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Vzkříšení nejen křesťanské
Tento výraz zná důvěrně starší generace
a připomíná, že i když do kostela pravidelně
nechodili, „na Vzkříšení“ šla vždy celá rodina. Byla to noční bohoslužba k velikonoční
neděli, která vrcholila slavnostním průvodem městem, kdy kněz nesl monstranci
a žehnal celému městu. Všichni obyvatelé
měli rozsvícená a ozdobená okna domů.
Městu a obyvatelům žehnal sám vzkříšený
Kristus, jak všichni bez problémů věřili a velmi si toho vážili. Vždyť se i lidově říkalo: „Bez Božího požehnání, marné lidské
namáhání“. Ke škodě nás všech se na tuto
hlubokou pravdu většinou už zapomnělo.
Také průvody „na Vzkříšení“ se už léta nedělají, minulému režimu to navíc připadalo
jako zpátečnické. Po změně režimu jsem to
v jedné vesničce zkusil. Okna domů nebyla rozsvícená, ani lidé nevycházeli, jen dva
pánové vyšli z hospody a jeden druhému
překvapeně říkal: „Hele, vole, von jde pohřeb v noci…“
Jistě sami uznáte, že ty dnešní obvyklé
proklamace „jsme přece křesťanská země“,
nebo „je třeba se vrátit ke křesťanským
kořenům“, nebudou tak snadným úkolem.
Kořeny jistě jsou, ale dost hluboko. Země
jsme, dost toho víme, ale o životě a smrti
moc ne. Generace před námi na tom nebyly se znalostmi lépe, ale věřily. Věřily, že
každý člověk musí umřít, je pohřben a čeká
na vzkříšení. Neboli – nepletly si pohřeb se
vzkříšením.
Velikonoce jsou o Ježíšově smrti – ten jako
každý člověk umřel a byl pohřben. Ale jsou
také - a vlastně hlavně - o tom, že třetího
dne vstal z mrtvých, byl vzkříšen. Pokud by
Ježíš nebyl vzkříšen, tak už by se dávno Velikonoce neslavily, zapomnělo by se na ně.
Na této skutečnosti stojí celé křesťanství, to
je jeho hlavní kořen.

Všechny krásné symboly, doprovázející Velikonoce, svědčí o vzkříšení. Celá příroda,
přes zimu jako mrtvá, se probouzí k novému životu. Proto zelené větvičky, vajíčka,
zajíčkové, radost z mláďátek. Proto i pomlázka z čerstvých větviček, kterou muži
a chlapci šlehají ženy a dívky z vděčnosti,
že ony jsou ty, z nichž se rodí nový život.
Nechť jsou proto stále zdravé a krásné.
Šleháním se jim s radostí a jemně předává životodárná jarní svěžest. Nerad slyším
„jdeme seřezat holky“, i když je to třeba jen
z legrace. To je totiž naprosté nepochopení pomlázky, té staré krásné tradice, která
měla vždy v úctě mateřství a radovala se
z krásy žen a dívek.
Vzkříšení není tedy jen výhradně křesťanský akt, ale pojem všestranně lidský.
Do vzkříšení může člověk vkládat naději,
že život každého má hluboký smysl a po
smrti těla nějakým způsobem pokračuje
v nesmrtelné duši. Ta nese veškerý záznam
o životě do chvíle vzkříšení. Ježíš Kristus byl
po své smrti vzkříšen jako první, a to třetího dne. Proto neděle je nazývána v křesťanských zemích dnem vzkříšení, dnem
zcela výjimečným. Křesťané ji odedávna
slaví a s vděčností tím připomínají Ježíšovo
vzkříšení.
Pan kardinál Vlk – od roku 1998 také čestný
občan Mníšku – ve víře v Ježíše Krista umřel
a byl uctivě pohřben. Věřím, že jeho duše
se prochází také naším krajem a požehnání, které zde upřímně rozdával, na nás stále
spočívá. Velmi mu záleželo na tom, abychom žili šťastně a opravdu křesťansky.
S přáním požehnaných Velikonoc
Jan Dlouhý, farář
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy

Zprávy z radnice

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA
RM č. 71 – 15. 2. 2017

l Rada města (dále RM) schválila termín zápisu do MŠ Nová pro školní
rok 2017/2018 ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2017 od 13.00 do 16.30 hod.

ZM č. 17 – 1. 3. 2017 (více z jednání zastupitelstva na str. 4)
l Zastupitelstvo města (dále ZM) schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017, která stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
Městem Mníšek pod Brdy.
l ZM schválilo rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2017 a rozpočtový výhled na léta 2017 – 2020.
RM č. 72 – 8. 3. 2017

l RM souhlasila s osvobozením žáků prvních tříd ZŠ Komenského 420
a ZŠ Čisovice od evidenčního poplatku Městské knihovny Mníšek
pod Brdy v rámci akce „Pasování prvňáčků na čtenáře.“
l RM schválila bezúplatné poskytnutí prostor – sálu, kuchyňky a sociálního zařízení v Městském kulturním středisku Mníšek pod Brdy,
V Lipkách 610, jako zázemí pro Příměstský tábor, pořádaný Bios Fitem (dříve Cvičení bez Chyby) v termínu 24. – 28. 7. 2017.
l RM schválila bezplatné poskytnutí prostor – sálu, kuchyňky a sociálního zařízení v 1. patře Městského kulturního střediska Mníšek pod
Brdy, V Lipkách 610, jako zázemí pro přespání organizátorů a účastníků 50. ročníku akce Brdská stezka, v termínu 21. – 23. 4. 2017.

l RM nesouhlasila s pronájmem penzionu U Kožíšků – domu č.p. 291
v k.ú. Rymaně a to z důvodu, že v současné době není rozhodnuto
o koncepci dalšího využití budovy.
l RM souhlasila s vybudováním veřejného parkovacího stání na pozemcích par.č. 1785/4 a 1785/6 o celkové výměře 168 m2 v k.ú.
Mníšek pod Brdy. Dodavatel bude vybrán v souladu se směrnicí
města o zadávání veřejných zakázek.
l RM souhlasila s kácením 11 stromů na pozemcích města č. parc.
1708/1,2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM zadala provedení kácení firmě
Ra-Da Truhlářství, zahradní servis a pověřila starostu podpisem objednávky.
l RM souhlasila s vybudováním sektoru pro skok daleký v areálu ZŠ
Komenského 420, Mníšek pod Brdy. RM vybírá jako dodavatele firmu Linhart spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
l RM souhlasila s kácením dřevin na pozemcích města v k. ú. Mníšek
pod Brdy, č. parc. 2921/1 a 2719/3 v rámci stavby: „CNG plnicí stanice Mníšek pod Brdy“.
l RM souhlasila s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulici Lhotecká
v části od ulice V Lipkách po autobusovou zastávku Na Kvíkalce
v rámci probíhající stavby chodníku v ulici Lhotecká.
l RM schválila konání Skalecké pouti 2017 v termínu 22. – 23. 7. 2017.

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

Pes musí poslouchat svého pána, pán zase zákony a vyhlášky
Vážení,
mohl bych vás požádat, abyste apelovali na ty, kteří venčí psy bez vodítka,
aby ho používali, pokud mají své mazlíčky nevychované!
Za posledních několik dní jsem byl svědkem několika incidentů, kdy byli
majitelé nevychovaných psů samozřejmě také nevychovaní a tudíž agresivní, když je někdo upozorní, okřikne...
Nedávno to bylo prokousnutí srny pobíhajícím psem v osadě Porostliny,
před dvěma dny šla paní s dítětem v náručí a tři dogy pobíhaly okolo - od
Marjány k Magdaléně, včera drzé slečny nebo mladé „dámy“ ze světlého
vozu u Magdalény s agresivním nedospělým bojovým psem bez vodítka,
minulý týden u Žabky sice pes bez vodítka poslouchal slečnu na slovo, ale
člověk neví, jestli by poslechl, kdyby proběhla kočka, kutálel se míč apod.
Jak vidno, problém se týká nejen města, ale i lesů a polí a chatových osad
v okolí Marjány a Magdalény. A zajímalo by mne, jak se útoku psa bránit.
Na procházku nechodím s mobilním telefonem, tudíž nemohu zdokumentovat - na rozdíl od mládeže, která se s mobilem zřejmě i sprchuje - že pes
nebyl na vodítku ani drzosti pejskařů.
Děkuji.
S pozdravem
Radomil Holštejn
Nejen dopis pana Holštejna dokazuje, že volně pobíhající psi jsou bohužel stále aktuálním problémem. Proto jsme se rozhodli takovému
chování udělat přítrž.
l Tento přestupek není uveden v přestupkovém zákoně, ale každá
obec může upravit volné pobíhání psů obecně závaznou vyhláškou.
Učinilo tak i Město Mníšek pod Brdy - jedná se o porušení §46/2 zák.
200/1990 Sb. o přestupcích, kde viníkovi hrozí bloková pokuta až
do výše 5 000 Kč anebo přestupkové řízení u přestupkové komise.
l Podle vyhlášky Města Mníšek pod Brdy č. 2/2009 čl.2 ze dne 26. 2.
2009 O veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě
v obci Mníšek pod Brdy, je zakázáno pouštět psy na volno v zastavěné části obce.

l Dále je potřeba upozornit i na volné pobíhání psů v polních a lesních
honitbách. Zákon o myslivosti zakazuje nekontrolovaný volný pohyb
psů, při kterém mohou slídit nebo pronásledovat zvěř v honitbě (tj.,
na pozemcích vzdálených více než 200 m od trvalé zástavby). V těchto honitbách je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat psy, pokud
hledají nebo pronásledují zvěř nebo se k ní také plíží. Toto se nevztahuje na psy ovčácké, lovecké, slepecké, zdravotnické a vojenské pokud jsou řádně označení a vzdalují se od pána jen přechodně.
Majitelé psů mají i další povinnosti, vyplývající ze zákonů a vyhlášek.
l Podle občanského zákoníku (§415) je každý povinen počínat si tak,
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Vlastník psa nesmí ohrozit jinou osobu, musí se
zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiného nebo vážně omezoval výkon jeho práv.
l Podle zákona o přestupcích a trestního zákona (§444 - 449) je v případě vzniku újmy jiné osobě (např. bolest poškozeného, poškození
věci, ztráta výdělku atd.) povinen uhradit vzniklou škodu.
l Veterinární zákon (č.166/1999 Sb.) stanoví povinnosti chovatele, mezi
které mimo jiné patří povinnost psa ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté
vždy jednou za rok očkovat proti vzteklině, včetně povinnosti zajistit, aby bylo neprodleně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo
s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které
mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou.
l Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.,) zakazuje volné pobíhání
zvířat na veřejných komunikacích.
Proto vyzýváme, aby občané respektovali platné zákony i vyhlášku
Města Mníšek pod Brdy a měli své pejsky na vodítku – předejdou tak
zbytečným problémům.
Petr Smorádek, zástupce vedoucího Městské policie v Mníšku pod Brdy
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Černé skládky a problémy
s bioodpadem
Každý rok Město řeší bezpočet černých skládek, jejichž likvidace je poměrně nákladná. Nejčastěji se setkáváme s tím, že při stěhování nebo
bouracích pracích v domech a bytech lidé vystěhují nepotřebné věci
nebo suť na ulici, kde je pak nechají anonymně ležet.
Při zjištění totožnosti pachatele skládky jde případ na přestupkovou
komisi a vyčíslení likvidace skládky je dražší než přistavení kontejneru
Sběrným dvorem Města Mníšek pod Brdy.
Do bioodpadu

PATŘÍ

l tráva
l plevel
l shrabky ze zahrady
l listí
l zelenina a ovoce
l biologické zbytky
z kuchyně
l měkké větvičky do asi
3 mm průměru
l ostříhané keře
l zbytky z květináčů
l …a vše bez úpravy snadno
rozložitelné

NEPATŘÍ

l tvrdé a silnější větve
l igelit
l kamení a sutě…

Největším nešvarem je chybné
využívání hnědých kontejnerů na
bioodpad, které jsou rozestavěné
po celé městě. V řadě kontejnerů
nacházíme plast a další nežádoucí předměty. To vede k prodražení
samotného třídění odpadu. Navíc
takovýto bioodpad nemůžeme
předat kompostárně k dalšímu
zpracování, což je smyslem sběru
bioodpadu.
Vedení technického úseku proto
došlo k závěru, že pokud se nezlepší kázeň a přístup obyvatel při
používání bio kontejnerů bude
Město muset přistoupit k jejich
stažení a možnost ukládat bioodpad zůstane jen ve Sběrném dvoře Města Mníšek pod Brdy, kde ho
lze kontrolovat.

Jaroslav Vyskočil, vedoucí technického úseku,
odbor správy majetku a investic
foto: autor

Slovo starosty

Zprávy z radnice

Milí mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
veřejně přiznávám, že informace, o které se s vámi chci
podělit tentokrát, jsou tak trochu na vodě. A to doslova! Před pár dny totiž naše město získalo spolu
se svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy prestižní
cenu Svazu vodního hospodářství České republiky. V soutěži O vodohospodářskou stavbu roku 2016 jsme získali zvláštní ocenění za
Projekt regionálního vodovodního přivaděče pitné vody ze zbraslavských Baní. Ten od loňského roku zásobuje pitnou vodou celý
Mníšek a okolí i všechny obce, které se podílely na jeho vybudování - Čisovice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Řitka, Černolice, Líšnice,
Všenory, Jíloviště, Klínec a Trnová. Dílo mimořádné svým rozsahem
i některými parametry (například převýšení) stálo přibližně 205 miliónů korun (Mníšek dal asi 25 mil. Kč) a přivádí k nám pitnou vodu
ze Želivky.
Odhlédněme ale od technické i investiční mimořádnosti díla. Jeho
mimořádnost je totiž mnohem prozaičtější: budeme mít dostatek
vody. Prostý fakt, který ale nejen v naší zemi začíná být stále vzácnější. Nedostatek vody začíná být chronickým problémem Česka.
Brzy zjistíme, že voda je naše nejcennější národní bohatství. Geolog a klimatolog Václav Cílek to říká jasně: Voda ubývá, oceány se
oteplují a nás čeká sucho.
Přitom vodou docela obstojně šetříme. Naše spotřeba na hlavu za
posledních 30 let klesla na polovinu a dál už to asi nepůjde. Každý Čech spotřebuje 88 litrů za rok, naproti tomu Američan asi 300
a Kanaďan až 700 litrů.
O to významnější bylo rozhodnutí města začít téměř před 10 lety
zajišťovat oceněným projektem vodu pro zítřek. Především za
tuto prozíravost by si podle mě všechna zúčastněná města a obce
zasloužily ocenění. Kdybychom k tomu dokázali lépe hospodařit
v souladu s přírodou a zadržovat vodu v krajině, měli bychom
budoucnost o dost veselejší. Moc se to neví, ale mokřady jsou
schopny zadržet stejnou kapacitu vody jako celá Vltavská kaskáda… Další důkaz, jak je harmonie s přírodou důležitá pro život lidí.
Ale abych nezapomněl… Připijme společně na oslavu získaného
ocenění. Stylově: sklenkou vody.
Petr Digrin, starosta města

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC

Černá skládka na Skaleckém náměstí

MĚSTSKÁ
POLICIE
HLÁSÍ...
Za únor 2017 městská policie eviduje 46 mimořádných událostí. Z našich záznamů vybíráme…
l Hlídka MP na žádost Policie ČR zajistila místo činu kolem vyloupené
chaty. Po příjezdu PČR hlídka MP poskytla další potřebnou součinnost. Noční rozruch se nelíbil jednomu z rezidentů chatové oblasti,
který hlídku už z dálky nevybíravě napomínal za rušení nočního klidu. Po zjištění, že jde o městskou policii se muž omluvil za faux pas.
l Strážníci MP si během hlídky všimli dvou mladistvých osob, které
odpovídaly popisu osob hledaných policií. To se po předvedení na
obvodní oddělení Policie ČR potvrdilo.
l Hlídka MP obdržela telefonické oznámení a vyjela ve spolupráci
se státní policií vyřešit fyzickou potyčku dvou mužů v autobusu na
zastávce „U Šibence“.
l Hlídka MP přijala telefonické oznámení od pracovníků ostrahy Kovohutí, že do areálu vnikla žena s nožem. Hlídka měla důvodné podezření, že se jedná o ženu, která chce spáchat sebevraždu a tak
na místo okamžitě vyjela a o věci informovala PČR. Po ženě v areál
Kovohutí pátraly kromě hlídky MP i další čtyři hlídky státní policie.

