu, zatímco jiní by dohlíželi na bezpečnost dětí, není  
v tuto chvíli bohužel reálné. Navíc pravidla hry nedodržují také někteří 
rodiče, když se svými dětmi suverénně přecházejí uprostřed křižovatky, 
ačkoliv mají z každé strany nově vyznačený přechod. Ani ti by se tak 
pokutám nevyhnuli – k atmosféře klidného a bezpečného provozu by 
to, jako žádná represe, příliš nepřispělo.

Zatím dostává přednost prevence před persekucí, upozorňování a vy-
světlování před postihy a především – dohled nad bezpečným přícho-
dem dětí ke škole. Město zvažuje také možnost doplnění značky K+R  
o časové omezení například 10 minut. A nezbývá než apelovat na řidi-
če k větší ohleduplnosti. Řidič, jenž nezodpovědně zaparkuje, si musí 
uvědomit, že v tu chvíli ohrožuje dítě, které například nebude moci bez-
pečně vystoupit z jiného auta. Zodpovědnost je na všech – aby nás děti 
nemusely učit dopravní výchově, jež je běžnou součástí vzdělávání na 
základních školách.  

Mgr. Zora Kasiková, redakce, OKS,
ve spolupráci s Janem Janouškem, strážníkem MP Mníšek pod Brdy

pokus o úplatek nezůstal bez postihu
Na začátku bylo výtržnictví v baru U krbu a na konci podezření z trestné-
ho činu podplácení. V pátek 3. dubna nad ránem vyjela hlídka Městské 
policie Mníšek pod Brdy do baru U krbu kvůli ohlášenému výtržnictví 
podnapilého muže. Mladíka následně ve spolupráci s Policií ČR a Rych-
lou záchrannou službou strážníci převezli do nemocnice v Příbrami na 
vyšetření, zda je schopen pobytu na protialkoholní záchytné stanici. Na 
urgentním příjmu muž nabídl městským strážníkům úplatek – nejprve 
2000 Kč, které vzápětí zvýšil na 5000 Kč. Strážníci z Mníšku toto jednání 
neprodleně ohlásili příbramskému oddělení Policie ČR. Poté, co dotyč-
ného výtržníka dopravili na záchytnou stanici, absolvovali výslech na 
služebně kriminální policie v Příbrami. Do Mníšku pod Brdy se vrátili  
v půl desáté dopoledne, 5 hodin od nahlášeného výtržnictví. Za trestný 
čin podplácení dotyčnému hrozí jeden až šest roků vězení. 

Milan Kotouč, DiS., velitel Městské policie Mníšek pod Brdy
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ObNOVA ZElENĚ POKRAČuJE
S nástupem jara přicházejí na řadu další práce v rámci projektu Obno-
va zeleně v Mníšku pod Brdy, uskutečňovaného za podpory SFŽP. Nyní 
probíhají řezy stromů na Pivovárce a na náhradních pozemcích města. 
Většinou jde o bezpečnostní či zdravotní řezy stromů. Náhradní ošet-
ření stromů (za chybějící, tedy pokácené či dříve padlé stromy na Pivo-
várce) jsme mohli nechat provést u stromů na jiných pozemcích města.  
Vybrali jsme nejpotřebnější lokality – okolí ZŠ Komenského 420, prosto-
ry kolem MŠ Nová a Školní družiny. Poslední lokalitou je Staré sídliště, 
kde byly ošetřeny převážně ovocné stromy u Řevnické ulice. 

Pokračovat bude výsadba stromů, která byla přerušena kvůli podezření 
na nekvalitní výsadbový materiál. Dodavatel realizační firmy se zaručil 
za dobrý zdravotní stav stromků. Nejpočetnější výsadba bude probíhat 
na Pivovárce, V Kamenném a na bývalé skládce. Dále dokončíme mode-
laci terénu v parku za Domovem pro seniory pod Skalkou. Vznikne zde 
také trávník a záhony s okrasnými rostlinami. Pivovárku čeká odvoz po-
kácených dřevin, vyrovnání terénu a dosazení keři. Již nyní je vidět, jak 
velké změny probíhají, a můžeme se těšit na konečnou podobu všech 
obnovovaných ploch.

Na tomto místě si nemohu odpustit pár řádků o nevhodném chování 
některých občanů. Je bohužel smutným faktem, že dochází k rozkrádá-
ní zeminy u Domova pro seniory a dřeva a štěpky na Pivovárce. Zemina 
není vhodná „pro rododendrony“, jak se někteří nenechavci domnívají. 
A akáty likvidujeme proto, že se jedná o invazní druh. Do půdy vypouští 
jedovaté látky způsobující, že v jeho okolí jiné rostliny nerostou. Tyto 
látky jsou, i když v menší míře, obsaženy i ve štěpce. V první řadě jde 
však o krádež cizího majetku.

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí 

nUTný oDchoD MnÍŠecKÉho  
VElIKÁNA 
Tímto velikánem byl nám všem dobře známý památný buk lesní (Fa-
gus silvatica) na Skalce. Jeho stáří se odhadovalo na 200-250 let, výška 
byla 27 m, obvod kmene 412 cm (ve 130 cm nad zemí). Jako památ-
ný strom byl vyhlášen 14. 3. 1996. Zdravotní stav tohoto stromu se  
v poslední době rapidně zhoršil. Došlo dokonce k několika havarijním 
situacím, kdy byl v důsledku vylomení mohutných větví poškozen 
kmen stromu. Buk byl vždy odborně ošetřen, poškozené místo pev-
ně zakryto a koruna zredukována a odlehčena. Rozsáhle poškozený 
kmen byl ale napaden dřevokaznými houbami a hnilobou, která se 
rozšířila nejen směrem ke kořenům, ale i do koruny stromu. Vzhledem 
k vysoké pravděpodobnosti, že tato hniloba již zasáhla mohutné vět-
ve koruny, panovalo reálné riziko, že dojde k rozpadu koruny. Město 
proto nechalo vypracovat odborný posudek zdravotního stavu stro-
mu od RNDr. Boženy Gregorové, CSc. Posudek jasně hovoří o havarij-
ním zdravotním stavu, způsobeném aktivitou dřevokazných hub s ná-
sledným intenzivním rozvojem hniloby, silnou defoliací (chorobným 
odlistěním) a odumíráním koncových větví. Vzhledem k tomu, že buk 
stál přímo u turistické cesty, na místě, kde se často pohybuje mnoho 
návštěvníků Skalky, byl pro své okolí reálně nebezpečný. 

Na základě těchto skutečností 
byla buku v řádném správním ří-
zení odňata památková ochrana 
a následně bylo vydáno povolení 
ke kácení. Buk lesní se zpravidla 
dožívá 200 až 500 let. Važme si 
toho, že po několik generací zdo-
bil Skalku, buďme rádi, že jsme 
vrcholné i konečné stádium jeho 
života mohli zažít. 

Vím, že jej nelze nahradit - každý strom je jedinečný a chápu, že 
pro mnohé z nás je jeho pokácení velmi emotivní. Na Skalce máme  
naštěstí mnoho dalších krásných stromů, o něž bude město nadále 
pečovat a chránit je, stejně jako bezpečí návštěvníků. Za všechny ska-
lecké stromy připomínám buk lesní, z druhé strany kostelíka, který  
v anketě Strom roku 2013 obdržel ve velké konkurenci krásné 2. místo. 
Jemu i všem stromům ve městě budeme nadále věnovat pozornost  
a péči, aby po mnoho dalších let těšily nás, místní, i návštěvníky na-
šeho města. 

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí 

ČEKAJÍ NÁS PRObléMy S INVAZNÍMI 
KŘÍDlATKAMI?
Aby nebylo problémů s invazními pleveli v katastru Mníšku pod Brdy 
dost, po bolševníku se zde objevila křídlatka (zatím nevíme, jaký/é 
druh/y). Patří mezi významné expanzivní druhy rostlin, jež se v po-
sledních letech šíří po území České republiky. Proto využíváme pro-
stor Zpravodaje k informování spoluobčanů o křídlatkách tak, aby se 
neopakovala situace s velkým rozšířením těchto plevelů, jako tomu 
bylo u bolševníku.

V naší republice se vyskytují  
3 druhy křídlatek. Jedná se  
o křídlatku japonskou (Reynou-
tria japonica), křídlatku sacha-
linskou (R. sachalinensis) a jejich 
mezidruhového hybrida křídlat-
ku českou (R. bohemica). Všech-
ny výše jmenované druhy si jsou 
morfologicky velmi podobné. 
Křídlatka japonská a sachalin-
ská byly vysazovány do zahrad 
a parků jako okrasné rostliny. Po 
určité době se ovšem zjistilo, že 
jsou křídlatky schopny zplaňovat 
a osidlovat okolí původně vysa-
zeného jedince a vytlačovat tam 
původní vegetaci. Proto se od je-
jich výsadby ustoupilo a lokality, 
kde se již vyskytují, jsou pečlivě 
sledovány.

Křídlatky využívají několika konkurenčních výhod, které jim umožňují 
setrvávat na stanovišti a šířit se na nové lokality. V prvé řadě vytvářejí 
kořenový systém (systém oddenků), jenž zasahuje hluboko do půdy  
a velmi rychle se šíří do stran. Pomocí oddenků si křídlatky velmi dobře 
osvojují živiny a vláhu a dobře snáší nepříznivé klimatické podmínky. 
Do svého okolí současně vylučují látky, které zpomalují růst jiných rost-
lin. Další „předností“ křídlatek je jejich problematická regulace, snadná 
regenerace z oddenků nebo částí lodyh a to, že jsou odolné vůči většině 
rostlinných chorob. Na nové lokality se šíří vodou, větrem a spolu s kon-
taminovanou zeminou.