Staré sídliště
18. 4., 21. 4. 2017
Nové sídliště
18. 4., 21. 4., 24. 4. 2017
Prosíme, respektujte dopravní značení.

Technické služby

Ženu objevila hlídka MP na střeše jedné z hal. Žena měla pořezanou
ruku a nožem si mířila na břicho. Díky včasnému zásahu nedošlo
k dalšímu zranění ženy. Ze střechy ji svezli policisté a strážníci
pomocí hasičské plošiny a předali ji do péče záchranářů.
l Hlídka obdržela oznámení, že se po Mníšku pohybuje podezřelý muž,
který lidem v bytových domech nabízí změnu dodavatele elektřiny.
Hlídka po muži pátrala a nakonec ve spolupráci s občany Mníšku vypátrala hned dva. Městská policie mužům uložila blokovou pokutu za
porušení nařízení obce „zákaz podomního prodeje“ a také dohlédla
na storno doposud uzavřených smluv, se kterým obě smluvní strany
souhlasily.
l Hlídka MP během měsíce února řešila tři krádeže v obchodech. Jednu
z nich už předala státní policii k dořešení, u dalších dvou hlídka čeká
na potvrzující videozáznamy, aby mohly být osoby podezřelé ze spáchání přestupku předány přestupkové komisi.
l U mníšeckých rybníků jste mohli častěji vidět pěší hlídky Městské policie. Prováděly tu kontroly, zda se v okolí nevyskytuje nějaké uhynulé
vodní ptactvo, a to z důvodu šíření ptačí chřipky a zařazení katastru
obce Mníšek pod Brdy krajskou veterinární správou do pásma dozoru.
l Městská policie dále řešila 23 přestupků, vypsala 16 výzev pro nepřítomné pachatele, řešila tři černé skládky, odchytla pět psů a zasahovala u tří dopravních nehod.
Milan Zárybnický, strážník Městské policie Mníšek pod Brdy
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Zprávy z radnice

Žáci se nesmí bát chodit po městě
Aby mohli žáci po vyučování v klidu vyrazit domů nebo na kroužek se
může zdát jako samozřejmost. Jenže není. Děti z mníšecké základní
školy se stávají stále častěji terčem skupiny nezletilých, musí odrážet
jejich provokace, slovní a dokonce i fyzické útoky. Že jde o dlouhodobý problém dokládá i fakt, že už se některými činy zabývá státní
policie.
Školská rada a škola už před několika měsíci požádaly o spolupráci
městskou policii, ale situace se nezlepšila. Dokazuje to několik dalších
incidentů a nedávné přepadení žákyň nižších ročníků v těsné blízkosti
školy. Z rozhovorů s třídními učiteli vychází najevo, že se některé děti
dotyčných jedinců opravdu bojí a nechtějí se kvůli nim po městě pohybovat samy.
Situací se 13. března zabývala mimořádná školská rada, která situaci
označila za zcela nepřijatelnou a požádala zdejší Policii ČR a městskou

policii, aby v okolí školy a na trasách od školy ke středu města v odpoledních hodinách trvale posílily hlídky, a vedení města, aby nechalo
rozmístit další kamery. Zároveň vyzvala rodiče, aby jakýkoliv incident
hlásili Policii ČR. Rada také apelovala na odbor sociálně právní ochrany
dětí v Černošicích, aby se začal rodinnou situací mladistvých, kterých
se stížnosti občanů týkaly, zabývat a efektivně ji řešit. „Nemůžeme připustit, aby se děti bály chodit v okolí školy a ulicemi Mníšku,“ prohlásila místostarostka Daniela Páterová.
Na chování této skupinky si stěžují i starší obyvatelé procházející náměstím nebo nakupující v obchodech. „Naše město má svou městskou policii, která ochrání děti i všechny ostatní spoluobčany. Je to
jasná priorita,“ zdůraznil starosta a velitel mníšecké městské policie
Petr Digrin.
Michal Strnad

Veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 1. března proběhlo v MKS sedmnácté zasedání zastupitelstva
města, na kterém se projednával především rozpočet města pro rok
2017. Zasedání zahájil starosta v 18.10.
Na začátku diskuse s veřejností pan zastupitel Jeřábek navrhl vyřazení
bodu jednání o školní jídelně a odvolání předsedy komise pro územní
plán. Oba návrhy ale nebyly přijaty. Další diskuse probíhala především
mezi zastupiteli a paní Jeřábkovou o stavbě kanalizace ve Lhotě, k zadání auditu a veřejným zakázkám. Dále s panem Troníčkem z Rymaní,
k výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť. Zastupitelé také diskutovali
o možnostech výstavby nebo opravy chodníků na křižovatce Lhotecké
a Skalecké ulice.
Prvním projednávaným bodem byla vyhláška o stanovení školských
obvodů. Školské obvody základních škol se nemění, pro mateřské školky byly stanoveny nově. Druhým bylo projednávání možnosti sloučení
školní jídelny a základní školy. Zastupitelé pověřili radu města, aby jim
připravila k projednání materiály ke sloučení těchto zařízení.
Dále se projednávalo zřízení osadního výboru ve Stříbrné Lhotě. K tomuto požadavku proběhla rozsáhlá diskuse už na minulém zasedání zastupitelstva. Pro zřízení výboru hlasovalo pouze pět zastupitelů, především
z důvodů snahy posílit zastoupení ze Stříbrné Lhoty. Ostatní zastupitelé
zřízení nepodpořili. Došli k závěru, že zřizováním dalších orgánů a prostředníků mezi městem a jeho občany nemá opodstatnění. Občané
Lhoty mohou své představy a názory prezentovat velmi dobře i nyní.

Následně jsme projednávali rozpočet města. Diskuse proběhla
především k narovnání finančních závazků se společností Komwag
a možnosti využívat zázemí sběrného dvora pouze pro potřeby obce.
Zastupitelstvo také schválilo rozdělení příspěvků pro zájmová a sportovní sdružení. Diskuse proběhla i k výkupu pozemků a komunikací od
společnosti O.S. Real za prostředky, které na tento výkup společnost
městu poskytne na základě už uzavřených smluv. Zastupitelé také
odsouhlasili nákup pozemků od společnosti Gonura.
Další konkrétní připomínky měl pan Jeřábek. Navrhoval snížení výdajů na stavbu nového dětského hřiště na novém sídlišti a přesun těchto
peněz na údržbu, navýšení peněz na likvidaci chatek areálu za zadním
rybníkem, vyřazení nákupu mobilního radaru pro městskou policii
a výrazné navýšení výdajů na údržbu městské zeleně. Jiné připomínky
zastupitelů k návrhu nezazněly.
Proběhla diskuse o možnostech, jak zajistit přípravu a schvalování rozpočtu dříve, například koncem roku nebo začátkem roku následujícího. Shodli jsme se, že rozpočet pro rok 2018 by se měl předkládat opět
o něco dříve.
Rozpočet města pro rok 2017 byl schválen deseti hlasy. Pět zastupitelů
se zdrželo.
Jako poslední jsme projednávali návrh pana Jeřábka, upravit proces
uzavírání smluv po vzoru hlavního města Prahy. Veřejné zasedání zastupitelstva skončilo ve 22.10 hodin.
Petr Digrin, starosta města

Jak to vidí zastupitelé

Zklamání Stříbrné Lhoty
Na jednání zastupitelstva města (ZM) dne 1. 3. 2017 hlasovali koaliční
zastupitelé proti zřízení osadního výboru ve Stříbrné Lhotě a pohřbili
tak naši dvouletou snahu dlouhodobě zajistit Stříbrné Lhotě možnost
podílet se na rozhodování o věcech, které se jí přímo dotýkají. Ke zřízení osadního výboru přitom proběhla ve Stříbrné Lhotě v lednu 2017
anketa, jejíž výsledky všichni zastupitelé dostali. Anketu obdržela většina lhoteckých domácností, 82 % z těch, které odpověděly (celkem 42
občanů) se vyjádřilo pro zřízení osadního výboru. Rozhodnutí koalice
je o to překvapivější, že v předchozím volebním období Rada města, ve
které tehdy zasedali dva současní koaliční zastupitelé, zřízení osadního
výboru ve Stříbrné Lhotě doporučila.
Osobně jsem rozčarována z neprofesionálního přístupu některých
svých kolegů zastupitelů, zvláště pak starosty Petra Digrina, jehož údajné důvody pro zamítnutí osadního výboru si v průběhu času navzájem
protiřečily. Na jednání ZM v prosinci 2016 starosta uvedl, že obecně by
osadní výbor asi podpořil, ale měl výhrady k tehdy navrženým členům.
Na jednání ZM v březnu 2017 však ignoroval výsledky ankety i rozšířený
seznam občanů, ze kterých mohl být tříčlenný výbor snadno vybrán,
načež prohlásil osadní výbor za nadbytečný byrokratický článek, který
nebude podporovat. Koalice pak bez jakékoli další diskuze zamítla zřízení osadního výboru většinou svých hlasů.
Podivuji se nad arogancí, s jakou současné vedení města zachází s vůlí
svých občanů. Zároveň však apeluji na spoluobčany ze Stříbrné Lhoty,
kteří se na aktivitě kolem osadního výboru podíleli, aby se nenechali
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otrávit. Občanská aktivita nemusí být vždy úspěšná, stačí když její smysluplnost dává naději, že jednou bude.
Magdalena Davis, zastupitelka

Proč jsem se zdržela při hlasování o rozpočtu
Schvalovat rozpočet v březnu má své nevýhody. Starosta z Roztok, Jan
Jakob, mi k tomu řekl: „Neexistuje rozumný důvod, proč by rozpočet
nemohl být schválen na konci roku nebo hned na začátku roku nového. Pro vedení obce je výhodnější jet co nejrychleji podle schváleného
rozpočtu, protože pak máme dostatek času na všechny investice ve
městě.“ A já musím jen souhlasit. Už jen z toho důvodu, že i v našem
městě máme negativní zkušenosti se schvalováním akcí pod časovým
tlakem, který způsobuje další problémy při realizaci staveb. Rozpočtové
provizorium takovým situacím nahrává.
V letošním schváleném rozpočtu jsou jistě potřebné investiční akce, ale
také položky, které nejsou zcela jasné, např. koupě komunikací a staveb
v Edenu. Podle kupní smlouvy schvalované na zastupitelstvu kupuje
Město stavby a komunikace za více než 4,6 mil. Kč. I když podle plánovacích smluv dostaneme finance zpět, tento postup u vztahu obec
- developer není standardní - převod komunikací na Město bývá bezúplatný. Na zastupitelstvu ani nezaznělo vysvětlení, proč Město na to
kdysi přistoupilo. Také s ohledem na plánovanou stavbu Pavilonu bych
od odpovědného hospodáře předpokládala tvorbu nějaké rozpočtové
rezervy, zvláště v případě plánovaného mnohamilionového zadlužení.
Šárka Slavíková Klímová, zastupitelka

Zprávy z radnice

www.mnisek.cz, mks@minisek.cz
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Anketa

Je Mníšek pod Brdy bezpečné město?

Zaškrtněte prosím zvolenou odpověď nebo stupeň hodnocení 1-5 (jako ve škole - 1 je nejlepší).

Vaše věková skupina
Muž

0-18			

19-64			

65+ let

Žena

Trvale tu bydlím		

pravidelně sem dojíždím			

jsem tu jen občas

Jak jste spokojeni s prací Městské policie?

1

2

3

4

5

Jak jste spokojeni s prací Policie ČR? 		

1

2

3

4

5

ANO

NE

Cítíte se v Mníšku pod Brdy bezpečně?

Pokud ne, proč? (zaškrtněte jednu nebo více odpovědí)
Obavy z lidí žijících v sousedství
Špatné pouliční osvětlení (lokalita .................................................................................................)
Obavy o majetek
Obavy o děti
Častý výskyt problémových osob
Jiné ......................................................................................................................................................
V jakých lokalitách se necítíte bezpečně? (zaškrtněte lokalitu/y z nabídky nebo uveďte další)
Staré sídliště
Nové sídliště
Centrum města
Rymaně
Stříbrná Lhota
Okrajové části města
Jiná lokalita: .......................................................................................................................................
Co vám z pohledu bezpečnosti ve městě chybí? (zaškrtněte jednu nebo více odpovědí)
Více policistů/strážníků v ulicích
Lepší informovanost o bezpečnostních problémech a práci policie
Více kontrol v dopravě
Tvorba místních vyhlášek regulujících problematické jevy
Poradenství při potížích (jak se v určité situaci zachovat)
Jiné ......................................................................................................................................................
Byli byste pro vybudování kamerového systému ve městě?		

ANO	 NE

Byli byste pro úplný zákaz hracích automatů v Mníšku?		

ANO	 NE

Je podle vás drogová kriminalita bezpečnostním problémem ve městě? ANO
6

NE

Anketa

Je Mníšek pod Brdy bezpečné město?
Jasná otázka, která ale může mít mnoho odpovědí. Záleží na úhlu
pohledu. Proto přicházíme s dotazníkem, který najdete na protější
stránce. Protože váš názor nás zajímá. A budeme rádi, když se zapojíte
v co největším počtu…
Dotazování se týká pouze obyvatel a území města Mníšek pod Brdy
a okolí. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné.
Po vyplnění ho prosíme vhoďte do 7. května 2017 do některé z označených krabic na sběrných místech. Ta budou ve Stříbrné Lhotě v hospodě na návsi, V Rymaních v penzionu U Kašných, v Mníšku v Albertu
a také na MěÚ. Do ankety se můžete zapojit také prostřednictvím
formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách www.mnisek.cz
v sekci Městský úřad/Městská policie/Strážníci radí a pátrají.
Na vyhodnocení vašich názorů se budou podílet členové městské komise pro prevenci kriminality, zápis s výsledky pak bude zveřejněn. Zjištěná data budou součástí bezpečnostní analýzy a následně i Preventivního plánu na období 2017-2020. Bezpečnostní analýza by nám měla
pomoct odhalit slabá místa, vyhodnotit je a v rámci našich možností na
ně co nejúčinněji reagovat.
Předem děkujeme všem, kteří si najdou chvíli na vyplnění dotazníku.
Petr Smorádek, zástupce vedoucího Městské policie v Mníšku pod Brdy
Roman Brunclík, Zpravodaj městečka pod Skalkou

Bezpečnost v ČR a Mníšku řečí čísel Policie ČR (rok 2016)
l 12% meziroční pokles trestných činů v ČR
l z 218 000 případů policisté 116 000 vyřešili
l 136 vražd = nejnižší počet za posledních 25 let (od 1991)
l 97 % vražd policisté objasnili
l 28 % krádeží a vloupání policisté objasnili
Česká republika pokračuje v pozitivním trendu - stále klesajícím počtu
trestných činů. Zatímco za rok 2015 se jich v Česku odehrálo 247 628,

za rok 2016 to bylo už „jen“ 217 927. Z toho se povedlo policistům
vyřešit 47 %.
Také v Mníšku klesá počet trestných činů a zároveň stoupá jejich
objasněnost:
2014		
305 trestných činů	
objasněno 36 %
2015		
223 trestných činů	
objasněno 48 %
2016		
195 trestných činů	
objasněno 47 %
Nejvyšší index kriminality (tedy počet spáchaných trestných činů za
zvolené časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel) byl v Praze (456,9). Na druhém místě je Ústecký kraj (221,9), na
třetím Moravskoslezský kraj (215). Nejbezpečněji bylo na Pardubicku
(115) a Vysočině (116,9).
Mníšek pod Brdy má index 200,5.

Mníšek pod Brdy 2016
Trestných činů celkem 		
Vraždy				
Znásilnění			
Fyzické útoky			
Loupeže				
Vloupání do obydlí			
Vloupání do chat a chalup		
Krádeže automobilů		
Krádeže věcí z automobilů		
Krádeže jízdních kol		
Výroba, držení a distribuce drog
Řízení pod vlivem			
Všechny zbývající trestné činy

195	
0
1	
12	
2	
9	
16	
9	
19	
6	
0
13	
108	

objasněno 91
objasněno 0
objasněno 7
objasněno 1
objasněno 0
objasněno 5
objasněno 1
objasněno 0
objasněno 2
objasněno 13
objasněno 62
zdroj: Policie ČR
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Zastupitelé schválili finanční příspěvky spolkům z rozpočtu města na rok 2017
Na posledním zasedání zastupitelstva byl jako součást rozpočtu předložen návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu na rok 2017
spolkům, které si o něj zažádaly. Letos jsme prodloužili lhůtu pro podání žádostí. Ukázalo se, že pro většinu spolků to bylo příjemné - všechny
podaly svou žádost včas, a proto bude lhůta pro podávání žádostí delší
i v příštím roce.
Mezi letošními žádostmi mě překvapily některé velmi dobře zpracované, které obsahovaly detailní popis projektu a také zprávu o činnosti
v loňském roce – např.: OK Dobříš, Essentia – Lesní školka Sedmikvítek,
Fabiánek a Spolek Brdský šikula. Chtěla bych proto vyzvat i ostatní spol-

příspěvky na sport
název spolku

výše příspěvku

5 000 Kč

Klub při ZUŠ v Řevnicích

14 500 Kč

Sportovní klub Esmarin cvičení batolat

5 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota

20 000 Kč

F.C.Žízeň Rymaně

5 000 Kč

OP Slávia MpB

3 000 Kč

Šachový klub Mníšek pod Brdy

Fotbalový klub Mníšek pod Brdy

Daniela Páterová, místostarostka

Sportovní klub Esmarin plavání
Cvičení bez Chyby

Tenisový klub Mníšek

ky, aby si s podáním žádosti daly více práce a podělily se s námi o podrobnější informace z jejich činnosti. Věřím, že to bude zajímavé čtení.
Aby bylo možné příspěvek vyplatit, je nutné uzavřít s Městem smlouvu.
Proto prosím zástupce jednotlivých spolků, aby kontaktovali vedoucí
finančního oddělení paní Olgu Šibřinovou a dohodli se s ní na podpisu
smlouvy.
Přeji vám, aby vás záslužná činnost, které se věnujete, pořád bavila,
abyste nacházeli každý den novou inspiraci a energie vás neopouštěla.

20 000 Kč

30 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy

21 000 Kč

10 000 Kč

Okrašlovací spolek v Mníšku pod Brdy

15 000 Kč

Společnost Mníšek pod Brdy

15 000 Kč

příspěvky na kulturu

150 000 Kč

název spolku

výše příspěvku

Spolek Stříbrné Lhoty

3 000 Kč

Hnutí Brontosaurus Kandík

3 000 Kč

TJ Sokol Lední hokej

5 000 Kč

OÁZA Mníšek pod Brdy

26 500 Kč

TJ Sokol Stolní tenis

13 000 Kč

Přírodovědný klub Čejka

20 000 Kč

TJ Sokol Turistika

10 000 Kč

Brdský zálesák

15 000 Kč

TJ Sokol Nohejbal

10 000 Kč

Rorejs Mníšek pod Brdy

30 000 Kč

TJ Sokol Všestrannost

35 000 Kč

Rodinné centrum Essentia

35 000 Kč

OK Dobříš

20 000 Kč

Fabiánek, z.s.

59 400 Kč

"Sportovní klub Esmarin sportovní aerobic"

10 000 Kč

Pro školu v MpB

20 000 Kč

5 000 Kč

ČSV ZO Mníšek

8 000 Kč

FK Mníšek pod Brdy

176 000 Kč

20 000 Kč

Brdský šikula

22 100 Kč

TK Mníšek pod Brdy

45 000 Kč

"Sportovní klub Esmarin děti na startu"
"Sportovní klub Esmarin florbal"

Asociace dobrovolných záchranářů ČR

15 000 Kč

WELLS FARGO

25 000 Kč

Český svaz chovatelů, ZO Mníšek pod Brdy

25 000 Kč

Ćeský svaz chovatelů, ZO MpB Rymaně

7 500 Kč

příspěvky na investice
název spolku

výše příspěvku
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Zprávy z radnice

Dospělí i děti navrhli
Tři desítky lidí všeho věku se první březnový víkend zúčastnily plánování prostoru
před školou a Pavilonem. Byla to další možnost, kdy mohli mníšečtí občané a všichni
zájemci ovlivnit podobu plánovaného parku před školou a okolo jejího budoucího
rozšíření.
Setkání proběhlo velmi konstruktivně a zadání bylo pro všechny stejné - pan architekt
Peter Gromski vymezil dvě základní zóny, na
které bude park rozdělen, na základě dispozic
a prvního projednání s místními obyvateli.
Obě zóny budou odděleny zemním valem.
První zóna (před školou a budoucím pavilonem) je aktivní, druhá (směrem k obytným domům) odpočinková.
Účastníci se rozdělili do tří pracovních skupin
(modrá, žlutá, oranžová), čtvrtou tvořily nejmenší děti. Každý tým na závěr prezentoval
návrh, který - často po bouřlivé diskuzi - společně vytvořili.
Ačkoliv se jednotlivé návrhy lišily v jednotlivostech, v podstatě se všichni shodli, že by
školu a Pavilon měla obklopit aktivní herna

Z okna byl strategický přehled o řešeném prostoru…
varianty okolí Pavilonu,“ zhodnotila setkání místostarostka Mníšku pod Brdy Daniela
Páterová.
Současný plán přípravy tohoto veřejného prostoru je takový, že do několika měsíců vzniknou dvě variantní studie, které bude mít opět
možnost posoudit veřejnost. Záměr je, aby
bylo možné s výstavbou parku plynule navázat na dokončení stavby rozšíření základní
školy.
Další informace naleznete na
www.pavilonmnisek.cz

Jedním z největších témat v terénu byl uvažovaný zemní val, v návrzích se mu věnovali všichni.

Lukáš Nádvorník
foto: autor a Ondřej Marek

pod širým nebem, a že by bylo vhodné zemní val buď zúžit nebo nějak kreativně využít.
Vznikla tu řada nápadů, jak val začlenit do parku - například formou přírodních lavic, či malých pódií nebo mostkem vytvářejícím vstupní
bránu do prostoru před školou a Pavilonem.
Návrhy ze všech pracovních skupin se stanou
podkladem a inspirací pro práci architektů. Příjemným překvapením byli školáci, kteří si do
návrhů prosadili prostor pro aktivní pohyb.
„Řada věcí, které byly navrženy, se dala předpokládat. Potvrdily naše dosavadní představy
o tomto prostoru. Přesto se našly nápady, které
jsou originální, zajímavé a budeme s nimi dál
pracovat,“ potvrzuje smysl setkání ing. arch.
Peter Gromski.
„Jsme rádi, že do plánování se zapojili i zástupci
starších žáků naší školy. Jejich požadavku na vybudování prvků pro městský parkur, se budeme
snažit vyjít vstříc. Děkuji všem, kteří se plánování
zúčastnili a těším se, jak se pan architekt s našimi podněty popasuje a představí nám finální
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Atmosféra byla velmi dělná a všichni přítomní se navzájem respektovali. Uvnitř skupiny se lidé prostě museli domluvit na společném návrhu. Ve všech třech skupinách byli velmi slyšet ti nejmladší,
kterých se prostor nejvíce dotýká. Požadovali hlavně místo pro aktivní pohyb, kluci konkrétně pro
parkur.

Zprávy z radnice

prostor před školou
MODRÁ PRACOVNÍ SKUPINA by zvětšila aktivní zónu ze směru od
ul. Nádražní. Průchod valem navrhuje překlenout mostkem, ke kterému
by po hřebeni valu vedla stezka. Její návrh také počítá s dopracováním
prostoru a rozmístěním dalších prvků až podle toho, jak by je lidé využívali. Hlavní prostor by měl zůstat pokud možno volný, maximálně s dominantním stromem, směrem k Pavilonu by pak umístila na val nějaká
pódia/lavice pro posezení, poležení, možnost přinést si z kavárny kávu
apod. Skupina se shodla, že umístění budovy knihovny, je pro tento
prostor již nemožné.

ŽLUTÁ PRACOVNÍ SKUPINA například navrhla svést dešťovou vodu

z celé plochy a následně ji využívat. Nebo navržený val zúžit, snížit cca
na dva metry a na jeho vrcholu vybudovat cyklostezku. Celý projekt by
vhodně propojila se zelenou střechou Pavilonu (zatravněnou a osazenou, s umístěným krmítkem pro rorýsy a včelínem), naopak by zde nerealizovala ohniště ani gril.
Vše v zahradě by opatřila infotabulemi a koncipovala jako naučnou
stezku se vzdělávacími a výchovnými prvky a pravidelně sekaný trávník
nechala volně přístupný pro pikniky v trávě nebo hraní fotbálku. Pod val
směrem ke škole z druhé strany chodníku by umístila parkúrové prvky
a pítko.

V rámci poskytování služeb sběrného dvora tříděného odpadu,
pořádáme pro obyvatele Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymaně

ORANŽOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA mj. doporučila val posunout,
aby neubíral zelenou plochu dětem, na jeho hřebenu udělat cestu
a v oblouku valu vytvořit amfiteátr. Navrhla také vytvořit prostor pro
odpočinek/čekání na děti/úkoly/práci se třídou venku v prostoru před
školou - lavičky apod. a nevidí tento prostor jako vhodný pro umístění
knihovny v rámci města.

dne 22. dubna 2017

Sběr kovů
a elektroniky
Veškerý kovový odpad a elektroniku
stačí vyskládat na pozemek před Váš dům.
Sběr bude zajišťován technickými pracovníky sběrného dvora.

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTÍ vytvořila 3D návrh z modelíny. Dominuje

v něm množství stromů a prolézaček - prostě jedna velká herna pod širým nebem s vodními prvky. Řešení knihovny děti pochopily jako skříň
s knihami a umístily ji v průchodu Pavilonu.

Informace o svozu získáte na telefonech 731 410 209 a 318 541 920
nebo na e-mailu sberny.dvur@mnisek.cz.

www.mnisek.cz
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Jak to vidí zastupitelé

Pavilon trochu jinak II - Je lepší tvořit, než ničit

Paní Páterová ve svém článku o Pavilonu (přístavba budovy ZŠ) v minulém čísle Zpravodaje
píše, že projekt je hotový, podaný a na jeho
základě běží stavební řízení. To je sice pravda,
nicméně díky řešení podjatosti stavebního
úřadu, řady odvolání a zákonných lhůt se stavební řízení stále protahuje a faktická realizace
je stále v nedohlednu. Zatím ani není jisté, který stavební úřad se po řadě odvolání a připomínek nakonec stavebního řízení ujme.
Možná je to dobrá příležitost se ptát, jestli skutečně naše škola v Mníšku potřebuje prostor
v hodnotě přes 10 milionů Kč pro pár akcí žáků
ve školním roce? Tolik totiž bude stát polovina
přízemí, ve které má být kulturní sál.
Pro ty co kolotoč okolo Pavilonu nesledují podle vyjádření představitelů Města nemají
být v tomto sále koncerty, plesy, zábavy, di-

vadla, kino atd. Je to údajně prostor zejména
pro vícetřídní výuku a školní akademie. ZŠ má
přitom k dispozici školní jídelnu, kde je více
míst, než kolik je plánovaných v sálu Pavilonu.
Jen by v ní stačilo zlepšit akustiku, odhadem za
několik set tisíc Kč.
Nebylo by rozumnější najít jiné využití tohoto
prostoru, které by navíc nezhoršovalo kvalitu
bydlení lidí v okolních bytech?
Od paní Páterové jsem dostal nálepku ničitele
za to, že přicházím s touto myšlenkou a snažím
se najít ekonomicky - a také pro okolní obyvatele - přijatelnější řešení. A to mě mrzí.
Oponenti současného Pavilonu navrhují, aby
v Mníšku vznikl jiný kulturní prostor (např.
nový Městský úřad se společenským sálem
a širokou možností využití), nebo aby bylo
sporné přízemí Pavilonu zrušeno a budova

byla o patro nižší. Změna projektu je ale skutečně obtížná, protože ještě před vydáním stavebního povolení vybrala radnice dodavatele
stavby. Pokud by došlo ke změně projektu,
výběrové řízení by bylo snadno napadnutelné
a muselo by se opakovat. A to by znamenalo
další zdržení zhruba šesti měsíců… Smutná
představa.
Dodejme, že jinou variantu rozšíření školy
radnice dosud ani nemá zpracovanou, přestože o ni veřejnost žádala už v roce 2015.
Co navrhuji? Jednání stran za pomoci kvalitního mediátora. Okamžitě pracovat na variantě
II – např. modulární systém přístavby ZŠ. I přesto, že čas na stavbu a čerpání dotace jsou na
hraně.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Morální výchova dětí…
podali podnět, poškozují zájmy dětí. Jenže
otázka zní – kdo vlastně poškozuje zájmy dětí?
Ti občané, kteří podali upozorňující podnět,
že úřední osoba porušila zákon, nebo ti, kteří
takové porušení zákona schvalují? Co je horší
pro děti – pro výuku špatné zázemí na několik
týdnů, nebo veřejný signál, že úřední osoba
může zákon porušovat?