Křídlatky vytvářejí velké množství nadzemní i podzemní hmoty, a proto 
jejich potlačení nebývá lehké. K tomu, abychom se jich zbavili, je třeba 
využívat společně více metod regulace, které musíme aplikovat něko-
lik let po sobě. Samotné sežínání nadzemní části rostliny není účinné, 
často naopak vyvolává opačný (stimulační) efekt růstu rostlin. Proto se 
doporučuje spojit sekání nadzemní hmoty, nebo ještě lépe vyrývání 
rostlin s oddenky, s následnou aplikací herbicidu. Po odstranění nad-
zemní hmoty se nechá porost obrůst a tím se rostlina částečně oslabí. 
Poté se aplikuje herbicid. Je důležité, aby se potlačila nejen nadzemní, 
ale hlavně podzemní část rostlin, a proto je vhodné aplikovat systémo-
vě působící herbicidy s účinnou látkou glyfosát (např. Roundup nebo 
Touchdown). Abychom dosáhli co nejlepšího účinku, je vhodné tento 
postup opakovat.

Velmi důležitá z pohledu regu-
lace křídlatek je prevence. Ta 
spočívá zejména v jejich monito-
ringu a mapování jejich výskytu. 
Klíčové je zachytit invazi v po-
čátečním stavu, dříve než dojde  
k jejich rozmnožení a následné 
expanzi. Hlavni pozornost by 
měla být zaměřena na železnič-
ní stanice, okolí dálnic, přístavů, 
vodních toků a městských aglo-
meraci.

Z tohoto důvodu se obracíme na naše spoluobčany s prosbou  
o podání informací o výskytu křídlatky (i podezření o něm) v ka-
tastru Mníšku pod Brdy městskému úřadu (Ing. Jiřina Romová, 
tel.: 318 541 931, jirina.romova@mnisek.cz). Za poskytnuté in-
formace předem děkujeme. Boj proti křídlatkám je naším společ-
ným bojem.

Za Komisi životního prostředí Dr. Ing. Jaroslav Salava
Autor fotografií: Jan Mikulka
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POZNÁVÁME KRÁSy MIKROREgIONu MNÍŠECKO

VoZniCe
Obec Voznice se nachází ve Středočeském kraji asi 5 km 
severovýchodně od Dobříše, na samém okraji Brd. Skládá se ze 
dvou částí: Voznice a Chouzavá (dříve Chodová). Obě části se roku 
1950 odpojily od města Dobříš. K červnu 2014 byl počet trvale 
zde žijících obyvatel 583. Chouzavá byla donedávna převážně 
chatařskou oblastí, bylo jen málo zde trvale žijících obyvatel. Po 
roce 1989, kdy se více uvolnil trh s pozemky, začaly na Chouzavé 
vyrůstat nové domy jako houby po dešti. 

Na jihovýchodě je Voznice jen těsně míjena rychlostní komunikací R4, 
spojující Prahu s jihozápadní částí země. Tato rychlostní komunikace, 
jejíž součástí je most přes Voznický potok a přilehlé údolí, byla 
vybudována na počátku 80. let. Otevření první poloviny mostu bylo 
obrovskou úlevou pro obyvatele Voznice, protože do té doby velice 
silný provoz vozidel, zejména v pátek a v neděli, značně znepříjemňoval 
a omezoval život v obci. 

Z historie obce
První zmínka o obci pochází z roku 1788, kdy byla založena knížecím 
rodem Mannsfeldů, majitelů dobříšského panství. Název Voznice 
vznikl patrně podle vozů projíždějících po staré zemské silnici. Naší 
obcí procházela Zlatá stezka, po níž se dováželo zboží a sůl z horního 
Rakouska do Prahy a dále do dalších míst naší země. Byla to část značně 
rozvětvené Zlaté stezky, která propojovala mnohá tehdejší území.

Ve 30. a 40. letech 20. století byla Voznice oblíbeným místem pro rekreaci 
pražských umělců. Jezdila sem (až do 80. let) například herečka Nataša 
Gollová, vilku zde měl, na břehu Velkého rybníka, pronajatu herec 
Oldřich Nový. Součástí bohémských večírků tohoto známého herce 
a jeho přátel byly noční plavby na vorech po rybníku (pro pobavení 
společnosti se z lesů ozývalo údajné vytí vlků a šakalů, které za mírnou 
úplatu zdatně vyluzovali domorodí obyvatelé Voznice). Na konci  
2. světové války odcházela přes obec vojska Wehrmachtu na západ, aby 
se dostala za demarkační linii a nepadla tak do zajetí Rudé armády. 

Ve Voznici zemřel 5. září 1942 známý architekt František Roith. Navrhl 
například budovy ministerstva financí na Malé Straně a ministerstva 
zemědělství na Těšnově, Městskou knihovnu na Mariánském náměstí 
(jež byla ve své době jednou z nejmodernějších v Evropě a v jejíchž 
interiérech se objevují prvky art deca), a také dnešní sídlo ČNB, tehdy 
Živnostenské banky nedaleko náměstí Republiky.

Dějiny územně-správního začleňování obce zahrnují období od roku 
1850 do současnosti. Po většinu této doby spadala obec pod politický 
okres Příbram a soudní okres Dobříš. Za německé okupace krátce 
patřila pod vrchní zemskou radu (Oberlandrat) v Táboře. 

V 80. letech byl v celé obci vybudován vodovod, k tomu nezbytné 
vrty v nedalekém lese, ze kterých se voda čerpá, včetně vodárny  
a úpravny vody. Na počátku 21.století byl vodovod rozšířen i do chatové 
oblasti a rovněž byla vybudována v celé obci kanalizace včetně čistírny 
odpadních vod.

Turistické zajímavosti Voznice a okolí
Na hrázi Velkého rybníka stojí cenná barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého. Ta byla na počátku 90. let restaurována, ale neušla 
pozornosti vandalů, kteří ji zanedlouho opět poškodili. V dnešní době 
je opět v původní, nepoškozené podobě.

Mezi další zajímavosti patří vrch Aglaia (491 m. n. m.) jihozápadně  
v brdských Hřebenech, který je pojmenován po manželce Jeronýma 
Colloredo-Mannsfelda. Ten zde založil v 19. století anglický park  
s oborou Aglaia, v níž byli chováni jelenci, daňci a jeleni. Obora  
v současné podobě z 20. století je veřejnosti nepřístupná. 

V okolních lesích jsou další zajímavá místa – U obrázku, Sv. Václav  
a mnohá trampská tábořiště jako např. Zlaté dno – Packard, zničené  
v loňském roce těžbou dřeva. Vyžití zde najdou milovníci cyklistiky  
a v zimě, pokud to sněhové podmínky dovolí, také běžkaři. Územím 
obce procházejí cyklotrasy č. 308 (Vižina – Stožec – na Bekovce – Dobříš 
– Stará Huť) a 8131 (Knížecí Studánky – Chouzavá – Mníšek pod Brdy). 
Rovněž tudy vedou turistické trasy: zelená z Malé Hraštice na Stožec, 
modrá z Dobříše do Mníšku pod Brdy a žlutá z Chouzavé do Staré Huti. 

V místní části Chouzavá se rovněž nachází několik zajímavostí pro turisty, 
například křížek na rozcestí postavený roku 1733 na počest svatebčanů, 
kteří zahynuli při cestě z mníšeckého kostela, když se splašilo koňské 
spřežení. Dále zde byla v roce 2013 obnovena studánka, kterou v roce 
1354 vyhloubili kutnohorští havíři. Dalším místem hodným návštěvy 
je severovýchodně od obce Přírodní rezervace Andělské schody  
s výskytem vzácných druhů rostlin, hmyzu a plazů.

Zejména turisté, cyklisté a v zimě běžkaři ocení restaurace, které jsou  
v obci provozovány: U Rotvíka, Bistro Stará školka a hotel Chalupáří. 

František Cmíral, člen zastupitelstva
(Čerpáno z Wikipedie a z vlastních zdrojů.)
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Ve škoLe jsme VyrábĚLi budky
Jak lépe provádět školní vyučování, než 
vytvářením něčeho, co má přesah, smysl  
a využití? Spolu s kolegou Janem Schlinden-
buchem jsme – inspirováni paní Danou Da-
lešickou – začali o hodinách pracovních čin-
ností vyrábět ptačí budky. Kluci ze sedmých, 
osmých a devátých tříd jsou tak autory více 
než dvou desítek budek, které od začátku 
března naleznete porůznu na náměstí, u ško-
ly, v sadu u Zadního rybníka i jinde. Poslední 
pátek před jarními prázdninami jsme věno-
vali dopoledne tomu, aby si kluci budky sami 
pověsili. Snahou bylo, aby každý věděl, kde 
právě ta jeho visí. „Bylo to těžké, ale fajn“, za-
znělo z jejich úst, „udělali jsme dobrou věc“.

Veliké poděkování patří panu Josefu Krau-
sovi z Přírodovědného klubu Čejka – za od-
bornou pomoc, dotvoření budek a vytipo-
vání vhodných míst. Díky jeho asistenci jsou 
budky tam, kde mají být, a svým číslováním 
navazují na již stávající. Děkuji též Milošovi 
Navrátilovi za technickou podporu. A největ-
ší poděkování patří klukům z druhého stup-
ně, kteří v uplynulých měsících měřili, řezali, 
sestavovali a barvili budky tak, aby mohly 
sloužit našim ptačím sousedům.

Hezké jaro. 
Josef Porsch

noC s knihou Ve škoLe
„Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi.“ 
     H. Ch. Andersen

V letošním roce si připomínáme 200 let od 
narození jednoho z nejznámějších pohádká-
řů, Hanse Christiana Andersena. Stejně jako  
v minulých dvou letech i letos proběhla na 
památku dánského spisovatele Noc ve škole, 
do které se zapojily třídy prvního stupně, tedy  
i my. Od samého rána byly děti natěšené  
a bylo vidět, že si přejí, aby již bylo 17 hodin 
a my se znovu sešli. Ačkoliv počasí si s námi 
trochu pohrávalo, jarní deštík nás neodradil  
a my si opekli voňavé vuřtíky. 