Rozhodně jsem nebyl spokojený se situací,
že prvňáčci několik týdnů putovali po městě
jako karavany pouští. Ale je třeba se ptát, proč
taková situace vznikla. Proč nebylo o stavební
povolení požádáno včas, respektive proč příprava nákupu kontejnerů nezačala daleko dříve? Kdo odpovídá za vzniklou časovou tíseň
a vyhrocení situace okolo nových tříd?
Zda je pro výchovu dětí dobré obhajovat
porušení zákona, nechám na každém čtenáři.
Zejména až oni sami budou veřejnou správou
upozorněni na porušení právních předpisů
a bude od nich Město vyžadovat nějakou
pokutu či jiné opravné opatření.

V souvislosti s nařízením zastavení stavby se
po městě začaly šířit zvěsti, že občané, kteří

Je dobrý signál pro morální výchovu dětí, když
představitelé obce prohlašují, že ti co upozorňují na porušení práva, „hází Městu vidle“?
A veřejnost okolo mlčí – tedy souhlasí s porušením pravidel společnosti? Anebo je dobrý
signál pro morální výchovu dětí od občanů,
kteří dají zřetelně najevo, že pro představitele
obce platí zákon stejně jako na každého jiného
občana?

ODPOVĚĎ
Vážený pane Jeřábku,
když čtu Vaši kritiku, v něčem Vám musím dát
za pravdu a v něčem Vám nerozumím. Úmyslem Města samozřejmě nikdy nebylo stavět
bez stavebního povolení. V zájmu včasného
otevření dvou nových prvních tříd jsme počítali se stavebním povolením ve zrychleném
režimu tzv. veřejné vyhlášky. Nicméně - jak je
v kraji obvyklé - během tohoto procesu došlo
k napadení projektu a projednání tímto jednodušším způsobem pak už nebylo možné.
Ale s dodavatelem jsme už měli podepsanou
smlouvu, dojednané dodací lhůty… Nebudu
zdržovat detaily. Zkrátka jsme byli v situaci,
kdy žádné rozhodnutí nebylo ideální a bez
následků. My jsme zvolili udělat první kroky
na stavbě ještě bez stavebního povolení, ale

s jistotou, že děti nastoupí do tříd sice se zpožděním, ale ještě v přijatelném termínu. Do té
doby musela jedna třída prvňáčků chodit buď
ven nebo se učit v malé, částečně sklepní místnosti. Věřte, že to rozhodnutí nás nijak netěšilo,
a už vůbec - jak zbytečně konfrontačně píšete
- si nemyslíme, že „pro výchovu dětí je dobré
obhajovat porušení zákona“. To je demagogie
a nikdo to také nedělá.
Ale přesto - s ohledem na děti, jejich rodiče
i učitele - si myslím, že pokračovat zhruba
sedm dní ve stavbě bez vydaného povolení
bylo rozumné řešení. Dodejme, že v té době
jsme měli už všechna podstatná vyjádření ke
stavbě v pořádku a vydání povolení nic nebránilo.
Na otázku, proč jsme nezačali vše vyřizovat
dřív, je jednoduchá odpověď: až do dubna

jsme měli v plánu otevřít jen tři třídy, které by
se do stávající školy vešly. Po zápisu se ale ukázalo, že dětí je mnoho a starostové okolních
obcí se rozhodli podílet na pořízení nových
tříd. A tak jsme se do rozšíření hned pustili.
Dnes kontejnerové třídy fungují už několik
měsíců, dětem se v nich líbí a rodiče jsou rádi,
že nemusí své prvňáčky každý den vozit kilometry daleko do jiné školy.
Takže když to shrnu: jako mravokárci Vám dávám za pravdu. Jako opozičnímu zastupiteli,
který by měl konstruktivní kritikou přispět
ku prospěchu obyvatel města, vaší rétorice
moc nerozumím. Protože výsledkem našeho
„pochybení“ je jednoznačně dobrá a užitečná
věc.

V úvodníku lednového Zpravodaje 2017 se
paní ředitelka ZŠ Mgr. Pažoutová zamýšlí nad
morální výchovou dětí. Podnítila tím mé uvažování:
Vloni bylo nutné postavit pro rozšíření školy
dvě nové třídy modulárním (kontejnerovým)
systémem. Stavba byla zahájena bez povolení
a dalších náležitostí. Na tuto skutečnost několik občanů upozornilo náš úřad, následně stavební úřad, poté krajský úřad a další instituce.
Oslovené státní instituce shledaly oprávněnost
podnětu a to, že stavba laicky řečeno probíhá
„na černo“. Bylo nařízené zastavení stavby, dodatečná povolení apod. A vlastní otevření nových tříd se protáhlo do poloviny září.

Pavel Jeřábek, zastupitel

Daniela Páterová, místostarostka

Sledujte ON-LINE zpravodajství z vašeho města - www.zpravyzmnisku.cz
Aktuální zprávy z radnice, praktické informace, zajímavosti, videa, fotografie a diskuzi – to vše nabízí on-line Zpravodaj.
Můžete jej svými zprávami, fotografiemi a videi také spoluvytvářet. Zprávy z Mníšku budou o všem, co se v našem městě a jeho okolí děje.

10

Zprávy z radnice

vítáme nové občánky

Foto: Jana Šplíchalová

Adam

Anežka

Barbora

Dominik

František

František

Gabriela

Izabela

Jaroslava

Jindřich

Karolína

Marie

Petr

Samantha

Tobiáš
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Život města

BYLI JSME U TOHO: ZMIZELÉ JEZULÁTKO SE PO VÍCE NEŽ 50 LETECH nedobrovolné

Téměř detektivní příběh
aby nedošlo k jeho dalšímu poškození či opětovnému zcizení…“

Vše to začalo e-mailem z 2. března 2017, který
přišel na Městský úřad v Mníšku pod Brdy, a ve
kterém jeho autor pan Marek Korejs z Prahy
píše:

S panem Korejsem jsme se hned spojili a začali
domlouvat, kdy a jak bychom si mohli sochu
převzít. S kolegy z technického úseku odboru
správy majetku a investic jsme se pro ni vydali
do Prahy. Musím za nás všechny říct, že setkání
bylo velmi dojemné. Asi pod dojmem toho, že
se ještě najdou lidé, kteří si dají tu práci pátrat
po majiteli a zdánlivě nenávratně ztracenou
věc navrátit na původní místo. Panu Korejsovi jsme kromě velkého poděkování předali
i drobné dárky, které mu budou připomínat Mníšek – knížky, tričko a staré fotografie
Skalky. Také jsme pozvali jeho s maminkou
a manželku pana Lukaře, které je nyní úctyhodných 96 let, na speciální prohlídku Skalky.

„Probírám staré záznamy bytového družstva
domu v Praze 3 na Vinohradech, kde bydlím,
a mé pozornosti neušel dokument s fotkami
předmětu, který máme ve sklepě a o jehož původu jsem dlouho přemýšlel. Jde o jakousi sošku,
nebo spíše ozdobu fasády. Domnívám se, že je
zde vyobrazeno jezulátko a pod jeho hlavičkou
je vyveden střední znak, který má v levém horním a pravém dolním rohu orlici, v obou zbylých
rozích je snad lev a pod ním kříž…“
A byla přiložena i fotografie. Po jejím prozkoumání jsme byli všichni velmi překvapeni... Skutečně se s největší pravděpodobností jedná
o originál původního znaku Serváce Ignáce
Engela z Engelsflussu, který byl umístěn nad
vchodem do kostelíka sv. Maří Magdalény na
Skalce!

Ještě jednou ze srdce děkujeme panu Marku
Korejsovi za jeho přístup i za práci, kterou věnoval navrácení sochy zpět do Mníšku.

Neméně fascinující byla i další část příběhu,
kterou nám pan Korejs později svěřil:

Místo nálezu sochy ve sklepě bytového domu
v Praze 3 na Vinohradech

Socha je naložena a po letech se vrací zpět, domů…
„Neznám celý příběh, ale zjistil jsem alespoň tu
část, kterou mi vyprávěla moje matka. Erb objevil už v roce 2001 bývalý předseda bytového
družstva, pan Vladimír Lukař, společně s mou
matkou, při vyklízení sklepních prostor. Vzhledem k jeho věku, už tehdy mu bylo 83 let, nebyl
schopen předmět nikam fyzicky dopravit. Zkoušel tedy alespoň pátrat, odkud pochází. Už tehdy nějak dokázali společně dojít k závěru, že je
z Mníšku pod Brdy, prý tehdy dokonce i proběhl
nějaký pokus o kontakt…, ale maminka už si
toto pamatuje jen velmi mlhavě. Jisté však je, že
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tehdy vše oznámili příslušnému oddělení Policie
ČR, které však prý o situaci neprojevilo zájem.
Možná i to přispělo k situaci, že oba na celou
záležitost se sochou ve sklepě pozapomněli.
Dlužno dodat, že kamenná socha/znak se našel
ve sklepní kóji, patřící tehdy k bytu, kde byl v nájmu recidivista, pohřešovaný už asi od 2. pol. 90.
let. Zaslechl jsem, že předpokládané místo jeho
odpočinku je možná na dně Orlické přehrady…
Erb po nálezu pan Lukař s mou maminkou alespoň přesunuli do uzamčené místnosti ve sklepě,

Setkání se sochou
Byla nalezena socha, přesněji reliéfní kartuše tympanonu portálu kostela Svaté
Maří Magdalény na Skalce v Mníšku pod
Brdy. Je to zajímavé setkání se sochou,
kterou tak dobře znám, přestože jsem její
originál nikdy neviděl. Ale znám ji, protože jsem před čtrnácti roky vysekal její kopii
podle dochované fotografie. Tato krásná
barokní památka poutního komplexu na
Skalce se začala znovu probouzet po roce
1989 z dlouhodobé devastace. Postupně
byly nacházeny fragmenty sochařské výzdoby a začaly se vracet na původní místo.
V roce 2003 jsem pracoval na restaurování portálu. Povrch kamene byl očištěn,
domodelován a konzervován. Osazoval
jsem zde sochy andělů, kteří nesou znak.
Tento ústřední prvek, který vysvětluje celou
sochařskou kompozici, se však nenalezl.
Proto jsem vysekal do pískovce jeho kopii
podle fotodokumentace. Vytesal jsem také
z nového kamene chybějící části nohou
a rukou andělů a ze štuku vymodeloval
chybějící malé andílky sedící na římse nade
dveřmi. Nyní po dlouhé době jsem mohl
vidět nalezený chybějící prvek portálu.
Je to zvláštní pocit, zvláštní setkání. Kartuše je zachovalá, pouze v jedné části je
modelace odlomena a povrch znečištěn.
Bylo by dobré ji očistit a umístit do interiéru kostela na Skalce, vystavit ji zde a napsat
její příběh. Je to krásná barokní sochařská
práce a je radostné, že se umění neztrácí navždy, ale znovu se vrací do míst, pro
které vzniklo.
Akademický sochař Petr Váňa

Život města

pouti VRACÍ z pražského sklepa Do mníšku na skalku

s dobrým koncem
A tak jsme
pátrali...
Neobyčejné
setkání se zmizelou sochou,
ve které už asi
málokdo věřil,
nás přimělo ke
snaze zjistit, kdy a jak vlastně začala dobrodružná cesta díla, které vzniklo proto, aby zdobilo a nikdy se ze svého majestátního místa
nehnulo.
Z dochovaných starých fotografií jsme viděli,
že jezulátko se znakem z kostelíka na Skalce zmizelo už někdy v 60. letech minulého
století. Jsou dvě možnosti – buď ho už v té
době někdo z kostelíka na Skalce zcizil, nebo
byl sejmut z nějakých technických důvodů,
k jeho odcizení došlo později a na své původní místo už se nikdy nevrátil. Toto se už
bohužel asi nikdy nedovíme. Zjistili jsme ale,
že Město v roce 1998 zadávalo zakázku na výrobu repliky znaku nad vstupem do kostelíka.
A ta je tam dodnes.

Takto si sochař Petr Váňa zdokumentoval svou práci před a po restaurování v roce 2003

Co bude se sochou nyní?
Oslovili jsme akademického sochaře Petra
Váňu, který opravoval a restauroval řadu soch
nejen v Mníšku, aby se přijel na sochu podívat. Chtěli jsme potvrdit, že je to skutečně
onen ztracený originál ze Skalky, a také vědět, jaké případné zásahy na soše bude potřeba udělat. Jeho odborný názor i autentický
osobní pohled najdete v rámečku "Setkání se
sochou".
Sochu bychom poté rádi vrátili zpět na Skalku, i když nejspíš ne na její původní místo nad
vchodový portál kostelíku, protože vyjmutí
repliky by bylo složité a ohrozili bychom navazující kamennou výzdobu. Každopádně se
budeme snažit najít vhodné místo, abychom
navrácenou symbolickou sochu mohli veřejnosti zpřístupnit.
Tereza Středová,
Správkyně barokního areálu Skalka
foto: Tereza Středová, Jaroslav Vyskočil,
Petr Váňa a archiv

O kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce
První stavbou na skalnaté vyvýšenině nad Mníškem byl kostelík sv.
Maří Magdalény, vybudovaný v letech 1692-1693 stavitelem Kryštofem Dienzenhoferem. Kostelík byl postaven na náklady Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu. Stavební dozor měli Jan Rektoris a Benedikt
Spinner z Mníšku. Vzorem pro vybudování kostelíka byla skalní kaple
ve francouzském Aix en Provence, kde sv. Maří Magdaléna dlela na
pokání. Zvláštností této stavby byly vnitřní omítky napodobující krápníkovou jeskyni.
Podlaha byla dlážděna oblými kameny, tzv. kačery z nedaleké řeky Berounky. Kostelík i celý areál byly v 50. letech postiženy necitlivým pod-

dolováním Skalky. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl
záhy po skončení 2. světové války celý areál nákladně zrekonstruován,
po deseti letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Po
ukončení těžby v r. 1967 došlo postupně ke stabilizaci horninového
masivu a to dalo šanci obnově kostelíka a celého areálu. V roce 1993
byla dokončena obnova fasády a klempířských prvků, došlo i na opětovné osazení restaurovaného zvonu. V červenci téhož roku, v rámci
oslav 300 let kostelíka, se před ním konala slavnostní mše sv. sloužená
tehdejším arcibiskupem Miloslavem Vlkem. Červencové mše pod širým nebem se od té doby konají v areálu každoročně a jsou vždy spojeny s kulturními akcemi - výstavami a koncerty v kostelíku a klášteře.
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MNÍŠEK SE MŮŽE TĚŠIT NA NOVÉ CENTRUM LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB I OBCHODŮ

Objekt Pasáž Pražská tu bude hlavně pro zdraví
Nedávno Zpravodaj informoval o bourání budovy starého kina v ulici Pražská (naproti požární zbrojnici) a na něj navazujícího rohového
domu č.p. 17. Místo zchátralých budov tu soukromý investor plánuje moderní multifunkční
budovu s novými ordinacemi, kancelářemi
a obchody, ale také několik bytů. Díky kompletnímu zbourání obou budov a posunutí
nové stavby vznikne prostor i pro rozšíření silnice, zpřehlednění zatáčky a vybudování potřebného chodníku do Čisovické ulice.
Protože se množí dotazy, co všechno nová
stavba obyvatelům Mníšku a okolí nabídne,
přinášíme další informace o tomto projektu.