Následně byly pro děti připravené pracovní 
listy, v nichž na ně čekalo několik úkolů. Děti 
poznávaly a skládaly názvy spisovatelových 
pohádek, v textech vyhledávaly odpovědi na 
otázky o jeho životě, luštily křížovky. Všichni se 
zapojili a byla radost je sledovat. Po uplynutí 
daného času jsme si společně v komunitním 
kruhu úkoly zkontrolovali a vyhodnotili jejich 

správnost. Novou soutěžní disciplínou se staly 
„Mníšecké schody“. Úkolem soutěžících bylo 
vyběhnout co nejrychleji z přízemí do druhé-
ho patra. Nejrychlejším běžcem se stala Eliška 
Medková, na druhém místě se umístil Tomášek 
Minařík, třetí místo patřilo Adamu Sikorovi  
a krásná „bramborová“ medaile Janičce Neu-
bauerové.

Nejnapínavější část večera však na děti teprve 
čekala. Projít se noční školou pouze s bater-
kou, hledat a plnit úkoly a slyšet tajuplné zvu-
ky bylo opravdu jen pro ty nejodvážnější.

Po odpoledni plném her a po večerním dob-
rodružství nebylo usínání vůbec jednoduché. 
Brzy však všechny přemohla únava a přišly sny. 
Ráno jsme se společně nasnídali a lehce jsme 
propluli pátečním vyučováním. 

Závěrem bych ráda poděkovala paní Petře 
Bartůňkové za pomoc ve škole a všem mamin-
kách za výborné napečené dobroty. Věřím, že 
na zážitky v průběhu školní docházky budou 
děti jednou rády vzpomínat. 

Eva Branná

hraje CeLá rodina  
V kaVárnĚ maLý mniCh 
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se sešli žáci z mníšecké po-
bočky Základní umělecké školy Řevnice a jejich 
rodiče k již tradičnímu koncertu pod názvem 
Hraje celá rodina. Tentokrát se vše odehrálo 
mimo budovu ZUŠ, a to v kavárně Malý mnich. 
Tímto panu majiteli Markovi Lázničkovi děku-
jeme za poskytnutí zajímavého prostředí pro 
uspořádání našeho ‚zuškového‘ koncertu.

Prostory kavárny byly zcela naplněné, neboť ka-
ždý účinkující si s sebou vzal na podporu celou 
svou rodinu, a tak se naši žáci a jejich sourozenci 
společně se svými rodiči chopili nástrojů a za-
muzicírovali si hlavně pro radost. 

Atmosféra koncertu byla skvělá díky přátelské a uvolněné náladě. Jsme rádi, že se v dnešní době 
stále najdou rodiny, které se dokáží zastavit a strávit spolu čas třeba právě s hudbou.

Ivana Ferová, vedoucí pobočky ZUŠ Mníšek pod Brdy
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Školky

Zima a jaro V mš noVá

Tradice ve školce
Začátek roku 2015 jsme v naší školce pojali  
v duchu lidových tradic. V únoru jsme uspo-
řádali jako každý rok karneval – nejdříve ve 
školce se zábavným programem a soutěže-
mi, potom jsme se všichni společně vydali 
na masopustní průvod Mníškem. V maskách, 
s hudebními nástroji a za zpěvu tradičních 
masopustních písní jsme vykouzlili úsměv na 
tvářích všem, které jsme cestou potkali. Dětem 
se neobvyklá vycházka moc líbila a příští rok 
určitě uspořádáme masopustní průvod znovu.

Na konci března jsme se seznámili s další  
z našich nejstarších a nejznámějších tradic – 
vynášení Morany. S dětmi jsme si o této tradi-
ci dlouho dopředu vyprávěli, naučili jsme se 
básničky, kterými se zima vyprovází. Figurínu 
Morany jsme s dětmi na školní zahradě spo-
lečně vyrobili z klacků, pytlů a slámy, ozdobili 
jsme ji náhrdelníkem ze šnečích ulit a barev-
ným šátkem. V pátek 27. března jsme vyrazili 
Moranu upálit a vyhnat zimu z města. U poto-
ka jsme zazpívali a přednesli básničky, hořící 
Moranu jsme hodili do vody a vydali se hledat 
zelený stromek, který jsme ozdobili barevnými 
pentličkami a jako symbol jara nám teď zdobí 
vchod do naší školy. 

školka má nový bezpečnostní systém
Od ledna je v budově Parníku v provozu nový 
bezpečnostní systém, podobný stávajícímu 
systému v budově Eden. Do všech tříd a kan-
celáře ředitelky byly nainstalovány videotele-
fony. Příchozí jsou do budovy vpuštěni pouze 
po řádné videoidentifikaci nebo prokázání do-
kladem totožnosti. Videotelefony slouží také 
ke komunikaci mezi třídami a ředitelnou - od-
padá tak neustálé nepříjemné odbíhání per-
sonálu od práce . Oba vchody do budovy jsou 
konečně řádně monitorovány a všichni se zde 
mohou cítit bezpečně.

Zrealizovali jsme projekt „škola před 
školou“
Koncem března se všichni naši předškoláci 
společně s rodiči a třídními pedagogy zapo-
jili do celoškolního projektu s názvem Škola 
před školou. Jedná se o pětitýdenní ucelený a 
systematický soubor pracovních listů k nácvi-
ku a zlepšení paměti, pozornosti, sluchového  
a zrakového vnímání, vyjadřování, psaní a počí-
tání. Tento soubor byl vytvořen renomovanými 
odborníky z pražských pedagogicko-psycholo-
gických poraden. Celému projektu předcházela 
schůzka, kde se pedagogové a rodiče domlu-
vili na strategii a systému práce. Každý týden 
si předškoláci vypracovali pět úkolů ve škole  
a dalších pět doma s rodiči. Šlo o to společně 
si vyzkoušet školní režim včetně správných ná-
vyků před započetím práce i během ní. Rodiče 
a děti mají být během práce spojenci, těšit se 
na ni a společně si ji příjemně užít. To samé by 
mělo samozřejmě platit i ve škole.  

Motto celého projektu zní: „Do školy se těšíme, 
společně vše zvládneme“. Na konci projektu 
bude již dobře patrné, kde má jaké dítko sla-
binu a na co se konkrétně zaměřit pro hladký 
nástup do základní školy. O tom se opět spo-
lečně či individuálně pobavíme na závěrečné 
schůzce. 

Vzděláváme se v moderním učení
Naši pedagogové pravidelně aktivně pracují 
na svém profesním růstu a účastní se akredi-
tovaných akcí dalšího vzdělávání. Namátkou 
ty nejzajímavější: Konceptuální učení, Rozvoj 
emoční inteligence, Jóga pro děti, Komunika-
ce ve školní praxi, Metody práce s předškolní-
mi dětmi, Výchova k samostatnosti, Třída plná 
pohody a mnohé další.

Koncem ledna se celý náš pedagogický tým 
zúčastnil ve spolupráci se ZŠ Komenského 886 
zajímavé vzdělávací akce pod vedením lektor-
ské špičky VISK Mgr. Miroslava Hanzelky. 

Lektor vede účastníky kurzu interaktivní for-
mou videoprojekce z hodin všech typů škol 
ke schopnosti umět rozlišovat kvalitu vzdělá-
vání a provádět její hodnocení. Pedagogové 
mají možnost prohloubit si dovednost „umět 
vidět, co se ve vyučování děje a k čemu tyto 
děje směřují“. 

Přidanou hodnotou byla také možnost dis-
kutovat na tak závažná témata, jako např.: Co 
je podstatné, aby získávaly naše děti ve škole  
a v rodině? Kdy se stane, že se zdravé klima ve 
škole či v rodině změní v patologické, a jak se 
tomu bránit? Jak předcházet syndromu vyho-
ření, zachovat si energii a chuť do další práce? 

Děkujeme lektorovi Mgr. Hanzelkovi za úžas-
né „dobití baterek“ a paní ředitelce Krákorové 

za přizvání na tuto akci, která sklidila ze strany 
pedagogů velmi pozitivní ohlas. 

pod taktovkou celého pedagogického 
týmu
V naší škole proběhla v poslední době spous-
ta aktivit nad běžný rámec činností. Ačkoliv se 
jednalo o časově náročné akce, všechny paní 
učitelky se nezištně podílely na jejich přípra-
vách a realizaci, za což jim patří velký dík. Proto 
i touto cestou velice ráda tlumočím pozitivní 
ohlasy rodičů.

Petra Poučková a kolektiv pedagogů MŠ 

andersenova noc – spaní ve školce
V březnu v naší školce proběhla ještě jedna 
mimořádná událost – poprvé jsme uspořádali 
Andersenovu noc v rámci projektu Celé Česko 
čte dětem. Předškoláci s námi přespali ve škol-
ce, kde na ně čekal večerní pohádkový pro-
gram. Na „zahřátí“ byly připravené pohádkové 
hádanky – poznávali jsme písničky z pohádek, 
hádali jsme, do které pohádky patří úryvky 
pouštěné z CD, ze kterých pohádek jsme si vy-
půjčili typické předměty – např. šípkovou růži, 
košíček atd. Skládali jsme obrázkové puzzle  
a opět poznávali, o kterou pohádku se jed-
ná. Hlavní program vypukl hned po setmění.  
S baterkami v ruce jsme se vydali na pohádko-
vou cestu po temné noční školce. Děti chodily 
ve skupinkách a hledaly schované pohádko-
vé postavy. U každé z nich splnily jednodu-
chý úkol a za to dostaly na památku razítko.  
A kdo se nám ve školce schovával? Potkali 
jsme Zlatovlásku s Jiříkem, čarodějnici se dvě-
ma kouzelnickými učni, Pipi Dlouhou punčo-
chu, Krysáky a Červenou Karkulku. 

Za splnění všech úkolů dostaly děti jako od-
měnu nazdobené perníčky. Než jsme se všich-
ni vrátili z pohádkové cesty, byla už spousta 
hodin a nastal čas zavrtat se do pelíšků. Ještě 
pohádka a indiánská ukolébavka na dobrou 
noc a za chvíli už všichni spokojeně spali a spa-
li a spali.... Ale ráno nás sluníčko brzy vyhnalo 
z postýlek. Po rozcvičce jsme společně s rodiči 
posnídali a byl čas se rozloučit. Spaní ve školce 
jsme si všichni náramně užili a ani se nám ne-
chtělo domů. 

Moc bychom chtěli poděkovat všem rodičům 
a přátelům školy za účast na pohádkovém pro-
gramu a přípravu snídaně.

Fotografie ze všech akcí si můžete pro-
hlédnout v galerii na stránkách naší školy –  
www.msnova.cz

Mgr. Jana Žáková



 

 

 

 

 

 

 

Neděle 31. května 2015 

Prostranství před zámkem v Mníšku pod Brdy  

Bleší trh 

8-12 hodin 
Potřebujete se zbavit nepotřebných věcí? Vykliďte sklepy, kůlny, garáže!  

Předměty, pro které nemáte využití, přijďte nabídnout zadarmo  
nebo za symbolickou cenu. 

& dětský Blešáček 
11-12 hodin 

Hrají si Vaše děti rády na obchod a nakupování?  
Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné věci, se kterými si již nehrají,  

pomozte jim je ocenit a společně si na Blešáčku vyzkoušejte „skutečný“ obchod. 

Těšíme se na shledání! 
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Spolky

poTkaT se a dáT ŽiVoT nepoTřebným VĚCem
Přednedávnem jsem zjistil, že mám doma věci, o kterých jsem ani ne-
tušil, že se mnou sdílejí jeden prostor. Dávno nečtené knihy, oblečení 
zabírající ramínka ve skříni, skříňku „někam ji dáme“, dřevěné hračky  
„někdy je opravíme“, spoustu věcí „co kdyby se to k něčemu hodilo“. 
Ačkoli jsem si ověřil pravidlo, že v momentě, kdy věci vyhodím nebo 
pošlu dál, docela by se mi hodily, nelituji jich. A proto si Vás dovolujeme 
pozvat na 3. Mníšecký Bleší trh a Blešáček.
Sejdeme se v neděli 31. května 2015 mezi 8. a 12. hodinou v prostoru 
před zámkem. Naleznete tam dvě akce – Bleší trh a Blešáček.
Na Bleším trhu se mohou objevit jen věci, kterých se potřebujete 
zbavit, tedy z vyklizených domů, bytů, sklepů, garáží, altánů apod.,  
z osobního vlastnictví, staré, nové i použité. Věci je možno na místě 
nabízet zadarmo anebo prodávat za symbolickou cenu, která musí být 
vždy uvedena, je o ni ale možno smlouvat.  Pročistěte tedy opět garáže, 
kůlny, sklepy a další tajemné prostory a neobávejte se nabídnout nepo-
třebné věci ostatním. Předměty, které se neudají, je nutné zase odvézt. 
Není stanoven žádný účastnický poplatek, stačí na místo přijet autem  
a vyložit své věci na zem či na stoleček. A jedna letošní novinka: upeč-
te něco a dávejte to ke své nabídce. Přijďte se potkat a objevit NĚCO  
zajímavého!
Mateřské centrum Oáza pořádá Blešáček. Hrají si vaše děti rády na 
obchod a nakupování? Přijďte si s nimi vyzkoušet „skutečný“ obchod.  
Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné věci, se kterými si již nehrají, po-
mozte jim věci ohodnotit a přijďte je s nimi prodat. Připraveny budou 
stolečky a stany. Cílem Blešáčku je nejenom vyklidit přeplněné dětské 
pokoje, ale také to, aby si děti zkusily samy prodávat, učily se přitom 
počítat, znát hodnotu peněz a rozvíjely své sociální dovednosti.
Těšíme se na shledání.

Josef Porsch, Miloš Navrátil, Zuzana Škodová a Mateřské centrum Oáza

nedĚLe 31. kVĚTna 2015 
prostranství před zámkem v mníšku pod brdy

bLeší Trh
8-12 hodin

& dĚTský bLešáČek
11-12 hodin

dĚTi seniorům, senioři dĚTem  
– spoLeČné seTkání
V sobotu 21. března se v Domově pro seniory pod Skalkou konalo 
první plánovací setkání projektu Děti seniorům, senioři dětem. Tento 
projekt si klade za cíl dovybavit park za Domovem tak, aby se v něm 
mohly potkávat děti s klienty Domova i dalšími lidmi a společně zde 
trávit čas.

Během setkání jsme hovořili také se seniory z Domova. Ti přišli s ve-
lice důležitými impulsy k celému projektu. Upozornili nás na některé 
detaily, které zdravý člověk v terénu až tolik nevnímá, ale pro hůře 
pohyblivé lidi jsou často omezující. Měli na mysli hlavně bezbariéro-
vý přístup z Domova do parku a rovné cesty, po kterých se jim bude 
dobře pohybovat k odpočinkovým zónám. Náš návrh vytvořit dvě 
odpočinkové zóny se jim líbil. Na jednom místě se tak budou moci 
potkávat senioři s dětmi přímo a trávit zde svůj čas pohybem a hrou, 
druhá zóna pak bude odpočinková s lavičkami. Diskutována byla také 
možnost vybudování altánu, pódia pro občasná vystoupení (umístě-
ného tak, aby na něj senioři viděli i z terasy Domova a ve výhledu jim 
nepřekáželo vyvýšené zábradlí) a také nízké oplocení parčíku, které 
by zde zamezilo nechtěnému pobíhání psů. 

Současně jsme vybírali logo projektu. Návrhy zpracovaly děti ze zá-
kladní školy a sešlo se 40 kreseb. Všechny byly velice zajímavé a nápa-
dité, je vidět, že děti jsou velice šikovné. Po napínavém hlasování, kte-
ré proběhlo také v MKS a na webových stránkách, byla vybrána kresba 
Terezy Kudové a Zuzky Pokorné ze 7. B. Myslím, že toto budoucí logo 
projekt krásně vystihuje. Slečnám moc děkujeme. Ostatní návrhy si 
můžete prohlédnout na www.kandik4.webnode.cz. 

Děti ze základní školy pro nás 
také připravily výborné ob-
čerstvení, a tak si návštěvníci 
mohli pochutnat na jedno-
hubkách, muffinech a dortu. 
Moc děkujeme.

Z diskuze vzejde projekt, je-
hož přesnou podobu před-
stavíme veřejnosti na dalším 
setkání. A potom nás čeká 
samotná realizace úpravy 
parku. O všem Vás budeme 
informovat.

Za Hnutí Brontosaurus ZČ 
Kandík, Lucie Vorlová

KNIhOVNA Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

pro dospĚLé
MAY, Peter
SKÁLA
Román skotského autora, odehrávající 
se na největším ostrově Vnějších 
Hebrid, je příběhem policejního 
inspektora, který se v rámci 
vyšetřování brutální vraždy vrací na 
místo svého dětství a dospívání.

GABALDON, Diana
HOŘÍCÍ KŘÍŽ
Další pokračování několikadílné ságy, 
v níž se mladá žena ze současnosti 
ocitá ve Skotsku v 18. století.

PAMUK, Orhan
TICHÝ DŮM
Hloubavý román, který se odehrává na 
pozadí rodinného dramatu, ukazuje i 
na doutnající drama celé země.

BURESCH, Luisa
KDYŽ JE LÁSKA SLEPÁ
Historie jedné zdánlivě dokonalé lásky, 
zrady, odpuštění a nové naděje.

WALDEN, Laura
MAORSKÁ PRINCEZNA
Romance odehrávající se v prostředí 
původní kultury Nového Zélandu.

pro dĚTi
GARCIA, Kami
KRONIKA PROKLETÝCH  
ZAKLÍNAČŮ
Závěrečný díl oblíbené paranormální 
romantické ságy o rodu jižanských 
Zaklínačů.

BURDOVÁ, Michaela
VOLÁNÍ SIRÉNY - Pomsta
Druhý díl fantasy série ze světa 
mámivých sirén.

GREEN, D. L.
KÁJA, SUPER FRÁJA – ČTYŘNOZÍ 
KAMARÁDI
Další vyprávění třeťáka Káji, tentokrát 
se má postarat o třídního křečka 
Kadínka.
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Spolky

Bohaté občerstvení
Dětská divadelní představení
Koncerty a taneční vystoupení
Přehlídka Integrovaného záchranného 
systému

Partneři a sponzoři: 

dětské atrakce, 
(nejen) dětské dílny
Retro hřiště aneb jak jsme si hráli 
Hřiště dneška aneb jak si hrajeme nyní
Mobilní planetárium, elektronická střelnice
Petra Černocká - Saxana dětem
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Street dance, Cvičení BEZ CHYBY 
Studentská kapela The DROPS
Hwězdná pěchota, AMOS + AMOSek

 Pro školu v Mníšku pod Brdy, o.s. ve spolupráci 
 s Domovem pro seniory Pod Skalkou a ZŠ Mníšek pod Brdy 
 pod patronací místostarostky Daniely Páterové pořádá

DEN DĚTÍ A SENIORŮ 
aneb 

VŠICHNI JSME POŘÁD DĚTI
v sobotu 23. 5. 2015 od 13.30 do 21.00
v areálu Základní školy a na školním hřišti.