Kdo objekt projektoval
Základní návrh je z pera Ing. Slavomíra Slámy,
prováděcí dokumentaci pak investor svěřil
na základě výběrového řízení společnosti
DELTAPLAN, která má zkušenosti s většími
rezidenčními i komerčními objekty. V Praze se například podílela na známém Paláci
Langhans či Nákupním centru Fénix, bytové
projekty pak řešila i v nedalekých Řevnicích či
Dobřichovicích.

lékařským ordinacím se zázemím, lékárnou
a prodejnou zdravotnických potřeb. Záměrem je taková skladba lékařských odborností
a zdravotnických služeb, aby vzniklo co nejkomplexnější zdravotnické centrum pro mníšecké obyvatele i pro spádové lokality okolních obcí.
Toto hlavní tematické zaměření pak doplní
v nejnižším podlaží ještě další obchody a služby, v nejvyšším patře naopak byty s rozlohou

Pasáž Pražská se představuje
l čtyřpodlažní multifunkční objekt
l celková užitná plocha 1800 m2
l z toho asi 60 % komerční a kancelářské
prostory
l počet bytů 15-17
l asi 50 parkovacích míst
l objekt kompletně bezbariérový, výtah
l energetická náročnost B

Kdo v Mníšku staví
Investorem projektu je ryze česká společnost
Pasáž Pražská s.r.o., jejímž jednatelem je mníšecký občan pan Michal Vančura. Spolupracující společnosti DE BARONS INVESTMENT s.r.o.
a DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. můžete
znát z řady už dokončených projektů, především v oblasti bydlení, protože společnosti
v naší lokalitě působí už déle než 10 let.
„Jde mu o zisk“…jako bych slyšel to rychlé,
typicky české hodnocení. A já říkám: Jen více
takových, kteří podnikají pro zisk a neváhají
přitom investovat svoje vlastní peníze do projektů takto užitečných pro ostatní lidi ve městě, kde žijí. Pozornost si ale zaslouží i přístup
investora, který se - podle jeho vlastních slov
- místo spekulací na nejvyšší cenu za nájem
jednotlivých prostor vydal cestou stabilních
nájemců a hledání takové jejich skladby, která
bude optimální a co nejvíc užitečná pro město
a jeho obyvatele. Také zájemci, kteří už se hlásí
a zajímají se o možnost působit v novém objektu, jsou buď místní anebo přespolní, kteří tu
své podnikání či ordinaci plánují vybudovat.
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Obchodní pasáž, Lékařský
dům i byty
Co všechno multifunkční objekt Mníšku a okolí přinese? V polovině března, kdy vznikal tento materiál, probíhala jednání investora s budoucími nájemci. Už teď je jasné, že větší část
komerčních prostor bude patřit moderním

od 40 do 80 m2, v nejvyšším patře i s terasami.
Objekt bude mít dva hlavní vstupy - jeden ve
směru od náměstí a druhý z opačné strany, od
pizzerie Al Capone, kde bude také parkoviště.
Součástí tohoto prostoru budou také zelené
plochy, dětské hřiště, vstup na zahrádku pizzerie…dojde tak k propojení všech sousedících
objektů jakýmsi neformálním „náměstíčkem“,
kde bude možné pohodlně zaparkovat.
Všechny prostory multifunkčního objektu
bude investor provozovat v režimu nájmu. Podle slov pana Vančury jeho cenová strategie
přinese pro nájemce ceny stejné nebo nižší,
než je v Mníšku dnes obvyklé, při vyšším komfortu nově vybudovaných prostor a nižších
poplatcích za provoz (i díky moderním technologiím a sdílení některých služeb a zázemí).
Zároveň říká, že jeho cílem je získat solidní,
dlouhodobé nájemce, na jejichž služby se
pacienti a zákazníci budou moci spolehnout.
Stavět se začne letos v létě a zhruba za rok by
mělo být hotovo.
Roman Brunclík
ilustrace: Pasáž Pražská s.r.o.

Život města

Nový život parťačky Tary
Strážníky městské policie můžete na služebně čas od času potkat s Tarou - fenkou křížence, nejspíš Pitbullterriera s Maďarským ohařem. Na služebně nám dělá věrnou společnici. Ale tahle
fenka měla dost pohnutý osud, a tak se trochu bojí mužů, které nezná. Drží si od nich odstup
a občas na ně i pořádně štěkne. Když však za námi na služebnu přijde žena nebo někdo, koho už
Tara zná, tak je to příval přátelství a důvěry. A jak se vlastně z Tary stal náš parťák?

Začalo to jako obyčejný výjezd, kdy jsme
jeli dohlížet při otevření bytu. Těsně před samotným otevřením dveří bytu jsme se dozvěděli, že je určitá možnost, že se v bytě bude
nacházet pes a to Pitbull. Věk ani podrobnější
informace se nepodařilo zjistit. Byli jsme si vědomi, že narušit psovi teritorium by nemuselo
dopadnout dobře, a tak jsme otevření bytu
provedli sami, vybaveni odchytovým náčiním.
Ihned po otevření dveří jsme namísto narostlého Pitbulla uviděli malé, značně podvyživené a neuvěřitelně vystrašené štěně.
Vždy když jsme se pohnuli, tak se štěně rozklepalo, kňučelo a hledalo úkryt. V tu chvíli nám bylo jasné, že je třeba trpělivost a ne
násilný odchyt za pomocí odchytové smyčky.
Nakonec jsme v bytě strávili téměř hodinu získáváním důvěry, přesto se při zapínání obojku
štěně stále klepalo a kňučelo. Později jsme
zjistili, že štěně bylo v bytě samo minimálně
tři dny.
O psí slečnu jsme se několik dní starali a přirozeně si tak získali její důvěru. Už od začátku bylo zřejmé, že je neuvěřitelně šikovná
a učenlivá. Když byla zdravotně v pořádku
nabídli jsme ji k adopci, ozvalo se několik
skvělých zájemců, ale Tara se od nás prostě
nechtěla hnout. No a vzhledem k tomu, že
už ji páníčkové jednou opustili, nemohli jsme
udělat to samé.
A tak se Tara stala nadobro naším novým,
dalším “strážníkem” do party.
Milan Zárybnický, strážník Městské policie
Mníšek pod Brdy
Foto: Lenka Zárybnická

Bezpečnost

A jak chodíte vy?
V únoru to byl přesně rok, kdy začala platit novela zák. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, která nařizuje chodcům nosit reflexní prvky. Praxe
ale ukazuje, že není od věci připomenout, jaké povinnosti má chodec
při pohybu ve vozovce za snížené viditelnosti, a proč se tato povinnost
vůbec zavedla - kvůli bezpečnosti chodců. Jak uvádí statistika ministerstva dopravy, mezi roky 2012-2015 zemřelo na silnicích 523 chodců
a z toho 303 v noci.

Bohužel, stále dochází ke zbytečným tragickým nehodám, kdy umírají
chodci, kteří těmito reflexními prvky nejsou vybaveni. Přitom s reflexním prvkem jste pro řidiče vozidla viditelní až na 200 m! A to může být
klíčový prostor pro úhybný manévr řidiče.
Pro lepší srovnání uvádíme obrázek:
18 m modré oblečení
24 m červené oblečení

Kdy a kde musí být chodec vybaven reflexními prvky?

37 m žluté oblečení

Chodec musí nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybuje mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky, který není osvětlen
veřejným osvětlením.
Povinnost nosit reflexní vestu chodec nemá, stačí mu doplněk z reflexního materiálu. Ideální jsou např. reflexní pásky, které chodec umisťuje
na nohy nebo ruce. Tyto pásky se dají zakoupit v papírnictví nebo také
na poště, jeden zhruba za 30 až 50 Kč.
Mimo obec mrtvých výrazně ubylo
Mimo obec

2014

2015

2016

Noc

34

38

28

Den - snížená viditelnost

4

3

0

Celkem

38

41

28

2014

2015

2016

31

34

38

V obci
Noc
Den - snížená viditelnost

5

8

11

Celkem

36

42

49

55 m bílé oblečení

Řidič vidí Rozeznává
chodce nebezpečí
0m

30 m

60 m

Rozhoduje se
o manévru
90 m

120 m

Provádí
manévr
150 m

Dokončen
úhybný manévr
180 m

200 m

Pokud není chodec vybaven reflexním prvkem, mohou hlídky policie
nebo městské policie ukládat blokové pokuty až do částky 2 000 Kč.
Městská policie Mníšek pod Brdy připravuje opět rozdávání reflexních
pásek chodcům, které potká ve večerních hodinách.
Rád bych také připomněl, že i cyklisté mají povinnost být řádně osvětleni. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím světlem vzadu. Ani
cyklista nemůže zapomínat na odrazky, kdy bílá musí být vpředu a červená vzadu, na pedálech a v paprscích kol pak oranžová. Vše je dobré
doplnit už zmíněnými reflexními prvky na oblečení.
Petr Smorádek, zástupce vedoucího Městské policie v Mníšku pod Brdy
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Ze zámku

Móda napříč staletími
Sisi, „smutná“ císařovna

Velikonoce na zámku
s veselicí i šermem
V neděli 16. dubna vypukne na zámku tradiční Velikonoční veselice
plná zábavy, výtvarného tvoření, hudby, nakupování i zámeckých prohlídek. Chybět nemohou jarmarečníci se stánky plnými pochoutek
a připomínkami jara, country kapela hrající k poslechu i tanci, velké kuře
vítající návštěvníky, flašinetář s klikou, představení pro děti, Pašijové hry
v zahradě a pochopitelně ani speciální prohlídky zámku a také zábavná
šermířská vystoupení.
Během dne se opět můžeme těšit na ukázky šermu a bojových dovedností pánů rytířů a mušketýrů, kteří museli v dávných dobách prokazovat své schopnosti téměř každý den. Když chtěli získat srdce své vyvolené dámy, když potřebovali obhájit svou čest a porazit protivníka, když
se účastnili turnajů a různých klání, když museli do bitvy a do souboje
nebo chránit svého chlebodárce. Kdo neobstál, dlouhého věku se nedožil.
Jaké zbraně měli tehdy k dispozici? Jak těžké a dlouhé byly jejich meče?
Z čeho se skládala jejich výstroj a co měli namalováno na štítech? To
všechno se můžeme dozvědět při bojových ukázkách, které předvede skupina historického šermu Alotrium. Hravé představení „Pohádka
aneb vyprávěj“ pak uvidíme v podání tanečního a šermířského divadla IRIS. Známé příběhy, jak je asi neznáte, určitě rozveselí malé i velké
diváky.
Marie Charvátová, Státní zámek Mníšek pod Brdy
foto: archiv zámku

Alžběta Bavorská, kterou všichni známe jako Sisi nebo Sissi, byla ve své
době považována za nejpůvabnější panovnici v Evropě. Byla vychována
v touze po volnosti a svobodě, velmi brzy ale měla poznat svázanost
a upjatost rakouského císařského dvora. Manželství s Františkem Josefem I. bylo šťastné snad jen několik let po svatbě, již velmi brzy ale
trpěla osamělostí, absencí pracujícího muže, nepochopením a zasahováním tchyně do svého života, včetně péče o děti. Začala se stahovat do
sebe, bývala nemocná a melancholická. Smutná. Rozhodla se cestovat
a „utíkat“ z Vídně. Nakonec víc svého života trávila mimo sídelní město,
jedině na cestách se cítila dobře a uvolněně.
Alžběta, jak známo, byla posedlá svým vzhledem. Pyšná byla na své
dlouhé, bohaté a husté vlasy, které vždy dosahovaly minimálně ke
kolenům. Se svou kadeřnicí Franciskou sice
nezacházela nejlépe, když se domnívala, že
jí při česání vypadlo příliš mnoho vlasů, ale
zároveň ji obdařila šlechtickým titulem. Neméně známá je Sisi svou urputnou snahou
o udržení štíhlé postavy. Velmi málo jedla
a velmi intenzivně sportovala. Do spodního prádla se nechávala zašít, stejně
tak třeba do jezdeckého oděvu.
Alžběta nosila krásně vyčesané
a zdobené vlasy, na šperky si ale příliš
nepotrpěla. Být dobře oblečená ovšem
považovala za povinnost císařovny.
Lidé očekávají, že budu vždy krásná
a elegantní, říkávala. Po sebevraždě
svého jediného syna Rudolfa ale zanevřela na barevné šaty a od té doby už nosila jen černou róbu. V té je oblečená také
naše modelka - panenka. Má černé šaty
s úzkou siluetou, kožešinový límec a nádherně, pracně zaplétaný účes. Na nohou
nosila atlasové střevíce nebo polovysoké
botky se šněrováním.
Císařovnu čekal i smutný konec, italský atentátník ji probodl pilníkem. Přitom měl původně
spadeno na úplně jinou oběť.
Marie Charvátová, Státní zámek Mníšek pod Brdy
foto: archiv zámku

Historie

Přispějete k doplnění nedávné historie?
Miroslav Kovanda (*16. 2. 1904 Huleč, SSSR †19. 5. 1985 Mníšek pod Brdy)
Budoucí voják se narodil jako syn Václava
a Anny Kovandových. Živil se jako rolník na
svém hospodářství v rodné Hulči v regionu
Volyně (historická oblast na dnešní Ukrajině), kde od 19. století žila početná krajanská
menšina. Oblast Volyně byla součástí carského Ruska, po říjnové revoluci došlo k jejímu
rozdělení mezi nově vzniklý Sovětský svaz
a obnovený polský stát. Za války byla od roku
1941 celá oblast okupována nacistickým
Německem. Po bitvě u Stalingradu dochází
k postupnému vytlačování německých armád a v roce 1944 vstupují na území Volyně
jednotky Rudé armády.
V roce 1944 následoval řadu krajanů „volyňských Čechů“ a rozhodl se zapojit do naší
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armády. Do čs. zahraniční armády vstoupil
Kovanda dne 22. 3. 1944 v městě Rovno (leží
na západní Ukrajině v oblasti Volyně) v nejnižší hodnosti vojína.
Sloužil u 1. Československého armádní sboru – dělostřeleckého pluku, pak 3. minometného oddílu. V naší jednotce tvořili v tomto
období většinu příslušníků právě krajané
z Volyně. Krátce po ustanovení jednotky byli
naši vojáci přesunuti do oblasti Dukly, kde
je pod vedením generála Ludvíka Svobody
čekaly tvrdé a krvavé boje. Kovanda byl jedním z mnoha, kteří utrpěli zranění v bojích na
Dukle. Měl štěstí a válku přežil, i když trvalé
následky si nesl po celý zbytek života. Později se zúčastnil ještě osvobozovacích bojů na
východním Slovensku a u Svatého Mikuláše.
Po válce ještě krátce sloužil ve vojsku, z naší
armády byl propuštěn 3. ledna 1946. Jako vět-

šina spolubojovníků, pocházejících z Volyně,
zůstal v ČSR. Přestěhoval se do obce Měcholupy v okrese Žatec, kde se věnoval zemědělství
a později do Mníšku pod Brdy (k trvalému pobytu se přihlásil 13. 12. 1961).
Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další
informace o Miroslavu Kovandovi, hlavně
o době, kdy žil v Mníšku, budu vděčný za jejich poskytnutí.