Město Mníšek pod Brdy, Studny Keyř, 
Martin Uher s.r.o., Sbírka pro Domeček

plakatDD2.indd   1 14. 4. 2015   9:02:15

LouČení s paní Zimou
Už se těšíme na jaro a teplé dny. Se zimou jsme se ve Fabiánku rozlou-
čili tradičním vynášením Morany. Věříme, že i v 21. století je důležité, 
aby děti znaly prastaré tradice. Sešli jsme se ve velkém počtu s Bělásky 
i Žluťásky a vzali jsme mezi sebe také děti z přípravné třídy. Vydali jsme 
se společně k Zámeckému rybníku, kde jsme zazpívali tradiční písnič-
ky a zarecitovali básničky. Moranu jsme hodili do rybníka, zamávali jí,  
a protože byla vyrobena z chlebů a housek, věříme, že si na ní pochut-
nají kačenky. Pak děti hledaly dopis od vodníčka Zámečníčka, který dal 
dětem velký úkol: najít pentličky, které mu větřík rozfoukal. Děti byly 
moc šikovné a všechny pentličky našly. 

Pro kolemjdoucí na Skaleckém náměstí máme novinku. Ve Fabiánku 
jsme začátkem měsíce vymalovali obrázky pro majitele pejsků, kteří 

zapomínají uklízet po svých psích 
miláčcích. A těch je v poslední 
době opravdu hodně. Obrázky 
jsme vyvěsili na okna a věříme, že 
nejen z nich, ale i na procházkách 
už budeme koukat jen na čistý ze-
lenající se trávník.

Mgr. Lenka Mirčeva, lektorka 
Žluťásků

ZmrZLina po debrujársku
Na posledních hodinách jsme se s malými debrujáry z Klubů mladých 
debrujárů Junior a Mladý vědec věnovali práci se suchým ledem. Lépe 
řečeno, pomocí hravých pokusů jsme se naučili a snažili jsme se pocho-
pit, co je to sublimace. Upevnili jsme své vědomosti ohledně skupenství 
vody a pak jsme porovnali proces tání se sublimací. Dozvěděli jsme se, 
co to suchý led je a na co se používá.
Pomocí sublimace jsme nafoukli balonky. Slyšeli jsme zvuk, který vzni-
kl, když jsme položili horké lžíce na led, viděli jsme i jak rychle zmrzne 
vajíčko. Pomocí zapalovače jsme si zopakovali, že plamen působením 
oxidu uhličitého (CO2) zhasne. 
Pak jsme kouzlili s rozdílnou teplotou (horká voda/100 °C, suchý led/ 
-78 °C). Vytvořili jsme mlhu i obří bublinu, zahráli jsme si na pohádku Hrneč-
ku vař a skoro všichni viděli ve vyrobené hmotě vařící se „CO2 mozek“. :-D
Taky jsme si pohráli s bublinami plněnými plynným CO2, které při  
opatrnosti na pletené rukavici nepraskly. A nakonec jsme si umíchali  
i zmrzlinu.
Za mníšecké kluby malých debrujárů

Anna Čišková

oáZa srdečně zve na přednášku 

ZkamenĚLá TajemsTVí anTarkTidy
v úterý 5. května od 19 hodin 

do sálu komunitního centra oáZa 
na farní zahradě.

Dobrovolné vstupné bude použito na další rekonstrukci budovy OÁZY.

Přednášející:
Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D. - pracovník České geologické služby

Přednáška Vás zavede do jednoho z nejvzdálenějších kontinentů. 
Průvodcem bude paleontolog Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D., který se 
do Antarktidy jako pracovník České geologické služby podíval již 
celkem pětkrát. Vždy to bylo na stanici J. G. Mendela, která byla 
postavena Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse le-
žícím při severovýchodním výběžku Antarktického poloostrova.  
V jejím okolí se nachází jedno z největších odledněných území Ant-
arktidy. Dozvíte se ledacos nejen o drsné kráse tohoto kontinentu 
(tučňácích či zajímavých zkamenělinách), ale i o životě polárních 
badatelů na této stanici.

Pavla Pšeničková
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Kultura

mníšeCký panTheon
17. května * jeho eminence miroslav kardinál Vlk (1932)
Aby všichni byli jedno - tak zní biskupské motto Miroslava kardinála Vlka.  
S Mníškem jej pojí nejen několikaleté využívání rekolekčního domu na 
Skalce. V roce 1997 zprostředkoval kontakt mezi iniciátory vzniku terapeu-
tické komunity Magdaléna a městem Mníšek pod Brdy (se zakladatelkou 
Magdalény paní Marii Kaplanovou jej pojilo přátelství ještě z doby disentu)  
a v roce 2000 byl u počátku myšlenky na obnovení křížové cesty na Skalce. 
Vaše eminence, přejeme Vám zdraví a spokojenost a ze srdce gratulujeme 
k Vašim narozeninám!

22. května + Václav haan (1714-1765)
Český hudební skladatel, který celý svůj život prožil v Mníšku pod Brdy. Byl 
také učitelem (a ředitelem) mníšecké školy a v kostele sv. Václava hrál na 
varhany. K jeho nejznámějším skladbám patří Te Deum či vánoční pastorely.  

25. května + František Xaver svoboda (1860-1943)
Byl nejen spisovatelem a básníkem, ale například filmoví Roztomilý člověk 
Oldřicha Nového nebo Poslední mohykán Jaroslava Marvana mají své před-
obrazy v jeho divadelních hrách. 

27. května * marie Wagnerová-Černá (1887-1934)
Dcera ředitele mníšecké školy, varhanice, učitelka hudby, vedoucí ženské-
ho pěveckého sboru, členka Sokola, ale především autorka příběhů školá-
ka Káji. V měsíci jejího narození si ji připomeneme na Skalce, kde bude mít  
9. května premiéru slovenský film o Kájovi Maříkovi (viz str. 5).

„Slyšel jsem mocnou píseň zpí-
vanou všemi anděly, má duše se 
chvěla při každém slovu.“ 

(God´s Choir - Ray Overholt) 

Přesně v duchu jedné z písní ro-
zezněly andělské hlasy téměř 
padesáti dívek a chlapců v pátek 
10. dubna kostel sv. Václava. The 
Taplow Youth Choir aneb pěvecký 
sbor mládeže z britského Taplow 
zavítal do Mníšku pod Brdy v rám-
ci svého desetidenního turné po 
České republice. Kostel se zcela 
naplnil a publikum vytvořilo pro 
zpěváky, kteří statečně odolávali 
chladu ve slavnostních, avšak ne-
příliš hřejivých oblecích, vřelou 
atmosféru. Podle Markéty Vybíra-
lové ze spolupořádající agentury 
The Prague Concert Co. nejvřelejší 
ze všech míst, kde dosud v naší 
zemi vystoupili. 
Hosty v angličtině přivítala mís-
tostarostka Daniela Páterová. 
Návštěvníci koncertu si vyslechli 
skladby jak v provedení celého 
sboru (mj. Ave verum corpus od 
Camille Saint-Saënse), tak sólové 
(How beautiful are the feet z ora-
toria Mesiáš G. F. Händela, Quia re-
spexit J. S. Bacha aj.). Několik písní 
sboristé doprovodili i choreogra-
fickými prvky, k nimž se nemálo 
diváků přidalo alespoň podupá-
váním či luskáním prstů.

Sbor vznikl v roce 2004, tvoří jej 
celkem 79 dívek a chlapců ve 
věku 14-19 let a je financován 
výhradně z příspěvků rodičů.  
V roce 2008 jej rozhlasová stanice 
BBC Radio 3 vyhlásila Pěveckým 
sborem mládeže roku. Celkem 
mají v Taplow čtyři sbory – dětský 
smíšený, dívčí, chlapecký a právě 
sbor mládeže. Sbormistryně Gilli-
an Dibden je spolu se svým man-
želem, reverendem Alanem, duší 
komunity v Taplow – městečku  
s cca 1700 obyvateli vzdáleném 
40 km západně od Londýna,  
v hrabství Buckinghamshire. 
Sbor z Taplow nebyl jediným vý-
jimečným zahraničním sborem, 
který letos v Mníšku přivítáme. 
Již nyní pro vás chystáme kon-
cert více než 50členného sboru 
Portsmouth Pro Musica z USA, 
smíšeného pěveckého uskupení 
s 30letou tradicí. V kostele sv. Vác-
lava vystoupí v pátek 3. července. 
- nenechte si jej ujít, neboť opět 
jistě půjde o jedinečný zážitek.
Za spolupráci na koncertu The Ta-
plow Youth Choir děkujeme Řím-
skokatolické farnosti sv. Václava  
a p. Janu Dlouhému, agentuře The 
Prague Concert Co., ZŠ Mníšek 
pod Brdy za zapůjčení elektric-
kých varhan a Matoušovi Bolkovi 
za technickou podporu. 

Mgr. Zora Kasiková, redakce, OKS

husův dům ve hvozdnici
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

proGram V kVĚTnu 2015
kavárnička s jiřím davidem

Všichni jste srdečně zváni na další podvečerní kavárničku 
s hostem, a to ve středu 13. května od 17 hodin.  

Hostem bude výtvarník a vysokoškolský pedagog Jiří David. 
Téma zní „Tvrdohlaví, foto, Srdce na Hradě, Klíčová socha“. 

modlitba v duchu Taizé
Písně z Taizé, čtení z Bible a žalmů, tichá meditace, 

přímluvy - to jsou hlavní prvky modlitby v duchu komunity  
Taizé. V Husově domě ve Hvozdnici se k ní sejdeme opět  

v pátek 15. května od 20 hodin.

noc kostelů 
I letos se připojíme k celostátní Noci kostelů, a to nejprve 

vystoupením s názvem „Narozeninový koncert“,  
které odehrajeme od 18 hodin v kostele ČCE v Dobříši. 

Následovat bude tradiční akce s výjimečnou atmosférou 
 ve Hvozdnici od 20.00 do 23.00. Těšit se můžete  

na vystoupení našeho hvozdnického pěveckého sboru  
s pestrým repertoárem, meditativní ztišení a prohlídku fary  

s výkladem o historii církve.

bohoslužby se konají každou neděli od 9.30.

Najdete nás také na www.hvozdnice.evangnet.cz  
a www.facebook.com/husuvDumhvozdnice.

římskokatolická farnost sv. Václava
kostel sv. Václava

noC kosTeLů 
29. května 2015

program:
17.45  Zahájení na věži se zvoníkem, první zvonění    

18.15  Prohlídka kostela pro děti     
19.00  Divadlo Dr. Ženatého – příběh o Máří ze Samaří    

19.30  Koncert smyčců  
v podání manželů Sedlákových s dětmi   

20.15  Prohlídka věže, kůru a kostela pro dospělé  
s panem farářem, druhé zvonění    

21.00  Koncert chrámového sboru
21.45  Bohoslužba slova se zpěvy z Taizé  
a s přímluvami návštěvníků Noci kostelů 

22.30  Meditace s bubny   
23.00  Popovídání s těmi, kteří zůstali

V rámci doprovodných akcí budete mít možnost zhlédnout 
výstavu kostelních a bohoslužebných předmětů, rouch apod., 

zapálit svíčku za někoho nebo na jakýkoliv úmysl,  
napsat na papír úmysl, za který se budeme přimlouvat  
při bohoslužbě slova (za lidi, za pomoc v problémech  

a nesnázích, za vztahy s lidmi, za děti. Ale pozor, Bůh však není 
automat, který splní cokoliv, o co ho požádáme).  

Chystáme i stánek s drobným občerstvením a ochutnávkou 
mešních vín. V tichu ve hřbitovní kapli si budete moci  

prohlédnout vystavené obrazy Mirka Salcmana.

www.farnost.mnisek.cz

briToVé sVými hLasy nadChLi mníšek
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Ze zámku

okénko do historie zámku mníšku

paChToVé Z rájoVa
Když po meči vymřeli předchozí majitelé, rodina Unwertů, nastalo 
období soudních tahanic a vleklých dědických sporů. Trvalo plných 
11 let. Nepřipomíná to dnešní dobu? Asi se od tehdejších časů příliš 
nezměnilo. Vítězkou se stala nejstarší sestra posledního vlastníka 
zámku Karolína a panství převzala do své správy její dcera, hraběnka 
Marie Anna. Ta se provdala do rodiny Pachtů z Rájova, kteří pak zůstali 
na Mníšku od roku 1838 téměř dalších 50 let. 

Pachtové z Rájova jsou významným rodem, jehož historie stále trvá. 
Zastávali důležité funkce a úřady, vlastnili mnoho zámků, vybudovali 
několik paláců v Praze, byli známými mecenáši umění a milovníky 
hudby. Sadu čtyř obrazů, na nichž jsou v životní velikosti zvěčněni jedni 
z nejvýraznějších příslušníků rodu v jeho historii, si mohou návštěvníci 
zámku prohlédnout ve velkolepé slavnostní jídelně. Autorem obrazů 

je František Kašpar Fahrenschon, jenž byl ve své době významným 
pražským portrétistou. Čtveřice obrazů pánů Pachtů navíc představuje 
alegorii přírodních živlů - ohně, vody, země a vzduchu. Zejména Jan 
Josef, na obraze s alegorií ohně, byl zajímavou osobností. V pražském 
paláci na Anenském náměstí pořádal pravidelné hudební večírky, 
kde mezi hosty nechyběli například Wolfgang Amadeus Mozart, Josef 
Mysliveček a dokonce prý ani Giacomo Casanova. Jan Josef Pachta byl 
hudebníkem tělem i duší. Traduje se, že každý jeho poddaný musel umět 
hrát na nějaký hudební nástroj. Ze svých úředníků pak sestavil kapelu, 
pro kterou dokonce sám komponoval. Inu, každá doba vyžaduje své.

Rodina Pachtů vlastnila zámek ve dvou generacích. V úvodu zmíněná 
Marie Anna měla se svým manželem Karlem Pachtou šest dcer, a tak po 
nich přichází na řadu další šlechtické jméno v řadě mníšeckých majitelů. 
Jaké, to se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje.

Marie Charvátová, průvodkyně Státního zámku Mníšek pod Brdy

biTVa o Zámek aneb jak VraTisLaVoVé přišLi  
o sVé sídLo
Píše se rok 1639 a lidé jsou již přes dvacet let sužováni strastmi dlouhé 
války. Je pravda, že chvíle strachu a strádání střídají i chvíle klidu, ale 
kdo ví, jak dlouho to všechno ještě potrvá? Kolik zim ještě strávíme  
v obavách o svou úrodu, o střechu nad hlavou, o životy těch, kteří byli 
odvedeni na vojnu?

Třicetiletá válka je v plném proudu a všude v Evropě se pohybují vojska, 
která když nebojují, tak drancují a shání proviant. Oblastem kolem 
Mníšku se zatím boje vyhýbaly, ale teď se to změní. K renesančnímu 
zámku šlechtické rodiny Vratislavů z Mitrovic se přiblížil švédský generál 
Johan Banér se svými vojáky. Cítil snadnou kořist. Vědělo se o něm, že 
vyplenil dobrou polovinu Čech a odtáhl, až když už jeho vojáci všechno 
pobrali a vyjedli.

Před zámkem se chystají děla a houfnice, švédští pěšáci čistí muškety  
a nemohou se dočkat, až dá jejich generál povel k útoku. Na druhé 
straně se připravují císařští obránci zámku. Mají dost velkou zásobu 
střeliva, dostatek vody a jídla? Jak dlouho jim vydrží? Dokáží se ubránit, 
nebo proti těžkým zbraním nemají naději? 

Jak to všechno dopadne? To uvidíte při volné rekonstrukci slavné 
mníšecké bitvy v sobotu 4. července 2015. Oblíbená akce nazvaná 
Mníšecká alotria aneb Obléhání zámku švédskými vojsky nám letos již 
poněkolikáté připomíná, že ani naše kraje nebyly ušetřeny švédských 
vojáků a útrap dlouhé třicetileté války. Samotná bitva plná střílení, 
dělových salv a kouře, vojenských pokynů, vítězných pokřiků i sténání 
raněných proběhne před zámkem v odpoledních hodinách, ale 
celodenní program bude lákat návštěvníky už od dopoledne. Živo bude 
v parku, na mostě i na nádvoří. Můžete navštívit středověký jarmark, 
vojenské ležení i lazaret, prohlédnout si zbraně žoldáků a mušketýrů, 
vyzkoušet rytířskou zbroj, potěžkat velké meče a k vidění bude také 
samozřejmě i šermířské umění a samotný zámek. 

Marie Charvátová, průvodkyně Státního zámku Mníšek pod Brdy

ChCeTe poTkaT paní hrabĚnku?  
na Zámku mníšku se Vám To můŽe pošTĚsTiT.
Období první republiky v mnohých z nás vyvolává pocity nostalgie  
a příjemných představ o klidném, pomalu proudícím životě ve světě, kde 
se nespěchá, auta nezávodí, kariéra se nebuduje, všichni mají dostatek 
času, dámy jsou elegantní a pánové gentlemani. Jistě, je to představa 
idealizovaná, jako z filmů pro pamětníky, ale proč si ji nedovolit. Kdo 
neměl v těchto časech starosti, užíval si života. Hráli tenis, jezdili na 
výlety, pořádali pikniky, chodili na plovárnu. Samozřejmě se tento 
způsob života týkal jen bohaté vrstvy, ale taková obývala v této době 
právě i mníšecký zámek.

Jak se tehdy na zámku bydlelo? Jak trávila hraběnka Terezie Kastová 
s manželem Theodorichem běžné dny a volné chvíle? Jak vzpomíná 
na své zážitky s vnoučaty a návštěvy příbuzných, jaké měli záliby  
a koníčky? Byl zámek moderně zařízen, poslouchali rádio, jezdili autem? 
To vše a ještě mnohem více než na běžných prohlídkách se návštěvníci 
zámku dozvědí každý víkend na zcela nových kostýmovaných 
„Prvorepublikových prohlídkách s vnučkou paní hraběnky“. 

Hraběnka Kastová měla vnučky Terezii a Gabrielu. Průvodkyně v roli 
jedné z těchto vnuček Vás zavede do soukromých pokojů své babičky 
a dědečka, ukáže jejich bohatě a moderně zařízené ložnice i koupelny. 
Spolu s ní vstoupíte i do dětského pokojíčku plného hraček, s nimiž si 
jako malá hrávala při návštěvách v Mníšku, a do pokoje, ve kterém byla 
nachystána kolébka pro miminko. Možná, že během prohlídek potkáte 
dokonce i samotnou paní hraběnku! Velice ráda sedává v pohodlném 
křesle odpočinkového koutku, popíjí kávu, která nikdy nevystydne, 
poslouchá gramofon, jenž nepotřebuje zásuvku, občas pokuřuje  
a často vzpomíná. Přijďte si poslechnout její milé vyprávění.

S atmosférou první republiky se nemusíte rozloučit hned po skončení 
prohlídky. Pokračovat v příjemném zážitku můžete v nově otevřené 
stylové kavárně, která nabídne domácí vafle, výbornou kávu, 
nealkoholické víno i náladu připomínající tyto oblíbené časy.

Marie Charvátová, průvodkyně Státního zámku Mníšek pod Brdy
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Sport a spolky

„dĚTi na sTarTu”  
V mníšku pod brdy
Obezita, vysoká hladina cholesterolu, cuk-
rovka a problémy s držením těla jsou jevy, 
které bohužel dnes již zcela běžně sledujeme  
i u dětí. Jedná se o přirozený vliv životního 
stylu, který dnešní mladá generace preferu-
je. Jednou z příčin je mimo jiné i nedostatek 
příležitostí ke všestrannému zdravému pohy-
bu, který by zároveň děti bavil. Nabídka po-
hybových aktivit, jež by zaujala rodiče a děti, 
se zmenšuje se vzdáleností od Prahy, a tak je 
v Mníšku sportovních alternativ pomálu. Ne-
chtějí-li rodiče, aby se jejich dítě v mladém 
věku jednostranně zaměřilo na jeden typ spor-
tu, jako je tenis nebo fotbal, a přejí-li si naopak, 
aby se vyvíjelo při přirozeném pohybu a aby 
se mu pohybové aktivity staly zábavou, pak se 
již tak omezená nabídka blíží nule. Podobný 
problém jsme řešily i my, maminky ratolestí ve 
věku okolo 5 let, které žijeme v Mníšku a okolí. 