PhDr. Pavel Buchtele
Státní okresní archiv Praha-západ
se sídlem v Dobřichovicích
Pražská 728
252 29 Dobřichovice
Tel. 737 277 854
Email: pavel.buchtele@soapraha.cz

Škola

Nejde jen o vlajku pro Tibet...
I v letošním roce se žáci i učitelé ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy zúčastnili mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“. Tuto
symbolickou akci, poukazující na porušování lidských práv v Tibetu, jsme si v naší
škole připomněli v pátek 10. března. Žáci
i učitelé se sešli před školou, aby vyvěsili tibetskou vlajku jako výraz solidarity s tibetským národem. Den výročí povstání Tibeťanů
se stal ve druhém březnovém týdnu náplní
třídnických hodin, hodin občanské výchovy
i dějepisu na druhém stupni ZŠ. Žáci zjišťovali

informace o této události a diskutovali o situaci v Tibetu. V souvislosti s touto událostí se žáci
zajímali i o tibetskou kulturu a historii. Někteří
navštívili akci pořádanou Městskou knihovnou v Mníšku pod Brdy, kde ochutnali tibetský
čaj, ve škole vyráběli plakáty, kreslili vlajky.
Díky této akci žáci mohli nejen vyjádřit solidaritu s utlačovaným národem, ale také se
dozvědět o jeho kultuře i historii a uvědomit
si rozdíly ve vývoji a uspořádání lidské společnosti.
Gita Otavová, ZŠ Mnisek, Komenského 420

Tibetský den očima dětí 2.C
Slyším za zahradou dětský hlásek, jak se ptá:
„Tatí, co je tohle za kytičku?“ Rodina právě
prochází kolem našeho záhonu s velkými červenými tulipány. Po chvíli ticha a s oroseným
čelem taťka odpoví : „To je zvonek.“
Pomyslím si, že přírodopis a zvláště botanika
asi nebyl táty oblíbený předmět a právě nastala ta situace, kdy by býval mohl použít kdysi
nabyté vědomosti. Nyní ale nastává obrat
k lepšímu. Mladý otec může použít moderní
technologie a blýsknout se před potomkem.
K tomu mu poslouží mobilní telefon s operačním systémem Android s iOS a stažená mobilní aplikace Pl@ntNet, kterou vyvíjejí vědci
z Francie. Stačí rostlinu vyfotit. Tato bezplatná
aplikace pomáhá identifikovat druhy rostlin
z fotografií na základě softwaru pro vizuální
rozpoznání. Počet druhů a množství obrázků
použitých aplikací se vyvíjí se zapojením uživatelů do projektu.
Zatím ještě není aplikace doplněna o lokální
volně rostoucí rostliny (tulipány byste tam hledali těžko). Toto mají na starosti žáci naší školy,
která je jednou z padesáti zapojených do projektu „Tajný život města“.
V rámci projektu budou vkládat fotografie volně rostoucích rostlin do aplikace, určovat je
a hledat k nim latinské názvy. Později přibydou
i názvy české.
I vy se můžete stát badateli - fotit, hledat, zkoumat a žasnout, co všechno v okolí našeho města roste.
Ing. Dana Dalešická
ZŠ Mníšek, Komenského 420

Naše třída se už podruhé zapojila do projektu Mezinárodního dne na podporu Tibetu. Ráno jsme
se, jako obvykle, sešli v ranním kruhu, kde jsme diskutovali nad zajímavými tématy. Co si představíme pod pojmem svoboda, respekt, tolerance… Naše diskuze byla doprovázena jemnými
tóny tibetských mís. Využili jsme také příležitost k sociálnímu učení – například hrou „Podobám
se ti, protože…“ Každý dostal příležitost říct něco pěkného svým spolužákům. Dozvěděli jsme se,
proč buddhisté cvičí 108 poklon a většina z nás se hned rozhodla cvičení vyzkoušet. Zkusili jsme
si také buddhistický běh, pozici lotosového květu a s ní spojenou meditaci. Někteří z nás prohlašovali, že se meditaci začnou věnovat každodenně. :-) Všichni jsme se moc těšili na krátké video
o tibetské kultuře. Po jeho zhlédnutí jsme se rozdělili do skupin a vytvořili krásná díla – mandalu
z víček od PET lahví, tibetskou vlajku z barevných papírů, siluetu Buddhy malovanou vodovkami
a sypanou solí, suchým pastelem kreslený lotosový květ s buddhovými citáty. Naše díla budou
nějakou dobu zdobit školní chodbu a snad potěší každého kolemjdoucího. Namaste. :-)
Petra Pešičková a děti z 2.C
Foto: Josef Porsch

Partneři projektu:
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Pestré jarní aktivity v MŠ Nová

Jaro v naší školce předznamenala řada zajímavých aktivit nejen pro děti, ale také pro rodiče
a pedagogy. Děti jaro uvítaly karnevalem, vynášením Morany, ve školce proběhla Andersenova noc. Navštívili jsme v Praze Národopisné
muzeum a Muzeum hudby, v Příbrami pak
knihovnu a divadlo. Děti rozvíjely polytechnické dovednosti v tvořivých dílnách prací se
dřevem a hedvábím, pokračují v celoročním
projektu Malá technická univerzita. Starší děti
absolvovaly plavecký výcvik v Příbrami, spolu s
rodiči a předškoláky jsme zahájili šestitýdenní
celoškolní program rozvoje předškolních dovedností s názvem Škola před školou.
Jan Křivánek se vzorkem termitiště

Termiti nejsou mravenci
Na pozvání pana Pavla Jeřábka ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus přijel začátkem března do
naší školy pan Jan Křivánek, odborný pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Jeho zajímavá přednáška se jmenovala „Termiti nejsou mravenci“. S sebou přivezl nejen živé termity, ale i vzorky různých termitišť. Přednášku doprovázela prezentace se spoustou zajímavých
fotografií z místa výzkumu – Francouzské Guyany.
Pár autentických postřehů očima dětí:
lV
 e Francouzské Guyaně se mluví francouzsky a platí se eurem. Je tu celkem bezpečno, až na
ty hady a obrovské pavouky.
l Jsou tu tropické deštné lesy. Když prší, tak pořádně.
l Termiti jsou úhlavní nepřátelé mravenců. Jsou schopni vám rozebrat dřevěný dům. Jedná se
ale jen o malé procento tohoto druhu. Patří mezi významné rozkladače.
l Obrovská termitiště jsou slepená z pilin a slin. Jsou tak pevná, že se musí rozkopat krumpáčem,
pokud se chcete podívat dovnitř. Pak ale na vás okamžitě útočí četa bojovných termitů-vojáků.
lV
 některých termitištích žijí hadi.
l Přednáška byla hezká a zajímavá. Nemusel jsem se učit.
Text a foto: Dana Dalešická, ZŠ Komenského 420
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Naši pedagogové se účastnili řady vzdělávacích akcí v souladu s koncepcí naší školky,
jako například Školní zralost a připravenost
v praxi MŠ, Role učitele při rozvoji řeči, Utváření
pozitivního klimatu v MŠ, Emoční inteligence,
Hyperaktivní a hypoaktivní dítě a další. Vedení
školy se také zúčastnilo celostátní konference
s aktuálním tématem Docházka dětí mladších
tří let do MŠ – problém, anebo výzva?
Podařilo se nám sponzorsky získat čističky
vzduchu pro prevenci respiračních onemocnění v hodnotě více než 60 000 Kč. Naše škola
podala žádost o dotace z projektu vyhlášeného MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ. Získáme tím
značnou finanční podporu pro personální posílení MŠ, osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů, prevenci logopedických vad či
problémů komunikačních schopností u dětí.
Z velmi vydařených aktivit bych ráda zmínila
i přednášku přední dětské psycholožky, prof.
PhDr. Lenky Šulové, CSc. s velmi pozitivními
ohlasy. Paní profesorka se věnovala tématu
školní zralosti, nastínila problematiku utváření sociálních vztahů a morálních hodnot
u předškolních dětí. Poukázala také na zajímavé výsledky průzkumu hodnotové orientace
dětí ve věku 6 - 15 let: „Děti v ringu dnešního
světa“
(http://znv.nidv.cz/userfiles/file/KPZ/
vystupy/01-vyzkumy/deti-v-ringu-dnesniho-sveta.pdf ).
Hezké jaro a hodně pozitivní energie za celou
posádku MŠ Nová z Parníku i Edenu přeje
Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová

ZUŠka zve na kreativní tábor

Žáci ZUŠ Řevnice
úspěšně
dál studují
Houslistka M. Routová ze třídy L. Kolářové
byla přijata na Pražskou konzervatoř. Z dvaceti
houslistů skončila na skvělém druhém místě,
kdy za první houslistkou zaostala pouze o desetinu bodu. Od září bude Mezinárodní konzervatoř, obor herectví, studovat Lukáš Veselý
(LDO, paní učitelka R. Rychlá). Úspěšná byla i
děvčata z výtvarného oboru – L. Lišková byla
přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze i Brně, N. Klempererová na Střední
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Další naše šikovné a nadané
žáky pak čekají ještě druhá kola přijímacího
řízení.
Simona Hrubá, ZUŠ Řevnice

Škola

ZUŠ Řevnice plánuje pro své žáky šestý letní tábor – soustředění. Zaměřený bude hlavně na
film, výtvarné umění, tanec a divadlo. Děti budou mít celodenní program – vymýšlení a psaní
scénářů, natáčení filmů, kreslení, malování, přípravu tematických divadelních vystoupení, psaní vlastních příběhů inspirovaných
cestovatelskými výpravami, vymýšlení nových cest mezi kontinenty
(zaznamenáváním map a nářečí),
nacvičování tanečních choreografií
sestavených z prvků navštívených
kultur atd…
Na závěr chceme připravit krátké
divadelní a taneční představení, výstavu a promítnout filmy, které na
táboře vzniknou. Samozřejmě nebudou chybět ani hry, koupání, výlety
a táborák. Tábor je pro děti od prvních do posledních ročníků ZUŠky,
a také pro jejich přátele a kamarády.
Termín: 19. – 26. 8. 2017
Téma tábora:
PO STOPÁCH VELKÝCH
CESTOVATELŮ
Místo pobytu:
areál koupaliště a kemp
Pecka u Nové Paky,
(www.casvet.cz),
krásné nové chaty pro 8-12 dětí
Více o táboru najdete na
www.zus-revnice.cz
ZUŠ Řevnice
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Brdský kos 2017
17. ročník Brdského kosa letos proběhne poslední květnovou sobotu. Za tu dobu prošly
soutěží stovky dětí. Jsme rádi, že je soutěž tak
populární. A i přesto, že musíme se soutěží začínat už dopoledne, abychom do večera vše
stihli, snažíme se, aby po celý den vládla v místě pohoda a klid a hlavně, aby si to děti náležitě
užily.
K tomu nám pomáhá i sehraná porota. Předsedkyní bude tradičně Zora Jandová, dále v porotě usednou Kateřina Šildová, Milan Herman
a nováčkem bude vítězka Brdského kosa 2015
Eliška Rezková.
V tuto chvíli ještě neznáme přesný počet přihlášených dětí, protože v době, kdy čtete tento
Zpravodaj, přihlášky teprve zpracováváme.
Zato známe letošní partnery. Mezi tradiční
podporovatele Brdského kosa patří Družstvo
Eurosignál, Herbadent, Zámek Mníšek, Talent
Company, Esmarin, Patina House, Malý mnich
café a nově Golfový klub Líšnice. Zajímavou
cenu dodá jeden z porotců Milan Herman,

který věnuje vítězům každé kategorie možnost nahrát jednu skladbu v profesionálním
nahrávacím studiu v Mníšku (více na www.
hudebnistudiomnisek.cz).
Poděkování patří nejen paní Zuzaně Zápalové
za medaile, které vyrobila, ale také ZUŠ Řevnice, která nám už třetím rokem vytváří sošky
kosa pro vítěze každé kategorie a Ceny diváka.
Moderace se v letošním roce ujme opět Tomáš Fiala, který vloni předvedl, že dokáže děti
zbavit trémy a dodat jim odvahu.
Finále Brdského kosa proběhne 27. května
s největší pravděpodobností v Městském
kulturním středisku od 13 hodin. Začátek se
může ještě změnit podle počtu soutěžících.
Přijďte podpořit mladé zpěváky. Veškeré
aktuality a novinky můžete sledovat na
www.mnisek.cz nebo na FB profilu Brdský kos
– pěvecká soutěž pro děti a mládež.
Tereza Středová, odbor kanceláře starosty
foto: archiv

Městská knihovna

Mníšek pod Brdy

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

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HISTORICKÉ PAMĚTI BÝVALÉHO
PANSTVÍ MNÍŠECKÉHO
A KLÁŠTERA SV. MAŘÍ
MAGDALENY NA SKALCE
Josef Vávra
Nové vydání této historické
knihy, která pojednává o historii
Mníšeckého panství.
BRDY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Petr David
Publikace věnovaná památkám,
přírodě a historii Brd, nejvyššího
českého vnitrozemského pohoří,
jež se v roce 2016 znovu otevřelo pro
veřejnost.
AŽ MI ZÍTRA BUDEŠ CHYBĚT
Heine T. Bakkeid
Norský detektivní thriller,
v němž nechybí záhady ani křivdy
z minulosti, nás zavádí na opuštěný
ostrov s majákem, kde se hledá tělo
utopeného muže.
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1813; 1815
Sabine Ebert
Dva na sebe navazující historické
romány z období napoleonských
válek, odehrávající se v Sasku v době
bitvy u Lipska.
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ
Elena Ferante
První díl románové tetralogie
o celoživotním přátelství dvou žen,
odehrávající se v Itálii ve druhé
polovině 20. století.
ČERNOOKÉ ZUZANY
Julia Heaberlin
Psychologický thriller o mladé ženě,
která se vyrovnává se svou nejhorší
noční můrou. Musí čelit návratu
masového vraha, kterému před lety
unikla jen o vlásek.
BOSÁ DÍVKA
Kateřina Janouchová
Na porodní klinice se zničehonic
objeví zubožená mladá žena bez
dokladů, přivede na svět chlapečka

J. D. Robb: SMRTÍCÍ SLIBY

Už dvacátá osmá kniha v sérii detektivních
příběhů z blízké budoucnosti. Jak by mohl náš
svět vypadat za třicet nebo čtyřicet let? Jaké
problémy a zločiny se budou v budoucnosti
řešit? To nám ve svých knihách o Evě Dallasové
vykresluje spisovatelka Nora Robertsová, píšící
tuto sérii pod jménem J. D. Robb.
V tomto díle Eva řeší vraždu kolegyně, policistky, která byla přítelkyní soudního patologa
Morrise. Eva se se svou typickou tvrdohlavostí a vytrvalostí zakousne do případu. Pravda
musí být odhalována po vrstvách, pěkně jedna po druhé. Vyptává se parťáků a informátorů
zavražděné kolegyně, jejích sousedů, zkrátka
každého, kdo by mohl do věci vnést jasno. Zda
a jak tento složitý případ vyřeší, to už si přečtěte sami.
Nyní má tato série už 41. dílů a všechny si je
můžete zapůjčit v naší knihovně.
Tereza Bauerová, knihovnice

a beze stopy zmizí. Nikdo neví, kam
odešla, ani proč své dítě opustila.
LOVEC KRÁLÍKŮ
Lars Kepler
Šesté volné pokračování krimi série
s detektivem Joonou Linnou přináší
další z mrazivých detektivních
thrillerů.
KOČÁROVÁ CESTA
Jana Klimečková
V poutavé historické próze
sledujeme osudy české dívky za
vlády Marie Terezie.
KLUK Z KOSTEK
Keith Stuart
Psychologický román upřímně
vystavěný na příběhu rodiny,
řešící potíže autistického syna, kde
kostičkovaný svět Minecraftu možná
napomůže poskládat dohromady
roztříštěné rodinné vztahy.