Chceme mít děti zdravé a šťastné a ne profe-
sionální sportovce. Naše filozofie je založena 
na tom, že dítě by si samo s postupujícím vě-
kem mělo vybrat pohybovou aktivitu, která 
ho bude bavit. Aby bylo v době, kdy se bude 
chtít více zaměřit na nějaký sport, pro tuto si-
tuaci připraveno, rozhodly jsme se přinést do 
Mníšku projekt “Děti na startu”. V jeho rámci se 
malé děti zábavnou formou naučí základním 
pohybovým dovednostem a rozvinou svou 

obratnost, sílu a koordinaci. Získají tak správ-
né návyky pro další sportovní rozvoj. Projekt 
nás zaujal tím, že je vhodný pro všechny děti 

ve věku od 4 do 9 let, štíhlé nebo s nadváhou, 
talentované i netalentované. Samy máme děti, 
které ve svém věku ještě nevědí, jaký sport by 
chtěly dělat, a “Děti na startu” je pro ně právě 
to pravé, protože jim dá základy, na kterých 
později mohou stavět. 

Nedávno jsme se tedy vydaly absolvovat cer-
tifikovaný kurz, který nám pomůže přinést 
projekt “Děti na startu” také do Mníšku. Na-
vazujeme na úspěšnou aktivitu jedné z na-
šich kolegyň, která již probíhá několik let pod 
názvem ‘Cvičení bez chyby’. Několikadenní  
náročný trénink, zahrnující psychologickou  
i fyzickou přípravu, vedli zkušení lektoři a náš 
tým je nyní po odborné stránce důkladně vy-
školen a připraven na realizaci projektu v na-
šem krásném městečku. Aktuálně jednáme  
o volných prostorách na cvičení, oslovujeme 
potenciální sponzory, aby kurzovné nebylo 
pro rodiče finančně příliš náročné, a připravu-
jeme cvičební plán. 

Chcete-li tedy, aby Vaše dítě bylo pohybově 
zdatné, rozvíjelo se komplexně, posílilo své 
zdraví a navíc si našlo i nové přátele, a to vše 
v přátelském prostředí zkušených lektorů  
v blízkosti Vašeho domova, tak sledujte no-
vinky o projektu Děti na startu na stránkách  
www.cvicenibezchyby.cz. Na Vás a Vaše děti se 
těší Linda, Alexandra, Hanka a Gábina.

Za tým Cvičení bez chyby
Hana Burgerová

ÚspĚChy mLadýCh sToLníCh 
TenisTů
Poslední turnaj mládeže okresu v jednotliv-
cích se konal 1. března v Roztokách. V kategorii 
mladších žáků jako obvykle dominovala Natál-
ka Cmíralová a úspěšně jí kryl záda Michal Jiro-
ta, který po výborných výkonech obsadil čtvrté 
místo. Mezi staršími žáky to byla větší fuška, ale 
v silné konkurenci vybojovala Natálka stříbrný 
stupínek. Na turnaji mezi dorostenci vybojovali 
mnoho těžkých zápasů Martin Šír a Kája Kalbáč. 
Na posledním turnaji v Úholičkách 12. dubna 
se představilo opět kvarteto našich. Natálka 
turnaj vyhrála, přičemž porazila i všechny do-
rostence, a spolu s Michalem získali 2. místo ve 
čtyřhrách mezi dorostenci. 

Miroslav Vilimovský 

skauTi s noVým jménem:  
junák – Český skauT, Z. s.
Vážení čtenáři, v uplynulém miniseriálu jsme 
Vám představili jednotlivé oddíly mníšeckého 
skautského střediska. V tomto článku bychom 
rádi shrnuli aktivity více než půl roku činnosti 
ve školním roce 2014/2015.

Vedle pravidelných týdenních schůzek orga-
nizují jednotlivé oddíly i středisko další do-
plňkové akce. Nejčastější takovou akcí jsou 
víkendové výpravy. Podle struktury oddílů  
a v návaznosti na jejich výchovný systém mají 
výpravy svoji individuální náplň, od lehčích 
„vycházek“ Dráčat až po noční přesuny Skau-
tů a Roverů. Zajímavou akcí jsou přespávání 
v klubovně spojená s promítáním filmů, pro 
která se vžil název Nocturne. Oddíly mladších 
členů pořádají schůzky s rodiči, na kterých je 

prostor jak pro dotazy rodičů, tak pro indivi-
duální informace vedoucích. Zajímavou akcí 
si zpříjemnila jednu schůzku Dráčata. Jejich 
pyžamový bál jistě najde své místo v pravidel-
ných akcích oddílu.

Ze střediskových akcí si připomeňme tradiční 
podzimní účast našich vyslanců na Skocho-
vické kachně – setkání skautů ze Středočes-
kého kraje – nebo okresní setkání středisek 
okresu Praha-západ „Sekáč“ v listopadu 2014.  
V březnu jsme uskutečnili již druhou besídku  
s prezentací jednotlivých oddílů pro rodiče. 
A v neposlední řadě se již rozjíždí příprava na 
letní tábor.

Na celorepublikové úrovni došlo od 1. dubna 
2015 vlivem nového občanského zákoníku ke 
změně názvu naší organizace. Jeho současné 
znění je  Junák - český skaut, z. s.

David Bílek (Davy)
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Diskuse

Čas na pLnĚní sLibů
Ve Zpravodaji č. 234 je zpráva pana Navrátila, že Mikroregion Mníšecko 
bude dávat myslivcům 200 Kč zástřelné za 1 divoké prase. Nad tímto 
krokem mám otazník. Problém totiž není v myslivcích, ale v myslivec-
kém zákonu. Možná by bylo účelnější, kdyby pan starosta svolal do  
Prahy shromáždění starostů dotčených obcí z celé ČR, aby pánové  
Bělobrádek a Jurečka pochopili vážnost situace. 

Zmíněné akce se jistě rády zúčastní i paní Páterová (rodiče) a Slavíková 
(TOP 09), které snížení počtu prasat měly ve volebním programu. 

Obě dámy též voličům slíbily, že parkování před Albertem bude na chví-
li zdarma, aby si lidé mohli v klidu nakoupit (Páterová 2 hodiny, Slavíko-
vá 30 minut). Zatím se nic neděje, naopak přibyl retardér a parkovací 
automat při vjezdu na náměstí. Poplatek se vybírá, městští strážníci nic 
nevědí a MÚ si parkovné zakalkuloval do příjmů 2015.

Dovolil bych si proto dámám připomenout jejich předvolební slib  
a věřím, že začnou konat. Chce to změnu, paní Slavíková.

Petr Jánský

Děkujeme všem dárcům, kteří  v mníšecké lékárně  U Matky Boží přispě-
li “Klokánkovi do kapsičky”. Díky vám jsme na konto Fondu ohrožených 
dětí, pro který je sbírka určena, mohli odeslat 14 450 Kč.

Kolektiv  lékárny

kdyŽ se pijí FekáLie
V loňském roce se na několika místech v Mníšku prokázalo akutní zne-
čištění pitné vody fekálními splašky. Ve všech případech se jednalo  
o lokality, ve kterých se pitná voda čerpá ze soukromých studní či vrtů, 
a v mnoha případech šlo o zdroje v těsném sousedství chatových oblas-
tí nebo rodinných domů bez připojení na veřejnou kanalizaci. Několik 
domácností zaznamenalo trend v podobě slabého znečištění na jaře, 
intenzivního znečištění během letních měsíců (voda nebyla hygienic-
ky vhodná ani na mytí), opět slabšího znečištění na podzim a následně 
úplného vymizení znečištění v zimních měsících. 

Ať už je však celkový trend jakýkoli, podstatným faktem zůstává, že ně-
kteří obyvatelé Mníšku nelegálně vypouštějí své fekálie do okolí. A ať 
už se jedná o akt vědomý (tajné vyčerpávání splašků na sousedovu za-
hradu), nebo nevědomý (selhávající přepadová čistička), důsledky jsou 
stejně závažné. Pitná voda s fekálním znečištěním se nedá vzhledově 
ani chuťově rozeznat od vody nezávadné, k odhalení problému proto 
dochází až ve chvíli, kdy lidé začnou mít zdravotní problémy. Jedním  
z indikátorových organismů závadnosti pitné vody (tedy těch, na kte-
rých je postaven mikrobiologický rozbor vody) je například dobře zná-
má Escherichia coli - bakterie, která žije ve velkých počtech ve střevech 
lidí i zvířat a je ve většině případů zcela neškodná. Existují však i pato-
genní kmeny (např. Escherichia coli O157:H7), jimiž nakažení má velmi 
vážné následky, kromě krvavých průjmů se může vyvinout i hemolytic-
ko-uremický syndrom, který bývá často smrtelný, neboť při něm dochá-
zí k selhání činnosti ledvin. 

Ve vodě znečištěné fekáliemi se navíc může objevit i řada jiných pato-
genních organismů, které v běžném mikrobiologickém rozboru vody 
ani identifikovat nelze. Jedná se například o několik různých druhů bak-
terií Salmonella a Shigella, viry hepatitidy A, E a F nebo prvoka rodu 
Cryptosporidium. Všechny způsobují průjmová onemocnění, která 
nejvíce ohrožují malé děti a seniory, neboť vedou k rychlé dehydrataci.  
Ta často končí hospitalizací v nemocnici a v ojedinělých případech  
smrtí. 