KNIHY PRO DĚTI
BRONTÍK
Thomas Brezina
Takového domácího mazlíčka jen
tak někdo nemá! Když si dvojčata
Týna a Tobík vyrazila se strýčkem
Norbertem do hor na lyže, jistě
netušila, že najdou zmrzlé dinosauří
mládě.

LUMPÍČEK A ROŠŤANDA
Zuzana Pospíšilová
Krátké příběhy o dvou nezvedených
lesních skřítcích. Vhodné jako první
čtení pro děti kolem 6 let.
HVĚZDY LETNÍ OBLOHY
Tara Dairman
Školní rok právě končí a Gladys
čekají ty nejlepší prázdniny plné
dobrot. Jenže co když bude všechno
jinak? Rodiče ji posílají... na tábor!
GRYŠA
Leigh Bardugo
Fantasy román je prvním dílem
trilogie, v níž hlavní hrdinka zjistí,
že má magickou moc, která může
všechny zachránit, ale i zničit.
KORUNA TŘÍ
J. D. Reinhart
Království Toronie je sužováno
nekonečnou válkou. Jeho jedinou
nadějí na mír jsou královská trojčata,
která mají podle proroctví svrhnout
krále Brutana.
CO MÁ VĚDĚT SPRÁVNÝ ČECH
Michal Vaněček
Na co mohou být Češi hrdí, čím
se proslavili doma i ve světě.
Vlastivědné znalosti o naší zemi pro
děti.

Měsíc čtenářů a „Vlajka pro Tibet“

Kultura

I u nás v knihovně letos opět proběhl „Březen měsíc čtenářů“, navštívili
nás děti ze školek i žáci ze základní školy. Vždy jsme pro ně měly připravený nějaký program a pohádku, na kterou se děti vždy těší.
Ale březen není jen pro čtenáře, ve stejné době probíhá i „Týden pro
Tibet“, kterého se naše knihovna také účastní. 10. března jste mohli na
naší knihovně vidět viset tibetskou vlajku, na podporu této akce jsme
měli ve čtvrtek v knihovně pro naše čtenáře a návštěvníky připravený
program. Děti si zahrály na buddhistické mnichy a vytvořily pomocí písků krásnou mandalu, kterou pak podle zvyklostí zametly. Směsici písků
následně odnesly a vysypaly do potoka. Dále nás navštívila Kateřina
z dobříšské Čajovny a povídala nám o různých čajích z Japonska, Číny,
ale třeba i Taiwanu či Srí-Lanky a ochutnali jsme i tibetský čaj. Je dělaný s mlékem, máslem a solí - měl opravdu zvláštní, neobvyklou, ale ne
úplně špatnou chuť.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a Čajovně Dobříš za návštěvu
i ochutnávku čajů.
Těšíme se na čtenáře při dalších akcích!
Nikola a Tereza, knihovnice
Sledujte nás na:
http://knihovna.mnisek.cz/
www.facebook.com/mestskaknihovnamnisek/

7. 5. – 28. 5. 2017

Alice Kopečková
zveme Vás na vernisáž výstavy obrazů a grafiky

Vernisáž se uskuteční 7. května 2017 v 15:00
v klášteře Barokního areálu Skalka.
Výstavu budete moci vidět až do neděle 28. května 2017.
Otevírací doba: úterý – pátek 13 – 17
sobota, neděle, státní svátky 10 – 17
Vstupné je dobrovolné
www.mnisek.cz, mks@mnisek.cz
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Volný čas

ZA HUMNY MÁME DRUHÉ NEJSTARŠÍ HŘIŠTĚ U NÁS SE ZAJÍMAVOU HISTORIÍ

Už jste vyzkoušeli golf?
T

aké si myslíte, že golf není pro vás? Nic si z toho nedělejte. Takhle začínala spousta
golfistů. Koneckonců i známý nadšený vyznavač tohoto sportu herec a moderátor
Marek Eben s úsměvem vypráví o svých začátcích. O golfu si myslel dvě věci: že
zabere hodně času a je to sport hlavně pro snoby. Dnes už ví, jak se mýlil…
Devítijamkové golfové hřiště v nedaleké Líšnici může být dobrou příležitostí ověřit si,
co je na řečech o golfu pravda a co jsou mýty. Pro začátek nabízíme malou teoretickou
přípravu…

Golf je drahý…
Golf mnohdy bývá prezentován jako drahá
zábava, nicméně je to jako s každým jiným
sportem. Kolik utratíte je jen na vás. Základem
vybavení je sada holí. Ta v běžné kvalitě není
dražší než průměrné jízdní kolo, pořídíte ji
včetně bagu za 4-9 tisíc Kč. Pro prvních pár let
to určitě stačí. Dětem a seniorům navíc obvykle stačí menší počet holí. Časem si koupíte golfové boty, aby vám to na trávě neklouzalo, a to
je vše. Pro úplný začátek, kterým je návštěva
dne otevřených dveří nebo golfového kurzu
pro začátečníky, ale nepotřebujete vůbec nic,
hole vám v Líšnici půjčí.

Golf zabere moc času…
Zahrát si devět jamek trvá obvykle necelé dvě
hodiny. Ujdete při tom asi čtyři kilometry. Pokud si jdete jen zatrénovat na cvičnou louku
(driving), stačí na to obvykle hodina. Opět
tedy - kolik času golfu dáte, je jen na vás. Když
navíc čas na golfu trávíte zároveň s rodinou
nebo přáteli, má zcela jinou hodnotu.

Golf je těžký…
Zájemci o golf se často obávají, že je moc obtížný. Ano, není úplně jednoduchý. Ale co je
napoprvé jednoduché? Zatímco do míče dokáže nějak kopnout každý, začátečníkovi se

Historické foto klubovny z jara roku 1969
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mnohdy stane, že golfový míček netrefí vůbec… O to větší radost pak nastane, když se
vám úder podaří. Bývá pravidlem, že kdo někdy hrál míčové hry, naučí se golf rychleji. Ale
i sportem nepolíbení se ho dokážou naučit
tak, aby si brzy hru užili a měli z ní a z pohybu
v přírodě na čerstvém vzduchu radost. Je třeba
to prostě vyzkoušet. V Líšnici jsou trenéři všech
věkových kategorií, kteří mají pochopení pro
každého, kdo to s golfem chce zkusit.

Sport na celý život…
Golf má jednu hlavní výhodu. Když už se ho
naučíte, na rozdíl od většiny sportů ho pak
můžete hrát celý život. V tomto je golf podobný třeba tenisu či badmintonu. A má ještě jednu výhodu, kterou si většinou málokdo uvědomuje. Na rozdíl od ostatních sportů si golf
můžete stejně dobře zahrát i s hráči, kteří mají
naprosto jinou herní úroveň.
A navíc: v jakémkoliv věku se můžete alespoň
tu a tam vžít do pocitů nejlepších hráčů světa.
Hezky to říká Tomáš Glatz z Dobřichovic: „To je
přece úžasné, když i já v 71 letech, umím zahrát jamku stejně dobře jako mistr světa. Jasně, on ji tak zahraje mnohem častěji než já, ale
i tak…V jakém jiném sportu to jde? Je to jako
kdybych „občas“ dokázal zaběhnout stovku
pod 10 s…“

Golf a děti…
Zapojení dětí do golfu může být jedním z nejlepších dárků, které mohou dostat. Na novou
počítačovou hru, telefon nebo značkovou mikinu si za čas nejspíš ani nevzpomenou anebo
jim zevšední… Golf na ně může mít vliv po
celý život. Ať už jde o přátele, které zde získají,
či vlastnosti, které jim pomohou v dalším životě. Golf navíc může hrát dítě každé sportovní
kondice a zdaleka ne jen atletické postavy…
A pro rodiče je finanční náročnost menší, než
u většiny jiných sportů. Golf je také příležitostí,
kdy může být rodina spolu - rodiče, prarodiče
a děti.

I jamky mají svá jména…
Je to možná nepodstatná drobnost, ale mně
přijde milá. A také vyjadřuje vztah líšnických
golfistů k jejich sportovním předkům. Jen namátkou…
Haškovcova jamka - připomíná objevitele
místa, kde se dnes hřiště rozkládá a zakladatele golfového klubu v Líšnici. Pastvinu původně
každý den spásal dobytek obyvatel Líšnice. Na
pastvu se vyhánělo ráno a večer, takže přes
den se tam mohl hrát golf. Soužití golfu a pastvy vydrželo až do konce padesátých let. Pak
už sem dobytek na pastvu nechodil a hřiště se
muselo začít sekat.
Hanákova jamka - Hanno Tonder, mezi golfisty nazývaný Hanák, byl nejvýznamnější českou golfovou osobností v letech 1933 až 1950.
Mistrem republiky se stal v letech 1933, 1938,
1939, 1947, 1948 a 1950. V období války se stal
mistrem Čech a Moravy v letech 1941, 1942
a 1943. V roce 1951 jako politický vězeň pracoval v příbramských uranových dolech…
Pokračování na str. 23

Život města

Golf je jedinečnou kombinací sportu, zábavy a nenáročného pohybu v přírodě...
Pokračování ze str. 22

Jamka emigrantů - je věnována všem golfis-

tům - emigrantům, kteří museli před jakoukoliv totalitou opustit nejen golfový klub, ale
i svoji zem. Prvními líšnickými golfisty-emigranty, kteří odešli z republiky už v důsledku
obsazení republiky nacisty, byli Adolf Hoffmeister a Ivo Tonder.
Ivenova jamka - zmíněný Ivo Tonder, bratr
Hanno Tondera, mezi golfisty nazývaný Ivena,
byl nejen dobrý golfista, ale i odvážný člověk.
Za 2. světové války bojoval jako válečný stíhač ve Velké Británii. V červnu 1942 byl nad

mořem sestřelen a padl do zajetí. Internován
byl v táboře Stalag Luft III poblíž městečka
Sagan, odkud uprchl v březnu 1944 vyhloubeným tunelem. Na útěku byl chycen a uvězněn
v Praze na Pankráci, pak v Lipsku kde byl odsouzen k trestu smrti. Zachránila ho americká
armáda, nicméně v 50. letech byl odsouzen za
protistátní činnost a uprchl do Velké Británie.
Po listopadu 1989 byl jmenován do hodnosti
generála letectva, několikrát navštívil líšnický
golfový klub a zemřel ve Velké Británii v roce
1995.

Provozování golfové hry na líšnickém hřišti
i společenský klubový život, přináší hráčům nevšední zážitky. Hřiště má jen mírná převýšení,
takže je vhodné i pro starší hráče, nemalou část
členské základny dnes ale tvoří také mládež.
V letošním roce golfový klub Líšnice připravil
několik termínů dní otevřených dveří. První je
už 29. dubna.
Roman Brunclík
(s využitím zdrojů GKL)
foto: GLK

Historie golfu v Líšnici
Bylo to šťastné řízení osudu, když JUDr. Ladislav Haškovec objevil
v roce 1928 při honu u obce Líšnice náhorní planinu porostlou travou. Planina, s nízkou, téměř vysokohorskou travou, která jen těžko ze skalnatého podloží získávala živiny, byla tím pravým místem
pro pěstování golfu. Budoucí zakladatele klubu natolik okouzlila,
že už na podzim roku 1928 sem začali pravidelně zajíždět, vybaveni holemi a praporkovými tyčemi, které na planině náhodně umísťovali a vytvářeli tak první jamky.
Tak se jako druhý český golfový klub samostatného Československa (první byl Golf Club Praha) zrodil 21. 11. 1928 Golfový klub
Líšnice (GKL). Mezi jeho prvními členy najdeme i takové osobnosti
jakými byli Jan Masaryk nebo Adolf Hoffmeister.
Hra se provozovala tak, že se vždy stanovilo příležitostné odpaliště a příležitostná jamka. Greeny se v té době ještě neupravovaly.
Jelikož hřiště se rozkládalo na obecní pastvině, byla tráva vždy poměrně nízko spasena.
Pevný systém drah byl stanoven začátkem třicátých let. Byla navezena odpaliště a vybrána místa pro greeny. Do greenů byly zasazeny jamky, greeny sekány ruční sekačkou a příležitostně i válcovány
velmi těžkým kamenným válcem. Pastvina nebyla porostlá žádnými stromy, jen několika šípkovými keři, takže jedinými přirozenými
překážkami byly „jámy“, opuštěné kamenité lomy, ze kterých si vesničané dříve brali kámen na výstavbu svých domů a zdí.
O golfovém hřišti napsaly v říjnu 1931 Národní listy. „Golfový klub
Líšnice má asi 15 km za Prahou u obce Líšnice skromné sice, ale
svým rázem téměř „skotské“ hřiště, které by se dalo lehce zdokonaliti na prvotřídní course“.

První velká soutěž na líšnickém hřišti byla odehrála v roce 1932.
Tou bylo utkání Golfového klubu Líšnice s Golf Clubem Praha. Líšnické hřiště ještě nemělo klubovnu, a tak byl pro tuto příležitost přivezen altán. Dřevěná klubovna byla na hřišti postavena až v roce
1933 a slouží, po několika stavebních úpravách, dodnes.
V průběhu šedesátých let, kdy plocha hřiště přestala být současně
i obecní pastvinou byl na úpravu a pravidelnou údržbu hřiště najat
správce.
Po roce 1995 bylo zakoupením přilehlého pozemku hřiště rozšířeno
o dvě jamky a po celém hřišti byla rozvedena voda k zavlažování.
Umělou závlahou odpališť a greenů se stav těchto travních ploch
během sezóny stabilizoval a výrazně zlepšil. Problémem zůstával
měnící se stav fairwayí, závislý na ročních srážkových podmínkách. V jarních měsících mělo hřiště fairwaye poměrně kvalitní,
v suchých a horkých letních měsících se však změnily v tvrdý mlat.
Proto byla zahájena další etapa výstavby hřiště, kterou bylo rozvedení vody po celé ploše hřiště k zavlažování fairwayí a značné
plochy roughů. Tato etapa byla ukončena v roce 2006. Během této
etapy byla vybudována nová studna a druhá, kapacitně větší,
vodní nádrž. Tím bylo hřiště osvobozeno od nahodilosti sezónních
klimatických podmínek a jeho kvalita se začala rychle zlepšovat
a stabilizovat.
Poslední významnější etapou rozvoje hřiště bylo v roce 2012 další
přebudování odpališť a nahrazení již dosluhujících palisádových
stěn stěnami kamennými. Přestavbou klubovny, která si však
zachovala svůj tradiční ráz, vzniklo pro členy klubu i návštěvníky
kvalitní klubové zázemí.
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Spolky

Chcete s Brontosaury pomoct Mníšku?

Hnutí Brontosaurus, asi
nejstarší český spolek
se zaměřením na rozvoj osobnosti mladých lidí
a aktivní pomoc při péči
o přírodu a památky, nabízí mladým lidem (16 - 26
let) z Mníšku a okolí
od 21. do 23. dubna
2017 zajímavou víkendovou akci. Zaměřili jsme ji nejen na pomoc
Mníšku při údržbě louky Pivovárka, ale také na
programové hry, které se budou prolínat celým
víkendem.
V čem je kouzlo „bronťáren“? V setkání mladých
lidí, kteří chtějí pomoct dobré věci, najít si nové
kamarády a nefňukat, že život je nuda. Stačí
napsat organizátorovi akce (Vojtěch Koštíř, kostirv@seznam.cz), že máte zájem se akce zúčastnit a domluvit se s ním.

Co s námi zažijete?
l Spaní v jurtě
l Návštěvu krásného poutního kláštera Skalka
l Práci v přírodě a pro přírodu v okolí Mníšku
pod Brdy
l Zajímavou kombinaci relaxace a naprostého vyčerpání ;-)
… a mnoho dalšího.

Ale je to příležitost i pro nás, co už jsme věkem
méně či více přes hranici 26 let, ale chceme
také v Mníšku pomoct a setkat se s příjemnými, nadšenými studenty. Naostřeme vidle
a v sobotu 22. dubna 2017 se sejděme v 8 ho-

Mladí vědci a citrusy
Na posledních hodinách s mladými vědci jsme
experimentovali s citrusy. S pokusy jsme si
dokázali, že v pomerančové i mandarinkové
kůře je obsažen olej. Pak jsme se seznámili
s limonenem, který se také nachází v kůrách
citrusových plodů. Za pomoci esenciálního
limetkového oleje jsme pozorovali, jak citrusová silice po velmi krátké době masivně rozrušila polystyrén i okamžitě praskla balonky.
Věnovali jsme se i botanice. Semínka, která
jsme nechali naklíčit, už vyrostla. Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi hypogelickým
a epigelickým klíčením, oba druhy prakticky
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porovnali a pozorně jsme si je prohlédli i pod
mikroskopy.
Další schůzka s chemickými pokusy dopadla taky skvěle, faraonovi hadi se nám hezky
povedli.
Spolek Brdský šikula prezentoval svoji činnost
i v MŠ Čisovice a příští měsíc se budeme těšit
na nejmenší zájemce o badatelství z Fabiánku.
Za mladé vědce a Spolek Brdský šikula
Anička Čišková
foto: autorka

din na parkovišti u Pivovárky. Přiložíme ruku
k dílu a uklidíme stařinu a vyčistíme louku
v jižní části Pivovárky.
Na všechny se těší
Pavel Jeřábek a Brontosauři

Spolky

Country tance pro děti i dospělé

Druhý březnový víkend proběhl v KD v Mníšku
odpoledne dětský country bálek a country večer pro dospělé. Na dětský bálek bohužel moc
dětí nedorazilo – možná to bylo i tím, že ten
den po dlouhé době nádherně vysvitlo sluníčko a všichni asi spíš vyrazili do přírody. Tak
snad příště se sejde více dětí a užijí si to tak,

jako ty, co tentokrát dorazily. Děti si zaskotačily
na hezké písničky, zahrály taneční hry, vyzkoušely si rytmické nástroje. Do tance se s dětmi
zapojili i rodiče.
Taneční country večer se moc povedl, sešla
se fajn parta lidí a společně jsme si zatancovali řadu zajímavých jednoduchých country
tanců. Všichni se bavili a večer si užili. Kromě
klasických amerických country tanců byl do
výuky ten večer zařazen i veselý skotský tanec.
V průběhu večera vystoupil taneční soubor
Klepeto z Prahy, ve kterém tancuje i Marie,
jedna z našich lektorek country tanců. Tento soubor patří k nejlepším v ČR v cloggingu,
americkém country stepu. Divákům se jejich
vystoupení moc líbilo.
Pokud by si vaše děti chtěly country tancování
vyzkoušet, můžete se s nimi přijít podívat na

kurz, který probíhá každou středu od 17 do
18 hod v KD v Lipkách. Děti se tu zábavnou
formou učí tanečním základům, získávají rytmickou průpravu, učí se jednoduché country
tance a tance jiných národů a učí se i základy
cloggingu.
Pokud by si country tancování chtěli vyzkoušet dospělí, jsou vítání v navazujícím čase,
tedy každou středu v KZ v Lipkách od 18 hod
do 19 hod. Schází se tu fajn skupinka lidí, kteří
se chtějí společně při tanci bavit. Učí se nejen
americké country tance, ale i skotské, řecké
a tance inspirované mexickými motivy. Přijít
může úplně každý, není ani třeba přijít v párech a na věku nezáleží - tance jsou tak jednoduché, že se je naučí každý.
text a foto: Dana Nedvídková

Fotbalové čarodějnice
Děti sbírají medaile
Závodnice z mníšeckého oddílu Bios Fit z.s. nezahálí, každý měsíc pravidelně vyráží na soutěže v aerobiku, aby reprezentovaly naše krásné město. První úspěch v Českých Budějovicích se daří obhájit i na soutěžích
v dalších městech.
V únoru vyrazily do nedalekého Milína u Příbrami na dvoukolový závod. První část SAMC - soutěžní aerobik master class je disciplínou, kde
děvčata cvičí najednou, podle lektora, rozhodčí pak vybírají ty nejlepší
cvičenky. Velkou radost nám udělala v kategorii do 7 let druhá Terezka
Rambousková a vítězná Natálka Malkusová, v kategorii 11-13 let třetí
Anna Melichová a v kategorii 14 -16 let opět vítězná Tereza Rampová.
Ve druhé části děvčata předváděla už nacvičené pohybové skladby.
Všechny naše týmy se umístily na stupních vítězů: 1. místo - Město Zvířat
a dvě 2. místa - Star Dance a Hodina Zpěvu
V březnu jsme se účastnili soutěže pohybových skladeb Žij Pohybem
v Praze, ale také závodu pořádaného Českým svazem aerobiku - Česko
se hýbe a SAMC v Mladé Boleslavi, kde tým fitnessek vyzkoušel zbrusu
novou soutěž - Českomoravský pohár.
Výsledky:
Žij Pohybem - Praha
Česko se hýbe - Mladá Boleslav
3. místo Město Zvířat
1. místo - Město Zvířat
3. místo - Star Dance
2. místo - Star Dance
2. místo - Hodina Zpěvu
2. místo - Hodina Zpěvu
SAMC - Mladá Boleslav
Postup do finále, kvalifikace na MČR v SAMC: Eliška Eppingerová
Postup do semifinále, kvalifikace na MČR v SAMC:
Veronika Madová, Anna Melichová, Adéla Melichová, Barbora Barlová,
Klára Kočová,
Postup do semifinále miss aerobik:
Eliška Eppingerová, Adéla Melichová a Veronika Madová
11. 3. 2017 - Českomoravský Pohár - Mladá Boleslav
1. místo - Fitnessky
V následujících měsících nás čeká Praha, Olomouc, Pardubice, Plzeň,
Semily, Litomyšl. Držte nám palce!
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří nás na závodech doprovází,
pomáhají s přípravou a organizací, ale i rodičům, kteří nám doma drží
palce. Velmi si toho vážíme!
text a foto: Linda Sevaldová, Bios Fit

FK Mníšek pod Brdy zve všechny rodiče, přátele, kamarády a příznivce mníšeckého fotbalu na I. Čarodějnický den, který se koná v neděli
30. 4. 2017 od 16 hodin na fotbalovém stadionu FK Mníšek pod Brdy.
Na programu bude fotbalový turnaj dětí s rodiči, fotbalové dovednostní
hry, střelba, slalom a překážkové dráhy s míčem. Pro zpestření budou
zahrnuty také dovednostní a zábavné hry, například slalomy s kelímkem
nebo míčkem na lžičce, skákání v pytli a jiné olympijské disciplíny,
o kterých jste ještě možná ani neslyšeli...
Na závěr si u ohně opečeme buřty a doplníme pitný režim v klubovně
FK Mníšek pod Brdy.
Vyvrcholením turnaje a celého večera bude pálení čarodějnic (dívky,
slečny a maminky bez obav).
Těšíme se na setkání!
Josef Petráň, předseda FK Mníšek pod Brdy

Čarodějnický den
I. ročník

FK Mníšek pod Brdy Vás zve na Čarodějnický den
plný fotbalu, her, zábavy a opékání buřtů.
Kdy : 30. 4. 2017 od 16 hodin
Kde : Fotbalový stadion FK Mníšek pod Brdy
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Opravdu má pravdu?
Už jsem si zvykla, za celá ta léta, že ne všichni vždy mluví pravdu. Vždy jsem ale zaražena,
že ke lžím se sníží i lidé, kteří jsou vzdělaní
a vlastní titul. Do Zpravodaje jsem poslala dotaz, kolik stálo podle mě zbytečné navržení
změny štítových zdí na tělocvičně, co odsouhlasila Rada města. Pan Digrín řekl, že jen cenu
toho projektu, nic víc. Opravdu má pravdu pí.
Jeřábková, která spočítala, že celá ta legrace
stála 250 tisíc Kč? Nechápu, proč Rada města
tuto změnu vůbec navrhovala a odsouhlasila.
Uvědomujete si, vážení radní, že jste způsobili
tímto rozhodnutím zbytečný výdaj městu? Teď
by bylo čestné, abyste tuto částku mezi sebou
vybrali a vrátili ji do rozpočtu města. Případně
si můžete stanovit splátkový kalendář, aby to
moc nezatížilo váš rodinný rozpočet.
8. 11. 2016 mě pan Smorádek počastoval na
mníšecké drbárně větou „Vás i tu Vaši kritickou
skupinu moc dobře znám“, neboť jsem pánovi

vytkla, proč Městská policie toleruje parkování
aut na chodnících a tím je ničí. Chodník přeci
nemá nosnost vozovky. Dosud žádná náprava! Vždy jsem kritizovala pravdivě a očekávala
i nějakou reakci zastupitelů města, že se přidají na stranu práva, ať z opozice či koalice. NIC.
Nikoho z vás, ani nezarazil článek p. Kasikové
„Upřesnění“, kde píše, že odešla ze své funkce,
neboť zaznamenala zásah nadřízených, do již
odevzdaného vydání k tisku atd. Toto je na odvolání redakční rady. Jsem ráda, že p. Kasiková
prozřela.
Vážená koalice, proč dobrovolně mlčíte k takovému jednání a mlžení? Chybu udělá každý, ostuda je, to zapírat. Vážená koalice, na
Zastupitelstvu měst 12. 12. 2016 zazněla slova
pana Digrína, že je politicky špatně a znevážení osadního výboru, volba p. Jeřábkové a p.
Vorlové do osadního výboru. Že p. Digrínová
je členkou redakční rady, to vám, jako koalici,
skutečně nevadí? Proč v tomto případě, neměříte všem stejným metrem?
Marie Janů

ODPOVĚĎ
Dobrý den paní Janů,
otázka ceny štítových stěn se diskutovala už dávno a to i na zastupitelstvu před Vánoci 2015,
ze kterého, jestli se dobře pamatuji, byl i výstup v podobě usnesení. Je pravda že náklady s tím
spojené jsou opravdu jen za projekční práce, které byly vyčísleny ve faktuře od pana ing. arch.
Malouška na 72 000 Kč.
Roman Procházka, zastupitel
Poznámka redakce: Paní Janů hned v úvodu osočila pana starostu ze lži a odpověď dokazuje, že neprávem. I proto rádi přinášíme konkrétní odpověď na konkrétní dotazy. Problematické je ale smysluplně reagovat na další směs zážitků a pocitů, které p. Janů nám i čtenářům namíchala, často jen
zkratkovitě nebo bez hlubší znalosti podstaty věcí či neznámých souvislostí. Nechceme názory čtenářů cenzurovat, proto je přinášíme autenticky, bez úprav. I to může být někdy zajímavé. Zároveň
nás ale nikdo nezbavil jasné odpovědnosti vůči všem čtenářům Zpravodaje, a proto si dovolíme dále
nerozebírat a nekomentovat některé příhody ze sociálních sítí, osobní názory či tendenční vyjádření
čtenářů.

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

Petra Zedníčková

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

asaze_inzerce_92x60.indd 1
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Poděkování
Domov pro seniory Pod Skalkou by touto
cestou rád poděkoval kolektivu zaměstnanců školní jídelny ZŠ Komenského 420, v čele
s paní Dagmar Charvátovou, za příkladnou pomoc při stravovací povinnosti našich nejstarších občanů, po dobu měsíční rekonstrukce
naší kuchyně v domově seniorů.
Děkujeme za kvalitní a profesionální služby
a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
Za DS Radomil Hošek,
vedoucí stravovacího provozu

OZNÁMENÍ
Dne 22. února 2017 by se dožil 100 let
pan Antonín Krása,
dlouholetý zdejší učitel, patriot „Lážova“
a znalec jeho historie.
Za vzpomínku děkuje Jiří Krása s rodinou
Zpravodaj se panu Jiřímu Krásovi s rodinou
omlouvá za chybu, v důsledku které nedošlo
k otištění tohoto oznámení už v minulém čísle
Zpravodaje, jak bylo domluveno.

Sledujte
ON-LINE zpravodajství
z vašeho města
www.zpravyzmnisku.cz

Firma Aspius – zpracování masa,
přijme do provozovny na Řitce pracovníky těchto profesí:
• fakturantku
• zástupce vedoucího výroby
• skladníka s průkazem na elektrický vysokozdvižný vozík
• pracovníky expedice a výroby.
Info na tel: 723886310 nebo e-mail: vyroba@aspius.cz
KOUPÍM MALOTRAKTOR VARI-TERRA I V HORŠÍM STAVU.
TEL:722422223
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,
živých plotů apod. Tel. 603 924 921

13.10.2015 12:32:33
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HRUBÝCH STATEK
Ry m a ně

Nabízíme Vám
denně čerstvé kravské mléko
jatečná prasata a drůbež
konzumní brambory
obilniny, šrot, vločky
agroslužby a odvoz fekálií

604 941 202
statekhruby.rymane@seznam.cz
739 330 115 (agroslužby)
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l Zastupování u soudů, l O
 věřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
lR
 ealitní služby
tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








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

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

jaroslav.pycha@re-max.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
l administrativní práce, zadávání příjmů do
skladového systému
SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
VÝKUP OBALŮ – ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
l vhodné i pro důchodce – 6 hodin denně
l všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00
Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
30Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko;
l sběr různých druhů odpadů;
l odvoz odpadu po úpravách zeleně;
l vyštěpkování větví a jejich svoz;
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu.

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí zavřeno
Úterý 8 - 12 a 14 - 17
Středa 8 - 12 a 14 - 17

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

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