Cílem tohoto článku není vyvolat hysterii, ale podnítit zodpovědnost. 
Proto by to ti, kdo mají podezření na kontaminaci svého zdroje pitné 
vody, neměli brát na lehkou váhu a měli by si nechat udělat mikrobio-
logický rozbor (o správném postupu je možné se poradit na městském 
úřadě na telefonním čísle 318 541 931 s paní inženýrkou Romovou). 
Majitelé potenciálně selhávajících přepadových čističek (a jiných mož-
ných zdrojů fekálního znečištění) by měli převzít svou část zodpověd-
nosti za tento problém a adekvátně jej řešit. A ti, kteří tajně vypouštějí 
své fekálie na sousedovu zahradu (i kamkoli jinam, kam nepatří), by si 
měli uvědomit, že žádná výmluva nemůže ospravedlnit hazard s lid-
ským zdravím.

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.

Redakční rada požádala paní Janu Digrinovou o vyjádření: 

Vážený pane Jánský, milí přátelé,
zmíněná plocha před hlavní branou do zámku není plochou veřejnou. 
Prostor slouží jako hlavní přístup do zámku, kterým v loňském roce pro-
šlo více než 55 tisíc návštěvníků a dalších 10 tisíc pak na kulturní akce. 
Plochu má správa zámku pronajatu a pečuje o ni. To je Vám ale, pane 
Jánský, myslím, dobře známo. Lavičky si na plochu umístilo město, na 
což má jednak právo, jednak lavičky slouží právě návštěvníkům města, 
nejen zámku.

O umístění květináčů jsem hovořila pouze a jen s Vaší přítelkyní, paní 
Čermákovou, která se mi za předem nedohodnuté umístění květináčů 
omluvila. Myslím, že si uvědomovala, že květináče byly umístěny do 
prostoru neoprávněně. Dohodly jsme se, že o osazení květináčů požádá 
oficiální cestou. Paní Čermáková tak neprodleně učinila a správa zám-
ku připravuje odpověď. S paní Čermákovou jsem dále krátce hovořila 
asi před týdnem a ujistila jsem ji, že odpověď dostane po Velikonoční 
veselici, která je největší akcí jara a tudíž správu zámku plně vytížila pro 
její organizaci.

Předpokládám, že i na náměstí platí, že pokud má někdo pronajatu ur-
čitou plochu, nenosí mu na ni své květináče sousedi, byť z dobře míně-
ných důvodů, a to zvláště bez varování či předchozí dohody.

Nezdá se mi úplně vhodné tyto záležitosti řešit na stránkách městského 
zpravodaje, ale děkuji redakční radě, že jsem dostala šanci se ke stížnos-
ti vyjádřit a věc objasnit. 

 Jana Digrinová, kastelánka zámku

kVĚTináČe
Bydlíme v domku před zámkem. Je jaro a tak jsme chtěli vstup do domu 
zkrášlit 2 květináči s buxusy zastřiženými do koule (viz foto). Netrva-
lo ani 15 minut a volala paní Digrinová, že ty květináče tam nebudou  
a pokud je neodstraníme, nechá je do 2 dnů odstranit sama.

Je to podivné, protože na stejnou městskou plochu nechala paní Digri-
nová jednak umístit nevzhledné železné lavičky a jednak přišroubovat 
informační stojan se šipkami k suvenýrům, kase a kavárně. Je to ještě 
podivnější proto, že květináče před domem má řada občanů města 
a nikdo jim to nezakazuje. A nejpodivnější je to proto, že na náměstí 
umístilo město květináče od fary až dolů. 

Tak se ptám: „Platí v Mníšku stejná pravidla pro všechny?“
Petr Jánský

Podekování
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profesionální chůva s kvalifikací „péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jedno- 
tlivé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.

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!

kuřáCi – odVykneTe!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

Michal Novák 

KLEMPÍŘSTVÍ 
POKRÝVAČSTVÍ 

tel. 736 692 693 
NOVÉ STŘECHY 

OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECH 
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE 

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A DOPLŇKŮ 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH HOROLEZECKOU TECHNIKOU 

KONTROLA STŘECH PŘED ZIMOU 
ALTÁNY, PERGOLY 

 

       
 
 

 

www.STRECHYPODSKALKOU.CZ 
 

email: info@strechypodskalkou.cz      
           

tel.736 692 693 

společnost ŽeLeZný, s.r.o. se sídlem na jílovišti  
hledá pracovníka do výroby plastových lodí na pozice:  

dělník, Thp pracovník.

požadované vzdělání a předpoklady:  
min. vyučen, maturita výhodou  
zkušenosti s opracováním plastů

své životopisy posílejte na email hr@zelezny.cz, 
nebo kontaktujte vedoucí výroby na tel: 777 122 272.

 

PROVOZOVNA MNÍŠEK P. BRDY
Pražská 600, areál ÚVR (PURUM)
Otevřeno:    Po – Pá 7:30 – 15:00
tel.: 318 592 326   www.pmmetal.cz

Vykoupí Váš kovový odpad, autobaterie a nově také papír
a kompletní elektrospotřebiče!

 
• Platba za kovový šrot probíhá dle vyhlášky MŽP z 1.3.2015 převodem na účet 

dodavatele nebo pomocí poštovní poukázky (složenky), kterou proplatí                  
na každé pobočce České pošty. 

• Autobaterie, papír a elektroodpad je možné vyplatit hotově na provozovně. 
• V rámci zpětného odběru převezmeme veškeré celé elektrospotřebiče: 

o Za pračky, sušičky, ždímačky, sporáky, bojlery, mikrovlnky, vysavače, 
žehličky, mixéry, fritézy, vrtačky, pily a zahradní techniku Vám vyplatíme 
v rámci podpory zpětného odběru 2,50 Kč/kg 

o Za notebooky, počítače, telefony, mobily, video a audio techniku, 
elektronické hračky, modely, sportovní zařízení, termostaty, výdejní 
automaty Vám vyplatíme v rámci podpory zpětného odběru 1,50 Kč/kg 

o Zdarma odebereme ledničky, mrázáky, televizory a počítačové monitory 
• Aktuální ceny barevných kovů, železa, papíru a autobaterií Vám sdělíme na výše 

uvedeném tel. čísle 
• V případě potřeby je možné zajistit dopravu naší technikou (Ford Transit, Avia,  

MB Actross s hydraulickou rukou) 

   

ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK

10:00 - 11:00                         
Závodní maminky - hlídání dětí                     

MKS Mníšek pod Brdy

13:30 - 14:30                         
Děti závodní aerobik                         

8 -1 let                                 
MKS Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00                         
Cvičeníčko                                

3-6 let                             
Esmarin Mníšek pod Brdy

14:30 - 15:15                         
Pohybovky                          

6-15 let                               
MKS Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00                         
Přípravka závodní aerobik            

4-7 let                               
Esmarin Mníšek pod Brdy

15:15 - 16:15                        
Junioři závodní aerobik     

11-18 let                                
MKS Mníšek pod Brdy

17:00 - 18:00                         
Děti,Junioři závodní aerobik 

8-10 let a 11-18 let                          
Esmarin Mníšek pod Brdy

16:30 - 17:30                         
Cvičeníčko                              

3-6 let                               
Esmarin Mníšek pod Brdy

17:30 - 18:30                         
Přípravka závodní aerobik    

4-7 let                             
Esmarin Mníšek pod Brdy

Rozvrh Dětských KurzůDĚTSKÉ KURZY

Stále probíhá nábor dětí do těchto kurzů: 

Cvičeníčko 3-6 let 
Cílem toho kurzu je především všestranná sportovní 
příprava. Hravou formou se seznámit s rytmikou, 
rozvojem motoricko-funkčních schopností, obratnosti, 
síly a koordinace. 

Pohybovky 7-13 let 
Kurz  zaměřený především na všestrannou sportovní 
průpravu s velkým důrazem na rytmiku a tanec. 
Nejdůležitějším výstupem kurzu je,  aby děti měly sport 
rády a stal se jejich přirozenou součástí. 

www.cvicenibezchyby.cz  Linda Nechybová   

Závodní aerobik 4-18 let 
Děti jsou rozděleny do tří věkových kategorií, jezdí na 
první závody, trénují sestavy i taneční vystoupení. 
Rozv’jej’ ßexibilitu, s’lu, obratnost. 

Závodní maminky 
Cvičení pro maminky s hlídáním ratolestí, které 
zajišťuje MC Oáza. Maminky si mohou chodit jen 
zacvičit, nebo se s námi mohou vydat na amatérské 
závody. Trénujeme jednoduchou sestavu, posilujeme    
a protahujeme celé tělo.  
                                                                    
732446736 cvicenibezchyby@gmail.com
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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

STAVEBNINY líšNICE

NOVÝ HOBBYMARKET, 
KDE VÁM RÁDI PORADíME

rozšířili jsme prodejní plochy 
s novým sortimentem

☎ 318 590 267, 318 590 264, mail: lisnice@rokal.cz

otevřeno Po-Pá 7–16.30, So 8–12
www.rokal.cz  

Lisnice_Stavebniny_inzerce_184x127.indd   1 27.3.15   8:40

Inzerce
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energon-reality_inzerce_mnisek-04-15_210x148.indd   1 3/4/2015   9:27:03

F R E G A T T A
M Ě C H E N I C E

restaurace a cukrárna 
přijme kuchaře a cukrářku.

Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz 
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PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej RD 7+1, 236m2, pozemek
1005m2, ul. Slunečná, Černošice,

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,

Všenory, Praha – západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

rezervovánoprodáno

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   2 22.1.2013   14:55:41
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PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.  

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,  

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA

inz_storek_188x128_05:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE ZA 
SVOU NEMOVITOST DOSTAT!

Prodáváme nejvíce nemovitostí v Mníšec-
kém regionu - odhad je založený na sku-
tečně realizovaných cenách nemovitostí  
ve Vašem sousedství. Kupon platí i pro  
majitele, kteří uvažují o prodeji své nemovi-
tosti bez realitní kanceláře.

Po předložení tohoto kupónu získáte aktuální 
tržní ocenění Vašeho bytu, domu, pozemku či 
chaty ZDARMA. 

ZDEŇKA BENEŠOVÁ
728 961 519

GENERAL REALITY a.s. 
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz


