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nezaměnitelná vůně ve vzduchu, zpěv ptáků,
vykukující petrklíče a fialky jsou důkazem toho, že
jaro je tu, a nemohou to zpochybnit ani občasné
sněhové přeháňky či náhlé propady teplot.
Symbolicky je období jara spojováno s přechodem
od temnoty a smrti směrem ke světlu a novému
životu, což se historicky odráželo v celé řadě zvyků
a rituálů. V duchovní rovině se pak tato symbolika
promítla i do křesťanských svátků Velikonoc. Lidé
se v této době očišťovali prakticky i symbolicky
od všeho starého a přežitého, aby mohli vstoupit
do dalšího, nového cyklu svého života. Ostatně
i soudobé pálení čarodějnic má údajně kořeny
v keltském svátku jara, který na našem území každoročně slavili staří Keltové přesně v den na půl
cesty mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Projevy jara nám tak mohou nenásilně připomenout, že navzdory pohodlí současného životního stylu i vymoženostem moderních technologií
jsme stále součástí přírody a jejích přirozených
životních cyklů.
Kromě pálení čarodějnic, které v Mníšku tradičně
proběhne 30. dubna v odpoledních a večerních
hodinách, bych Vás ráda pozvala i na každoroční pobožnost křížové cesty, kterou bude letos
na Skalce sloužit páter Vladimír Málek ve středu
17. dubna od 19:15 hod.
Na závěr mi dovolte pozvání na příští zasedání
zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí
8. dubna 2019 od 19 hodin v Městském kulturním
středisku V Lipkách.
Přeji Vám dostatek příležitostí k vnitřní očistě
i svěží energii do nových začátků.
Krásné Velikonoce
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Z radnice

Kamenosochař
Martin Mikula byl
při instalaci svých
žulových reliéfů.

Barokní Skalka začíná svoji další sezónu

N

a konci března
se kapličky
dočkaly osazení
kamennými reliéfy s motivy
Křížové cesty.
Na podzim loňského roku se díky spolupráci města a FTV Prima objevila v areálu mezi
kostelíkem sv. Maří Magdaleny, klášterem,
kapličkami a poustevnou naučná stezka.
Z informací na dřevěných panelech se návštěvníci dozvědí zajímavosti z historie staveb, děti si pro změnu mohou hravou formou posílit vědomosti z oblasti přírody díky
interaktivní tabuli. K odpočinku se tu objevily
nové kruhové lavice kolem některých stromů
a v novém je i dřevěný mostek přes jezírko.
Město nechalo provést restaurátorský průzkum vnitřků čtrnácti kapliček, který souvisel
se záměrem osadit do jejich nik umělecké reliéfy. O tom, jak kamenosochař Martin Mikula

Věděli jste, že…

vytesával do žuly motivy jednotlivých zastavení biblické Křížové cesty, jste si mohli přečíst
v rozhovoru v prosincovém Zpravodaji roku
2018.
Kapličky se jimi osazovaly koncem března,
a to završilo opravu, probíhající od roku 2014.
Městu s ní pomohly i dotace Středočeského
kraje. Na dokončení opravy skaleckých kapliček vyhlásilo město spolu s římskokatolickou
mníšeckou farnosti veřejnou sbírkou a lidé
tak na ni mohou ještě téměř do konce příštího měsíce přispět buď do kasiček umístěných
v kostele sv. Václava na mníšeckém náměstí,
v Esmarinu, v pokladně městského úřadu,
anebo bankovním převodem na jeho transparentní účet číslo 30031-0388055349/0800.

Důl na železnou rudu pod Skalkou má
72 a půl kilometrů chodeb a 36 podzemních pater. Chodby mají na výšku něco
přes dva metry, v některých se dá pouze
lézt po čtyřech. Důl fungoval také jako
zdroj pitné vody nebo protiatomový kryt.
Ruda se v něm těžila od dob Marie Terezie.

Barokní areál Skalka patří k nejnavštěvovanějším místům města a jeho okolí. Od začátku 90. let procházel postupnou rekonstrukcí,
která se dotkla kláštera i rekolekčního domu
(poustevny). V roce 2017 skalecké kapličky
postoupily do finále celorepublikové soutěže
o nejlépe opravenou památku roku. Pokud by
město zdejší křížovou cestu do soutěže znovu
chtělo přihlásit, kompletně zrekonstruované
kapličky s kamennými reliéfy by mu mohly
pomoci zabodovat.
red
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Z radnicez

Bude kolem rohu Pasáže Pražská chodník? V novostavbě je nově
i ordinace ORL
oučástí řešení

S

K

romě nové dětské lékařky
se v nové polyfunkční
budově na místě
někdejšího mníšeckého kina
otevírá i ambulance ORL.

křižovatky na Pražské
ulici u novostavby
Pasáže Pražská je i podoba
chodníku kolem rohu této
polyfunkční budovy.
Město zvažuje dvě varianty a zvolené řešení
by pak chtělo spojit s renovací celého úseku
této silnice až k náměstí, o které vyjednává
s krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS).
Stávající situace vypadá tak, že developer Pasáže Pražská nový chodník mezi novostavbou
a ulicí Pražská zakončil za jejím rohem pásem
zeleně a opěrnou zdí venkovního schodiště.
Občané na posledních dvou jednáních zastupitelů upozorňovali, že místo je zejména pro
chodce značně nepřehledné.
Vedení města oslovilo dopravní policii, aby
situaci z bezpečnostního hlediska posoudila.
Učinila to nejen na základě připomínek občanů, ale také v souvislosti s kvalifikovaným
podnětem, upozorňujícím na to, že parkovací
místa, která developer udělal za touto zatáčkou, neodpovídají požadovaným normám.
Přezkoumání potvrdilo, že parkovací místa nesplňují požadovanou délku pěti metrů a navíc
reálná situace neodpovídá projektu, protože
v něm mají být podélná místa a ve skutečnosti jsou šikmá. Rada města odsouhlasila, že se

vedle stávajícího řešení se zelení vytvoří i varianta s chodníkem kolem rohu novostavby.
S oběma variantami řešení chce město jít do
jednání se správcem tělesa komunikace ul.
Pražská, kterou je KSÚS. Podstatou tohoto
jednání je oprava poškozeného povrchu této
páteřní mníšecké komunikace, způsobeného
zvýšeným provozem kvůli spadlému mostku
na Řevnické nedaleko Billy. Tato situace trvala už od léta loňského roku a město do hrubé
opravy největších děr v nebezpečném úseku
zatáčky na Pražské investovalo v posledních
měsících 40 tisíc korun.
Město dostalo od náměstkyně KSÚS příslib, že
úsek až k náměstí F. X. Svobody KSÚS zrekonstruuje. Starostka Magdaléna Davis jí poskytla
shrnutí výdajů, které město s opravou povrchu
zatáčky v poslední době mělo. Zároveň město
KSÚS požádalo o harmonogram kroků k rekonstrukci této křižovatky, jejíž součástí by pak
bylo řešení chodníků kolem Pasáže Pražská,
podle varianty, kterou vedení města vybere.
red

Lékaři v oboru ušní-nosní-krční se zaměřují jak
na děti, tak i na dospělé pacienty. Poskytnou
jim komplexní péči včetně vyšetření sluchu
a přidělování sluchadel, specializovaného
ultrasonografického vyšetření hlavy a krku.
Ambulance je vybavena nejmodernější, spolehlivou a šetrnou vyšetřovací technikou
a lékaři zajistí pacientům i návaznou péči ambulantní i nemocniční. Ošetřují bez čekání, bez
doporučení i bez objednání. Pacienti mohou
díky propojení kartotéky s ostatními ambulancemi provozovatele mimo provozní dobu
ordinace v Mníšku využít ošetření v kterékoli
z těchto ambulancí i bez nutnosti zdravotnické
dokumentace.
red

Provozní doba ORL (ušní-nosní-krční)
ambulance pro děti a dospělé:
Po 8:30 – 11:30, Út 8:30 – 11:30,
St 8:00 – 11:00, Čt 13:00 – 16:00
Telefon: 311 360 197,
orlmnisek@usni.cz, www.usni.cz
pasáž Pražská (bývalé kino), 1. patro

Proběhlo osazení provizorního mostku na Řevnické

B

ěhem noci na 19. března
převezla Krajská správa
a údržba silnic (KSUS)
nadrozměrnou přepravou ze svého
skladu díly mostního provizoria
(MP) přes původní mostek
nedaleko Billy, který je v havarijním
stavu.
Následně proběhlo jeho sestavení a osazování
na panelové rovnanině. Pak přišlo na řadu vybudování nájezdových ramp a na to navázala
hlavní prohlídka mostu, která bude podkladem pro jeho uvedení do provozu. Informoval
o tom Miroslav Dostál, šéf mostních techniků
KSUS. Podle jeho slov je předpokládané zahájení provozu přes provizorní mostek zhruba
v polovině dubna, až ztuhnou betonové nájezdové rampy.
Mostek na Řevnické je kvůli havarijnímu stavu uzavřený už od července loňského roku.
V důsledku toho byla po celou dubu v tom-

4

to místě neprůjezdná Řevnická ulice, a to se
promítlo do dopravní obslužnosti pro lokalitu starého sídliště. A ve svém důsledku vedlo
i ke zvýšení provozu na páteřní Pražské ulici,
kterou po celou dobu proudila veškerá doprava městem.

Jednání o vybudování provizorního mostku
začalo už minulé vedení a pokračovala v něm
i současná starostka. KSUS odůvodňovala průtahy komplikacemi kolem výběrového řízení
na dodavatele provizorního mostku.
red

z radnice

Dopravce Martin Uher
boduje
Společnost Martin Uher, který zajišťuje dopravní obslužnost v regionu a jeho autobusy
využívá na cestu do Prahy řada mníšeckých
občanů, splnil minimálně 80% standardů. Řadí
se tak spolu s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, ČSAD POLKOST a STENBUS k dopravcům
s vysokou kvalitou. Vyplývá to ze zprávy ROPIDu, který zaštiťuje Pražskou integrovanou
dopravu. Oceňovalo se zejména omlazení vozového parku a pořízení bezbariérových autobusů, a v neposlední řadě i jejich čistota.
red

I na mníšecké radnici
zavlála tibetská vlajka

Kostka vyhrála nad loď kou

R

Starostka Magdaléna Davis 8. března vyvěsila na mníšeckém městském úřadu tibetskou vlajku. Mníšecká knihovna připravila
doprovodný program v podobě informačních panelů, regálu s tématickou literaturou
a v dětském oddělení byly připraveny mandaly a dokument o Tibetu. Městečko pod Skalkou se tak připojilo k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet. Ta má především symbolický
charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Probíhá každý rok 10. března, v den výroční
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
od něhož letos uběhlo 60 let. Vlajky vyvěsila
celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů.
red

adní zvažovali dvě
varianty podoby
přístavby pro
základní uměleckou školu.

Současní radní porovnávali obě varianty. Podle starostky Magdalény Davis byla atypická
varianta sice zajímavější, tvarem loďky tematicky korespondovala s objektem kmenové
školky Parník, a také vnitřní prostor vypadal
hezky, ale měla tři nevýhody. Ředitelka této
školky upozornila na své špatné zkušenosti
s atypickým prostorem detašovaného pracoviště v Edenu z hlediska oprav a údržby.

Projekt na řešení přístavby základní umělecké
školy, která využívá prostory v mateřské školce
Parník v ulici Nová, zadalo už minulé vedení
města. Cílem bylo nejen zkapacitnit „zušku“
ale také „vytěžit“ nevyužitý prostor před ní. Tak
vznikly dvě varianty: jedna v podobě atypického tvaru loďky, spojené se stávající budovou
jakýmsi krčkem, a druhá v podobě přístavby
současné budovy ve tvaru kostky.

Radní zohledňovali i skutečnost, že tato varianta by vyšla o zhruba 400 tisíc korun dráž
a byla by energeticky nevýhodná kvůli vyšším
tepelným ztrátám. Radní se proto nakonec
přiklonili k variantě přístavby zušky v podobě
kostky. Letos město financuje zhotovení projektu, k jeho realizaci by mělo dojít v příštím
roce.
red

Radnice ušetří za
energii

Úklid po zimní
údržbě

Město rozdělilo
příspěvky spolkům

V termínu od 8. 4. do 26. 4. 2019 proběhne
blokové čištění ulic a chodníků po zimní údržbě. Informace s termíny, kdy bude čištěna vaše
ulice, budete mít nalepené na dopravních
značkách, které budou rozmístěny v ulicích
města 29. 3. a 1. 4. U bytových a panelových
domů bude informace o přesných termínech
čištění na vchodových dveřích.

Aktivity mníšeckých spolků letos město podpoří souhrnnou částkou 1 520 000 korun. Rozhodli o tom zastupitelé v rámci schvalování
rozpočtu na tento rok.
Sportovním spolkům jde celkem 440 tisíc,
zájmové spolky město podpořilo částkou
400 tisíc a na investice vyčlenilo 680 tisíc.
Místostarostka Dana Dalešická k tomu řekla,
že se při tom postupovalo podle stanovených
kritérií a město se snažilo rozdělit příspěvky
podle toho, jak je činnost daného spolku přínosná pro Mníšek, nebo podle toho, jak početná je jeho členská základna.
Vyšší podpory se dočkaly podle místostarostky ty organizace, které se věnují dětem (tabulka s přesným rozdělením příspěvku je na
webu města).
red

Vedení města vybralo dodavatele elektrické
energie pro několik městských budov. Vycházelo při tom ze stávajícího stavu, kdy například detašovaná budova mateřské školy Nová
v Edenu odebírá elektřinu od jiného dodavatele než kmenová školka Parník v ulici Nová.
Nové vedení převzalo dvouleté smlouvy vysoutěžené v minulém volebním období a nechalo prověřit odbornou firmou, zda je pro
město výhodnější nechat situaci, jak je, nebo
„odstrčená“ odběrná místa sdružit do skupiny
a oslovit dodavatele s tím, zda by nabídl lepší
cenu. Nakonec radní vybrali dodavatele, který
městu ušetří ročně 20 tisíc korun s tím, že po
vypršení stávajících smluv sdruží všechny budovy pod jednoho dodavatele, který vzejde ze
soutěže v rámci obcí regionu Mníšek.
red

V rámci zimní údržby letos vyjely sypače jedenatřicetkrát s chemickým posypem a zhruba patnáctkrát se štěrkem. Inertního materiálu se vysypalo na komunikace celkem 140 tun
a soli ještě o deset tun víc. Podle techniků byla
letošní zima náročnější než dřívější ´“sněhové“
kvůli tomu, že sypače vyjížděly preventivně
večer a pak ráno, když hrozila námraza po
nočním dešti.
red
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krátké zprávy

Padla překážka
ke stavbě
obchodního domu

D

vojici marketů Billa
a Penny může v blízké
budoucnosti rozšířit
Obchodní centrum Mníšek.

Stále víc Středočechů používá k cestě do Prahy vlaky

R

oste podíl
cestujících, kteří
preferují při cestě
příměstskými vlaky jízdenky
PID před jízdenkami Českých
drah.
V loňském roce využilo vlaky Pražské integrované dopravy na území Prahy průměrně
157 633 cestujících každý pracovní den. Meziročně jde o velký nárůst spojený s větším zájmem o cestování příměstskou železnicí i se
zapojením dalších rychlíků do systému Pražské integrované dopravy. Nejvíce cestujících
využívá vlaky ve směru do Kolína, Benešova
u Prahy a Berouna.
„V loňském roce přibylo ve vlacích Pražské integrované dopravy v Praze 20 tisíc cestujících.

Je vidět, že cestování vlakem v Praze a okolí je
rok od roku populárnější. Souvisí to i s tím, že
stále přidáváme do jízdního řádu nové spoje,“
říká ředitel ROPID Petr Tomčík. Podle informací ROPIDu mezi nejvytíženější patří spoj mezi
Berounem a Úvaly, který jezdí v Poberounčí.
Cestuje s ním denně až 37 tisíc cestujících.

Na jízdenky levnější než od
národního dopravce
Stále větší množství cestujících využívá v pražských vlacích také jízdenky Pražské integrované dopravy. „Lidé se rychle naučili, že vycházejí levněji než jízdenky Českých drah. Navíc
na ně můžete dál libovolně přestoupit třeba
na návazný autobus,“ doplnil Petr Tomčík. Novinkou je i to, že ji mohou koupit i na nádraží
u pokladny ČD. Nejjednodušší a nejrychlejší
nákup jízdenek Pražské integrované dopravy
pro cesty po Praze nebo po Středočeském
kraji je v aplikaci PID Lítačka.
red
(zdroj: Informační zpravodaj PID)

Záměr investora JTH vystavět poblíž Penny
obchodní dům s oděvy a drogérií v posledních
dvou letech narážel na potíže kolem připojení
na infrastrukturu. Problém byl zejména kolem
napojení na kanalizaci, ke kterému nechtěl dát
souhlas investor sousedního supermarketu.
Jednání se vlekla víc jak rok a půl a JTH hrozilo,
že od záměru bude muset ustoupit, protože
smlouvy s provozovateli budoucích obchodů měly brzo vypršet. Proto společnost přišla
s řešením, které počítalo s vrtanou studnou
a jímkou. Rada města odsouhlasila s podmínkou, že až bude technicky možné připojit se
na vodovod a kanalizaci, investor OC Mníšek
to učiní. V návaznosti na souhlasné stanovisko
radních společnost JTH požadovaný souhlas
k napojení od sousedního supermarketu nakonec dostala a do konce tohoto roku by tedy
mohla začít stavět, uvedla k tomu starostka
Magdaléna Davis.
red

Krátce z jednání rady města
Rada města č. 9 z 11. 2. 2019, č. 10 z 18.2. 2019
l Nesouhlasí s transformací 3 komisí – (Komise pro strategické plánování a majetek
města, Komise pro územní plánování a rozvoj města a Redakční rady Zpravodaje) na
výbory z finančních důvodů.
l Souhlasí s úpravou dopravního prostoru
obytné zóny V Edenu pro pozemky parc. č.
640/1, 640/3, 640/4 a 640/5 dle předložené
studie.
l Souhlasí s uspořádáním závodů radiem
řízených modelů „Mníšecká eRZeta“ na
pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. Mníšek pod
Brdy dne 28. 4. 2019 a nabízí k zázemí pozemek města č. parc. 1955/3 k. ú. Mníšek
pod Brdy.
l Souhlasí s úpravou pojistné smlouvy
č. 2733319866 pojištění majetku a odpovědnosti rok 2019 mezi městem Mníšek
pod Brdy a pojišťovnou UNIQA a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
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l Souhlasí s přivezením ornice společností
PKS stavby, a.s. pro potřeby města. RM pověřuje starostku podpisem objednávky na
dopravu ornice.

plynové kotelny v Domově pro seniory,
Mníšek pod Brdy, Skalecké náměstí 500“.
Pověřuje starostku města podpisem objednávky.

l Souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku
č.1 k Nájemní smlouvě uzavřené na základě usnesení RM č. 34-68 ze dne 18. 5. 2005,
mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českým
rybářským svazem, z. s., MO Mníšek pod
Brdy. Pověřuje starostku podpisem tohoto
dodatku

l Schvaluje smlouvu o zpracování osobních
údajů se společností Galileo Corporation,
s.r.o., která provozuje internetové stránky
www.mnisek.cz a pověřuje starostu jejím
podpisem.

l Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz Protialkoholní a protitoximanické záchytné stanice ve výši 5000,z rozpočtu MP Mníšek pod Brdy. Schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí
příspěvku mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Centrem sociálních a zdravotních služeb
města Příbram. Pověřuje starostku města
podpisem této smlouvy.
l Vybírá společnost MTH Kolín, spol. s r.o.
jako dodavatele projektové dokumentace
pro zadání stavby na akci:“ Rekonstrukce

l Schvaluje úpravu ceníku Sběrného dvora
dle návrhu OSMI a to s platností od 1. 11.
2018.
l Schvaluje posílení spoje linky č. 321 do
Stříbrné Lhoty za částku 2 930,- měsíčně.
l Souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb mezi
Městem Mníšek pod Brdy a společností
V4Legal, s.r.o., advokátní kancelář na administraci veřejné zakázky: Vnitřní vybavení
1. NP školního pavilonu.

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

Zajímavosti

Obce mohou budovat
nádrže na dešťovou vodu

M

inisterstvo životního
prostředí podporuje
dotací ve výši jedné
miliardy korun projekty takzvané
velké dešťovky pro obce.

Pražská zvířecí záchranka pomáhala i v Mníšku

M

ožná se vám
stalo, že jste
venku nalezli
zraněné volně žijící zvíře
a chtěli mu co nejlépe pomoci.
Jak to udělat?

Ne vždy je ale dobře míněná „záchrana“
zvířete na místě. Pražská zvířecí záchranka,
která má na starosti výjezdy pro volně žijící živočichy v nouzi, se často setkává s případy, kdy
lidé ve snaze pomoci, někdy zakročí zbytečně.
Na dispečink se často dovolají lidé, kteří tvrdí,
že našli opuštěného malého zajíce.

Prokop Pithart
Český svaz ochránců přírody

Jeho matka je většinou někde opodál, ale
pokud ho člověk vezme do rukou, už ho nenajde. Mláďata zajíců, která se takto zbytečně
dostanou do záchranných stanic, mají velmi malou šanci přežít. Může se samozřejmě
stát, že mládě naleznete na místě, kde mu
hrozí nebezpečí, u silnice, nebo na chodníku,
kudy chodí psi. V takovém případě doporučujeme použít nějakou látku, nebo rukavice
a mládě přenést do nejbližšího keře, nebo
tam, kde bude více skryté.
Pokud vás zajímá činnost Pražské zvířecí záchranky, můžete sledovat facebookovou
stránku Záchrana zvířat v Praze. Jde o neziskový projekt, závislý do značné míry na dobrovolných příspěvcích od forem i jednotlivců.

Kdykoliv naleznete volně žijící zvíře, o kterém
usoudíte, že je mu třeba pomoci, zavolejte odborníkům, kteří vám poradí, jak se zachovat.
Pokud to bude potřeba, záchranka ho převezme a převeze ho do nejbližší záchranné stanice, kde už se o něj postarají.
Pražská zvířecí záchranka v loňském roce již
několikrát zasahovala také v Mníšku pod Brdy,
například, když se zde kos černý zamotal do
ochranné sítě u vinné révy. Poranil si o jedno
lanko křídlo, ale po několikadenním pobytu
v záchranné stanici se mohl vrátit zpět do volné přírody.

V návaznosti na extrémní sucha posledních let
chce rezort životního prostředí pomoci zlepšit
hospodaření se srážkovou vodou. Pro obce
a města to znamená například to, že mohou
postavit velké nádrže pod komunikacemi.
A pro občany možnost vybudovat na svém pozemku malý rybník. Pomoci tomu má i novela
stavebního zákona, která by umožnila stavět
rybník do dvou hektarů pouze na ohlášení.

774 155 185
Číslo na zvířecí záchranáře
Program Velká dešťovka ale dává zelenou
i „zeleným“ střechám, výměně nepropustných
povrchů a odvodnění. Podle údajů ministerstva životního prostředí si obce dosud zažádaly o více než 60 milionů korun, nyní mají
k dispozici další miliardu poskytovanou
z evropských fondů.
Na boj se suchem cílí také pokračující program
dešťovka pro domácnosti, ze kterého rezort
životního prostředí podporuje zakoupení
a instalaci nádrží na shromažďování dešťové
vody určené k zalévání nebo splachování či
systémy na přečištění vody.
red

Poprvé se sčítali ptáci
na krmítkách

P

říležitost zapojit se do
lednového prvního
celorepublikového sčítání
ptáčků na krmítkách využilo třináct
tisíc lidí.

Program zaštiťovala Česká ornitologická společnost s cílem zmapovat, jak se mění stavy
ptačích populací v zimě. Podle jejích informací se ukázalo, že řada laiků měla problém
s určováním ptačích druhů. Ornitologové
jsou ale přesvědčeni, že podaří-li se očistit
chybná pozorování, výsledky přinesou mnohé zajímavé údaje například o úhynech ptáků, regionálních rozdílech nebo vlivu počasí.
Zároveň opravují informace o tom, že kos černý je na vymření.

Sčítání ptáků na krmítkách probíhalo v lednu. Kdy stačilo dva dny během jedné hodiny
sledovat a zapisovat situaci u krmítka nebo
jakéhokoli jiného místa a výsledky ornitologům poslat.
Metodika sčítání byla taková, že se u každého
druhu ptáčka zapisoval nejvyšší počet sou-

časně spatřených jedinců. Ornitologové připravili laické veřejnosti přehlednou pomůcku
k určování druhů i zapisování. Údaje pak lidé
mohli zadávat buď on-line, nebo je mohli
poslat poštou do poloviny ledna prostřednictvím vyplněného formuláře.
red
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Zelené třídění u sběrného dvora se zlepšilo

D

o zelených
kontejnerů před
sběrným dvorem
už lidé nevyhazují směsný
odpad jako v minulých letech.
Přetrvávají ale problémy
s černými skládkami ve městě.

Podle jeho slov se ale situace nezlepšila v černých skládkách ve městě. Jedná se o to, že
lidé (často v oblasti starého a nového sídliště)
vyhazují například nepotřebný nábytek nebo
vyřazené elektrospotřebiče vedle kontejneru.
Pro město to znamená, že s jeho odvozem má
spojené další náklady. „Přitom lidé mají možnost buď to zadarmo přivézt na sběrný dvůr,
nebo k nám zatelefonovat a za jednorázový
poplatek sto korun si svoz objednat,“ vysvětluje Uhlíř.
Město od roku 2012 najelo na systém třídění
komunálního odpadu, který je nejen ekologický, ale i finančně výhodnější. Správnému
třídění pomohlo i zřízení městského sběrného
dvoru. Volně přístupné kontejnery umístěné
před sběrným dvorem město zamýšlelo jako
dobrou službu obyvatelstvu a velké ulehčení,
aby mohli lidé vyvážet bioodpad nezávisle na
otevíracích hodinách dvora.

Umístění kamery u mníšeckého sběrného
dvora pomohlo ke snížení případů, kdy lidé,
nejčastěji za tmy, odhazovali do volně přístupných kontejnerů na listí a větve komunální nebo dokonce stavební odpad. Díky tomu
město uvažuje o tom, že podobné kontejnery
bude moci přistavit v příštím roce i do Rymaně
a Stříbrné Lhoty.

Provoz sběrného dvora město zahájilo v září
2014. Pořídilo ho z evropské dotace spolu
s vybavením v podobě auta, váhy, kontejnerů
a zázemí pro obsluhu. Původně byl otevřený jen tři dny v týdnu a lišila se zimní a letní
otevírací doba. Nakonec se provoz ustálil na
jednom celoročním otevíracím režimu, kdy je
s výjimkou neděle a pondělí otevřeno každý
den a v sobotu dopoledne.
red

„Měl by to být vstřícný krok k lidem, aby z těchto relativně vzdálených míst města nemuseli
autem vozit zahradní odpad až sem. To, že se
situace zlepšila v případě kontejneru u sběrného dvora, dává naději, že to bude dobře fungovat i tam,“ říká k tomu vedoucí sběrného dvora
Zbyněk Uhlíř.

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
lo
 bjednávky kontejneru v celém

mikroregionu Mníšecko

l s běr různých druhů odpadů
lo
 dvoz odpadu po úpravách zeleně
l v yštěpkování větví a jejich svoz
l k vyzvednutí černé pytle na uložení

komunálního odpadu

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

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

a
a
a
a

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

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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Myslivci zakročili na Skalce rozryté divočáky napsali jste...

P

ři naháňce divokých prasat
myslivci skolili tři kusy této
škodné.

Zásah probíhal ve všední dny 20. února
a 5. března v denních hodinách a provázel ho
zákaz vstupu na Skalku ze všech přístupových
cest. Vyplynul z jednání města s mysliveckým
sdružením o nároku na náhradu škody způsobené řáděním divočáků v barokním areálu.

„Toto období obecně pro odstřel není příliš
vhodné, protože některé bachyně jsou březí
a některé metají selátka,“ uvedl Jan Kupka
z mysliveckého sdružení Mníšek Les. Myslivci velmi ocenili pomoc mníšecké městské
policie, která vyvěsila cedule se zákazem
vstupu na přístupové cesty na Skalku. Někteří
lidé ale podle nich zákazové cedule nerespektovali.
red

Vzpomínka zůstává živá
Neuvěřitelných 10 let uběhlo od tragického
odchodu Martina Žofky z tohoto světa a 15 let
od smrti jeho otce, Karla Žofky. Oba, stavební
inženýři, se zapsali do povědomí mníšeckého regionu a jeho okolí při rekonstrukcích
a přestavbách veřejných budov. Martin Žofka
se v 90. letech zapojil do politického života
v Mníšku a jako člen OF se stal zastupitelem
a radním. V gesci měl městskou výstavbu,
včetně přestavby bývalého ředitelství Kovohutí na Domov pro seniory nebo obnovy Barokního areálu na Skalce, na jehož projektu
se spolu se svým otcem profesně podílel převážně zdarma. Karel Žofka byl mimo jiné inspirátorem a organizátorem výtvarné soutěže
obrazové výzdoby výklenků skaleckých kapliček žáky okolních škol. Nechť je tato krátká
vzpomínka malým díkem synovi i otci.
Za rodinu Žofkovu a Davis,
Drahomíra Žofková

Velké poděkování

Informace k ohlašovací povinnosti
pro původce odpadů
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, pokud produkují odpady (původce odpadů ), jsou povinny vést, ve smyslu
vyhlášky č. 383/2001 Sb., průběžnou evidenci
o odpadech spolu se způsoby nakládání v každé jejich samostatné provozovně a pro každý
druh odpadu.
V případě, že v daném kalendářním roce překročí u původce odpadů limitní množství celkové produkce a nakládání s odpady (součet
množství odpadů za všechny jeho provozovny), dané zákonem o odpadech (§ 39 zákona),
vzniká původci odpadů ohlašovací povinnost.
Ta nastane tehdy, když celkové roční množství
odpadu, u odpadů z kategorie nebezpečné
(např. ředidla, odpadní oleje, barvy, odpady s obsahem asbestu, odpady obsahující

nebezpečné látky aj.), přesáhne 100 kg nebo
u odpadů z kategorie ostatní ( například papír,
plasty, sklo, stavební odpady, zemina s kamením, komunální odpady aj.) 100 tun. Pak je
povinen zpracovat Roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady, dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., obsahující pravdivé,
úplné hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi.
Následně prostřednictvím integrovaného
systému pro plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí (ISPOP) odešle
zpracované hlášení v termínu do 15.února příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou pravomocí a to podle místa provozovny.
Josef Pícha

K výročí 100 let Československa dal MÚ Mníšek pod Brdy vloni na podzim zrekonstruovat
hroby vojáků z 1. a 2. světové války. Dík patří
odborům města, které to povolily a financovaly. Této akce se zúčastnili pan Vlastimil Kožíšek,
pan Šimečka a další, kteří to dělali s láskou.
Na hřbitově je pochováno 90 vojáků z 1. světové války z celé naší vlasti a všech hodností,
kteří zemřeli na Pleši. Z 2. světové války máme
též mnoho hrdinů, všichni to byli mladí lidé,
o které rodiče přišli. Všem musíme děkovat,
že po dlouhá léta žijeme v míru.
Ještě bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům firmy Komwag, jsou tam šikovní lidé
a dělají svou práci velmi dobře.
Slávka Hájková Schoberová

Sběr starého železa
a elektrozařízení
Sběrný dvůr města Mníšek pod Brdy oznamuje, že dne 13. 4. 2019 se bude konat sběr
starého železa a sběr elektrozařízení.
Za nachystání starého železa a elektrozařízení před Váš dům předem děkujeme!
Mgr. Jaroslav Vyskočil, DiS.
vedoucí oddělení technických služeb
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Informace k volbám do Evropského parlamentu
l j e veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí
a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku
stálého seznamu voličů veden, podá žádost
o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP.

Jak a do kdy požádat o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP?

Volby do Evropského parlamentu na území ČR se uskuteční
ve dnech 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a 25. 5. 2019 od
8 do 14 hodin.
Informace pro občany jiných
členských států Evropské unie

lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva)
l je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

Občan jiného členského státu EU má právo
hlasovat ve volbách do EP na území ČR za
předpokladu, že:
l nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let,
l je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
ČR (t.j. nejméně od 10.04.2019),
l nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (tj.: zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní
nebo městský úřad. Občan jiného členského
státu je do tohoto seznamu zapsán, jestliže
l o zápis do seznamu voličů na území ČR požádá,
l o zápis do seznamu voličů pro volby do EP
na území ČR požádal již při minulých volbách do EP v roce 2004, 2009 nebo 2014
a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro
výkon práva volit,

1) Občan jiného členského státu EU podá
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nejpozději
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
14. dubna 2019 do 16 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, to neplatí v případě, že
je již v seznamu zapsán z předchozích voleb.
2) Občan jiného členského státu EU, který je
veden v dodatku seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území
ČR podá žádost o přenesení svých údajů
z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP, nejpozději 40dnů přede dnem voleb, t. j. do 14. dubna 2019 do
16 hodin.
Žádosti je nutné podávat osobně, při podání
žádosti se občan prokáže platným průkazem
totožnosti a dále předloží čestné prohlášení,
ve kterém žadatel uvede:
l svoji státní příslušnost,
l místo pobytu,
l adresu volebního obvodu, kde byl dosud
pro volby do EP veden ve volební evidenci
a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.
MÚ žadatele o zápis do seznamu voličů pro
volby do EP nejpozději do 9. května informuje
o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí

Volit lze i na voličský průkaz

Z

ákon umožňuje volit
i do voleb do Evropského
parlamentu na voličský
průkaz mimo příslušný volební
okrsek.
Miroslava Jeřábková
Odbor vnitřních věcí
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve
volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Příslušný zastupitelský úřad pak vydá voličský průkaz voliči, který je státním občanem
České republiky, má bydliště v jeho územním
obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
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Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče, doručeným nejpozději do 17. května
2019.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tedy od 9. května 2019 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Nejpozději si může volič voličský průkaz
vyzvednout 22. 5. 2019 do 16 hodin. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li
od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal
o zápis do seznamu voličů v jiném členském
státě.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento

průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním razítkem,
případně kompletní sadu hlasovacích lístků.
Žádosti o voličský průkaz můžete podávat
také osobně na MÚ v Mníšku pod Brdy, na odboru vnitřních věcí – evidence obyvatel, tel.:
318 541 939.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO
krátce zÚŘADU
okolí

Přivítali jsme mníšecké nové občánky

ALBERT
ANEŽKA

DOMINIK

KAREL

LAURA

MAREK

MIKULÁŠ

NELLA

ŠIMON

foto: Petr Marhoul

ŠTĚPÁN

VERONIKA

ZOE

VERONIKA
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SPOLEČNOSTSPOLE

Třetí květnovou sobotu zaplníme náměstí

T

foto: Michala Matysová

vořivý trh, festival
Mníšek do ulic
a Mezi lidmi. Co mají
společného? Tvořivý trh není
našim občanům neznámou
akcí.
Martin Cihla
Mezi lidmi z.s.

Předchozí čtyři ročníky si své četné spokojené
návštěvníky i prodejce vlastních výrobků našly. Známé rčení Za vším hledej ženu, naprosto
platí i zde. S pořádáním trhů přišla před lety
Ivana Bartůňková, zakladatelka facebookové
skupiny pro tvořivé lidi z Mníšku a okolí.
I Tvořivý trh má sloužit a slouží k prezentaci
vlastních výrobků lidí z Mníšecka. Při přípravě 5. ročníku došlo ke změně koncepce, trh
byl rozšířen o festival Mníšek do ulic. Za tím je
tentokrát třeba hledat ženy dvě. Ivanu a Annu
Szabó. A trochu i mě. Založili jsme spolek Mezi
lidmi, jehož hlavním cílem je podpořit aktivní život v Mníšku, přinést do něj více kultury,
umění, zábavy, porozumění a sousedského
setkávání.
Co pro vás chystáme? Kromě již zaběhnutého
Tvořivého trhu, kde počet prodejců stále roste,

Mezilidmi z.s.
pořádá

+ nově
sobota 18.

nově festival plný hudby (1 ozvučená hlavní
stage a 1 tzv. busking point), divadel pro malé
i velké a workshopů všemožného zaměření.
Součástí budou i hry pro děti, s kterými nám
pomohou mníšečtí skauti, a umisťovací výstava domácích mazlíčků, kde jednání s útulky
zaštiťuje Hana Kotoučová. Připravujeme i tombolu, kde budete moci vyhrát nejen předměty
s uměním souvisejícími.

Festival hudby,
divadel i workshopů
pro děti i dospělé
Jednotlivé prvky festivalu budou roztroušeny po celém náměstí od kostela až k zámku,

již pátý

aby se vzájemně nerušily. Začneme v 9 hodin
ráno a skončíme po 19. hodině. Z bohatého
programu si jistě každý vybere. Nabídka jídla
a pití bude rozmanitá, tak věříme, že s námi
zůstanete celý den. Můžete se potkat s přáteli, podpořit sousedy, užít si hudbu, zatančit si
a inspirovat sebe i nás. Vstupné bude dobrovolné. Přispět nám budete moci do připravených kasiček a umělcům do klobouku. Sponzoři akce jsou vítáni.
Pokud jste umělecky nebo tvořivě zaměřenou
osobou a chcete prezentovat své výrobky, um
nebo máte pocit, že se do konceptu festivalu
hodíte, můžete se i vy stát jeho součástí. Vše
potřebné najdete na našich stránkách: http://
mezilidmi.cz/. A jsme i na facebooku! Děkujeme Městu Mníšek pod Brdy za podporu!
Zaškrtněte si 18. květen ve svých kalendářích
a „přiďte pobejt“.

TVOŘIVÝ TRH

festival Mníšek do ulic

května 2019, 9:00–20:00

nám. F. X. Svobody a předzámčí

Mníšek pod Brdy

* UMĚLCI Z MNÍŠECKÉHO REGIONU
* TVOŘIVÝ TRH
* HUDBA
* DIVADLO
* WORKSHOPY
* TANEC, HRY
* UMISŤOVACÍ VÝSTAVA
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
Chceš vystupovat na festivalu?
Chceš prodávat své výrobky?
Přihlas se na www.mezilidmi.cz,
kde najdeš i aktuální program.

mezi i mi
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?

CO NABÍZÍME:

Vážení klienti,
dne 28. ledna 2019 jsme pro Vás otevřeli novou
veterinární kliniku v Mníšku pod Brdy na adrese
Na Vrškách 1599, Mníšek pod Brdy.
KDO JSME:

Jsme tým veterinárních lékařů, který je součástí
veterinární kliniky Well-vet s.r.o. (www.well-vet.cz),
kliniky s dlouholetou praxí a nespočtem spokojených
pacientů nejen v Praze a v okolí Mníšku pod Brdy.

• preventivní ošetření Vašich domácích mazlíčků (očkování,
ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům, čipování,
vystavování pasů, atesty, stříhání drápků atd.)
• interní vyšetření (včetně dermatologie, endokrinologie,
gynekologie, urologie, oftalmologie, dietologie atd.)
• chirurgii měkkých a tvrdých tkání
• komplexní stomatologické ošetření
• zobrazovací metody (RTG, sonografie)
• laboratorní diagnostiku (biochemický a hematologický
analyzátor – vyšetření krve na počkání, cytologické
vyšetření, kultivace, histologie)
• hospitalizace – nezbytná součást každé veterinární
kliniky (boxy s vyhřívanou podložkou, kyslíkový box pro
dušné pacienty, kamerový systém pro monitorování
hospitalizovaných pacientů)
• operační sál s monitorovanou inhalační anestezií

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Tým Veterinární kliniky Mníšek pod Brdy
Dobříšská ulice nad náměstím – pod Špejcharem

Na Vrškách 1599 • 252 10 Mníšek pod Brdy
telefon: 325 533 743 • mail: info@veterinarmnisek.cz

www.veterinarmnisek.cz
ORDINAČNÍ DOBA:

Po 9–12 16–19 • Út 9–12 16–19 • St 9–14 • Čt 8–12 16–19 • Pá 8–12 16–19
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SPOLEČNOST / KNIHOVNA

Nové knihy
v městské knihovně
knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
DOTEKY HNĚVU
Roman Cílek
Detektivní povídky
známého
a oceňovaného autora
literatury faktu, jejichž
předlohou jsou reálné
příběhy.

Hana Hindráková
a hlavní hrdina
knihy Nezlomný,
Joseph Njoroge.

Hrdina knihy od spisovatelky z Mníšku přiletí do Česka

H

lavní hrdina knihy
Nezlomný od Hany
Hindrákové bude v Praze
vyprávět o svém životě.

Bude vyprávět nejen o svém bezútěšném dětství na ulici, době strávené v dětském gangu,
ale i o tom, jak se mu podařilo založit centrum
pro děti ulice, kde se nyní společně se svou
ženou Dorcas stará o dvaaosmdesát chlapců,
kteří by bez jeho pomoci živořili na ulici.

V rámci knižního veletrhu Svět knihy v Praze
bude Joseph „Njoro“ Njoroge v literárním sále
na holešovickém Výstavišti vyprávět o svém
životě. Besedy, která proběhne 10. května od
17 hodin, se zúčastní i kmotra knihy herečka
Eva Hrušková.

Kniha Hany Hindrákové vyšla v Česku v listopadu loňského roku v nakladatelství Alpress
a slavnostně ji pokřtila Tereza Kostková,
Jan Přeučil, Eva Hrušková a Kateřina Cajthamlová (s podpisem autorky je k dostání na
www.darkysmyslenkou.cz). O knihu je zájem
nejen v Česku, ale i v Keni. Keňské nakladatelství Moran Publishers ji připravuje k vydání
v anglickém překladu v srpnu 2019.
Více na www.hindrakova.cz.
red

Čtenářky a čtenáři mají tak jedinečnou a současně i jedinou možnost setkat se osobně
s mužem, jehož vytrvalost a odvaha mu pomohly dostat se z úplného dna keňské ulice.

Městská knihovna Mníšek pod Brdy
pořádá

příměstský tábor

19. 8. – 23. 8. 2019
Více informací v knihovně nebo na:

a
kapacita naplněn
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knihovna.mnisek.cz
https://www.facebook.com/mestskaknihovnamnisek/
Počet účastníků omezen

DOPIS ZE ZÁHROBÍ
Dominik Dán
Kriminalista Burger se
svým týmem vyšetřuje
vraždu mladé ženy
a její dcery.
Stopy vedou
k amnestovanému
kamarádovi ženina
manžela.
ĎÁBLOVA MASKA
Tom Egeland
Šestý díl z volné
série dobrodružných
thrillerů od
uznávaného norského
autora v hlavní roli
s archeologem
Bjornem Beltem.
ŠPATNÁ DCERA
Joy Fielding
Napínavý
psychologický thriller
kanadské autorky
o nebezpečích,
která přináší dlouho
skrývaná rodinná
tajemství.
ÚDOLÍ NADĚJE
Elizabeth Haran
Matyldiny sny
o rodinném štěstí
vezmou za své, když
na zásnubní hostině
ztropí její opilý otec
nečekaný skandál.
Dosud vážená
rodina je najednou
přetřásána na
veřejnosti a zostuzená
dívka prchne
z města do tichého
vnitrozemí.
OZBROJENÁ ŽENA
Kateřina Janouchová
Desátá kniha řady
„rodinných thrillerů“
v hlavní roli s porodní
asistentkou Cecilií
Lundovou.
Na klinice, kde
pracuje, dojde
k násilné smrti
mladého lékaře.

KATOVA SCHOVANKA
Sabine Martin
Historický román ze
14. století německé
autorky, v němž se
mladá Melisanda
snaží pomstít
nespravedlivou smrt
svých rodičů a zároveň
nalézt svoje životní
štěstí.
PŘÍPAD G
Hakan Nesser
Švédský detektivní
román o vraždě mladé
ženy. Instinkt detektivu
Veeterenovi napovídá,
že vrahem je manžel
usmrcené, ale ten má
neotřesitelné alibi.

KNIHY PRO Děti
ZVÍŘÁTKA Z BRD
Marie Fabianová
Poučné příběhy
o žábách, broucích,
ptácích, králících
i kočkách, ze kterých
se děti dozvědí o jejich
životě. Za každým
příběhem následují
otázky k textu a hravé
úkoly
ŠTĚDROSAURUS
Tom Fletcher
Vánoční příběh
malého Viléma,
kterému se splní jeho
největší přání: mít
živého dinosaura.
JIRKA
Jiří Král
35 sebraných
komiksových příběhů
známého a dnes již
bývalého youtubera.
NA ELZU JE
SPOLEHNUTÍ
Jarmila Pospíšilová
Veselé i dobrodružné
příběhy kočky Elzy
a jejích kamarádů.
DEN, KDY VOSKOVKY
ŘEKLY DOST
Drew Daywalt
I voskovky se mohou
rozzlobit – tak moc,
že začnou psát
dopisy svému majiteli
Toníkovi. Prostě už
nehodlají mlčet!

školy

Zápis do školy
Komenského 420
Základní škola Mníšek pod Brdy srdečně
zve budoucí žáky a jejich rodiče k zápisu
do 1. třídy Školy čar a kouzel pro školní rok
2019/2020. Zápis se koná v úterý 23. dubna od 8 do 17 hodin.
K zápisu si přineste rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce
(cizinci pas). Zápisní list a žádost k přijetí
k základnímu vzdělávání si můžete vyplnit, případně stáhnou z našich webových
stránek. Nezapomeňte si rezervovat svůj
termín zápisu na www.zsmnisek.cz

Jeden svět na naší škole

Ž

áci naší školy se
zúčastnili festivalu
Jeden svět.
Ve spolupráci s organizací
Člověk v tísni jsme jej
uspořádali poslední únorový
pátek.
Josef Porsch
učitel ZŠ Komenského 420

Je pro mladého člověka možné udržet si uprostřed bohatého Nizozemska hrdost navzdory
chudobě rodičů? Změnilo by něco, kdybychom věděli, za jakých podmínek se v Kongu
těží suroviny používané v našich telefonech?
Jak se dá bránit on-line útokům v anonym-

ním prostředí internetu? Jak bychom zvládli,
kdybychom uložili všechny své věci do skladiště a každý den si mohli vzít jenom jednu?
To jsou některá témata, se kterými se naši žáci
v rámci festivalu seznámili. Jeho filosofií je
upozornit, že vše na naší planetě, tvoří jeden
svět, náš jediný svět. A že je třeba se snažit jej
pochopit a chránit. To je zcela v souladu s filosofií naší školy. Přejeme si, aby naše děti cítily
vztah ke světu, kde žijí.
Na prvním stupni se svými třídními učiteli,
na druhém stupni napříč třídami, probíhaly
projekce filmů vybraných tak, aby odpovídaly danému věku. Na ně navazovaly aktivity
reflektující a rozšiřující dané téma. Žáci druhého stupně shlédli projekce dvě a poslední
hodinu ve svých třídách sdíleli, co viděli a co
se naučili.
Je lepší chodit do školy anebo pracovat? Jaký
život má člověk s hendikepem? Proč alkohol
v mladém věku škodí? Jak to, že internet může
vyvolávat závislost srovnatelnou se závislostí
na drogách? Jak moc plýtváme jídlem? Věříme, že si děti rozšířily nejen obzor, ale i vnímavost vůči “jednomu světu”.

Žáci zaznamenávají příběhy pamětníků

Ž

áci 7. a 8. tříd mníšecké
základní školy se vypravili
zdokumentovat životní
příběhy seniorů z jejich okolí.
Zdejší základní škola se připojila ke školám
v Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích a Davli a účastní se projektu Příběhy našich sousedů. Jeho podstatou je, že skupinky sedmáků
a osmáků si najdou pamětníka ve svém okolí

a natočí s ním rozhovor, ve kterém jim vypráví
o svém životě.
Žáci mají možnost zvolit si formát audionahrávky nebo natočení videa. Následně navštíví buď Český rozhlas nebo Českou televizi,
kde jim profesionálové pomohou natočené
materiály zpracovat. Projekt je realizován ve
spolupráci s Post Bellum a závěrečná prezentacespojená s vyhlášením nejlépe zpracovaného dokumentu se uskuteční 30. 5. 2019
v Černošicích v Club Kino.
red

základní škola,
mníšek pod brdy,
komenského 886
(nad lékárnou)

Zápis do 1. ročníku
školního roku 2019/2020
se koná 25. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin.
Škola je zřízena podle §16, odst. 9 Školského zákona a zaměřuje se na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (např. poruchy učení a chování,
mentální postižení, poruchy autistického
spektra, více vady). Nabízíme školu rodinného typu, individuální přístup speciálních
pedagogů, asistent pedagoga v každé třídě
a snížený počet žáků ve třídě.
Bližší informace na telefonních číslech:
318 599 465 a 732 458 092.
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Skauti vyrazili za kulturou, sportem i brigádou

V

íkendy si oddíly Skautského střediska Skalka
dokážou naplánovat opravdu rozmanitě.
Pavla
Plocková
zástupce vedoucí Dráčat

Fyzickou kondici otestoval oddíl starších skautů během víkendu
na běžkách v Jizerských horách. Světlušky vyrazily do kina a nejmladší
benjamínci zajeli do Pidivadla v Praze.
Často skloňovaná nová klubovna na pozemku v Edenu se začíná pomalu posouvat k realizaci. Pomocí do rozpočtu jsou také brigády, kterých
se účastní především nejstarší roverský kmen, a pomáhají hodně i rodiče. Děkujeme!

Světlušky se učily, jak vycvičit draka.

Dráčata na procházce pražskou Letnou po představení Tři veteráni v Pidivadle.

Neohrožení Brdníci na lyžích v Tanvaldu v Jizerských horách.
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A nejnáročnější z akcí poslední doby, vyčištění prostor u supermarketu
u sjezdu z dálnice.

spolky

Jak se žije
Sedmikvítku

V

dubnu oslavíme páté
narozeniny našeho lesního
klubu.

Hanka Císařová
z týmu lesní školky
K narozeninám jsme nadělili dětem i nám
krásnou, novou a dřevem vonící učebnu, která
bude sloužit hlavně našim předškolákům. Letos se v Sedmikvítku sešlo devět předškoláků,
a tak jsme se rozhodli vybudovat pro ně i pro
další děti nové zázemí, kde budou mít klid na
svou předškolní přípravu.
Těšíme se, že mezi sebe v září přivítáme nové
děti a kamarády z řad rodičů, kterým je blízký
náš přístup k dětem a lesní pedagogika. Těšíme se na nové dobrodružství a výzvy, které
život přináší.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sedmikvítek je i místem setkávání. Vznikají
zde nová přátelství a rodiče nám pomáhají, když je potřeba. Za to jim patří velký dík.
Setkáváme se na slavnostech, které se vztahují k běhu roku. V zimě jezdíme s dětmi i rodiči pravidelně na hory a v červnu na vodu. Na
letošní prázdniny opět plánujeme příměstské
tábory, na které můžete vaše děti přihlásit.
Pokud vás zajímá, co děláme a jak to u nás vypadá, můžete se podívat na naše zbrusu nové
webové stránky: www.7kvitek.cz, stránky na
Facebooku www.facebook.com/Sedmikvitek/,
kde najdete fotogalerie, nebo nás kontaktovat
přímo. Rádi vám Sedmikvítek ukážeme a zodpovíme případné dotazy.

v sobotu 4. května 2019,
9:00 – 12:00
Skalecké nám. 500
Rodiče rádi seznámíme se třídou,
pedagogickým plánem i aktivitami spolku.
Pro děti bude připravena výtvarná dílna.
Zájemci se mohou registrovat pro docházku
ve školním roce 2019/20.
Těšíme se na Vás,
Fabiánek, z.s.
www.fabianek-mnisek.cz

Jak souvisí Stříbrná Lhota s USA a Pony Expressem? Závod Mníšecké eRZety
Express. Na trase mezi Evropou, USA a Austrá- bude ve městě poprvé
ostarali se o to trampové,

P

kteří již v roce 1985
zorganizovali první jízdu
Pony Expressu v Československu.
Trasa tehdy vedla ze Stříbrné
Lhoty do moravského Suchdola
nad Odrou. Zatím poslední jízdou
se připojili k oslavám 100 let od
vzniku Československa.
Jindřich Bílek
Tyto vzpomínkové jízdy se realizují již 35 let
a Mníšek pod Brdy a Stříbrná Lhota v tom vždy
hrají první housle. Spolu s kamarády z corralu O.K. Standou Vodenkou, Tomášem Králem,
Jaroslavem Čvančarou jsme započali tradici
jízd československo-amerického Pony Expressu po vzoru Pony Expressu v USA z let 1860-61.
Život jde dál, a tak v roce 2017 vznikla v České
republice pro jednorázové použití nová iniciativa pod názvem Czech-Australian-USA Pony

lií se vezou Pony Expressem a plachetnicí po
moři děkovné dopisy našich krajanů-emigrantů. Jsou určeny vládám a lidu Spojených Států
amerických a Austrálie. Naši krajani v nich děkují za to, že jim tyto země v minulosti poskytly při jejich emigraci azyl, a některým i trvale
nový domov.
Mimo jiné byl tímto projektem s názvem
Trampská oslava 100 let Československa
vzdán hold zakladatelům Československého
státu, prezidentovi TGM a Miroslavu Rastislavovi Štěfánikovi. Iniciátor této trampské oslavy 100 let Československa je tramp Ladislav
Frank Nykl a organizátory jsou osady Jižní Kříž
Příbram a KEY WAY z Litoměřic. Zapojilo se
i mnoho sympatizantů.
Tato jízda, za účasti Američanů a Australanů,
vyjížděla z Vyššího Brodu na jihu Čech a ze
Severu z městečka Dubá 20. 5. 2017. Cíl jízdy
po České republice byl samozřejmě v Mníšku
Stříbrné Lhotě u legendární trampské hospody. Tady se trasy rozdělily a jedna mířila dál
letecky do USA a druhá trasa směřovala po
moři do Austrálie.
Kde jinde tedy umístit pamětní desku k připomenutí Trampské oslavy 100 let Československa než ve Stříbrné Lhotě na náměstí? Stalo se
tak 22. února tohoto roku.

D

ne 28. dubna 2019, v ulici
podél garáží Uher až
k podchodu ke
Kovohutím, poprvé v historii
města, proběhnou závody
rádiem řízených modelů rally
aut. Pořadatelé do programu dne
zařazují i volnou soutěž dětí.
V hlavním závodě O pohár Mníšku pod Brdy
se utkají modely skutečných aut, která v současné době jezdí rally soutěže. Volné soutěže
se mohou děti zúčastnit i s kupovanými „hračkami“.
Akci Mníšecké eRZety pro vás připravují hlavní pořadatelé: Cirus Cup, Město Mníšek pod
Brdy, ZČ Hnutí Brontosaurus Kandík a dobrovolní hasiči ze Stříbrné Lhoty. Rádi přivítáme
další partnery v pozici pořadatelů i sponzorů. Podrobnější informace budeme přinášet
na webu města Mníšek. Více o šampionátu na
https://cup.cirus.cz.
pj
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zprávy z okolíz

Pomoc na sklonku lidského bytí

H

ospicová péče
je určená pro
nevyléčitelně
nemocné a umírající, když
jsou možnosti kurativní
medicíny vyčerpané. Zatím
ji poskytujeme u pacientů
doma.
Lubomír Kníže
ředitel společnosti
Smyslem hospicové péče není léčit, ale umožnit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Zaměřujeme
se v rámci komplexní péče nejen na fyzický
stav pacienta, ale i na psychickou, sociální
a duševní stránku a garantujeme, že nebude
trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.

Společnost Hospic knížete Václava byla
založena v roce 2011 a v současné době
poskytuje pouze domácí hospicovou péči.
Poskytujeme ji zejména na teritoriu západní
části Středočeského kraje. Naším záměrem
je rozšířit působení i na východní část kraje
v okresech Praha-východ a Praha-západ.

Hospicovou péči poskytujeme ve formě domácí hospicové péče (DHP), v jeho přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče
umožňuje tam, kde to je možné, aby pacient
prožil svojí poslední životní etapu mezi svými nejbližšími. Taková péče nesměřuje pouze
k samotnému pacientovi, ale je určena i těm,
kteří o něj nepřetržitě pečují. Je to služba komplexní a týmová, kde základ týmu tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.

Vedle toho naše společnost od roku 2014
rozšířila svoji působnost i na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Poskytujeme jim respitní péči,
rovněž v jejich domácím prostředí.
Naše společnost chce v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu hospicové péče. Vlastníme rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, kde vznikne zařízení se 110 lůžky pro

čtyři skupiny nevyléčitelně nemocných, včetně pacientů v terminálním stavu.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost i do budoucna považovat za základ své činnosti domácí
hospicovou péči, a tak reflektovat na přání většiny lidí zemřít doma. Toto přání sdělilo zhruba
80% respondentů v rámci sociologického výzkumu. V České republice se to bohužel v současnosti splní pouze zhruba pětině lidí.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na
sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám
můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo
pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně, je
možné zjistit na www.hkv-kl.cz.

Dětský domov Korkyně nabízí aktivity pro pěstounské rodiny
Pro děti z pěstounských
rodin chystáme:
l1
 8. 4. 2019 (velikonoční prázdniny)

Velikonoční buřťování

l4
 . 5. 2019 Výlet za kulturou

- návštěva divadla nebo kina

l2
 2. 6. 2019 Návštěva ZOO Praha
l1
 5. 7. – 19. 7. 2019 Letní pobyt pro děti

z pěstounských rodin

l3
 0. 10. 2019 (podzimní prázdniny)
Milí pěstouni z Dobříše i z širokého okolí, rádi
bychom vás pozvali na akce, které pořádá náš
dětský domov jako doprovázející organiza-
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Výlet za sportem a zábavou
- Aquapark Příbram

ce pro pěstounské rodiny. Bohatý program
a péči o děti zajišťuje tým pracovníků se
zkušeností s dětmi v náhradní rodinné péči.
V červnu 2019 bychom vás rádi pozvali na
den otevřených dveří do naší dobříšské
kanceláře v rámci celorepublikového týdne
pěstounství. Dále připravujeme vzdělávací akce: například 5.11.2019 proběhne na
Dobříši seminář na téma Aktuální otázky
v pěstounské péči na přechodnou dobu
s lektorkou Alžbětou Hláskovou, jde celkem
o osm hodin vzdělávání.
V případě zájmu o naše služby, akce, nebo
o účast na školení, nás kontaktujte na telefonním čísle 735171848 nebo pošlete mail na
denisa@ddkorkyne.cz.
Těšíme se na vás! Dětský domov Korkyně,
Dobříš www.ddkorkyne.cz

ze zámku / mazlíčci

Veselice a velikonoční
prázdniny
V sobotu 20. dubna určitě zavítejte do zámeckých bran. Koná se každoroční Velikonoční
veselice, kterou přivítáme jaro i novou sezónu
a užijeme si celodenní zábavy.
U stánků se zastavte na sladké i slané občerstvení, nakupte kraslice, perníčky, medové
výrobky nebo voňavé svíčky, ručně vyráběné
šperky či přírodní kosmetiku. Během dne nepromeškejte vystoupení šermířů s ukázkami
zbraní a výstroje, navštivte výtvarnou dílnu
a velikonoční tvoření, zavítejte na prohlídky
zámku pro dospělé i rodiny s dětmi.

8.

duben připadá
na Mezinárodní
den památek
a sídel. Návštěvníci budou
moci vidět I. prohlídkový
okruh zdarma.
Marie
Charvátová
SZ Mníšek pod Brdy

Jeho součástí je i barokní kaple s andílky na
stropě, přípravna jídel s vestavěnou skříní,
společenský sál s japonskou šperkovnicí nebo
pracovna s trofejemi. Vstup zdarma se vztahuje jen na jednotlivce, kteří si před prohlídkou
musí na pokladně zámku vyzvednout platnou
vstupenku. Přijďte včas, kapacita je omezena.

Poslední dubnový víkend zveme do zámku
rodiny s dětmi, protože pro ně budou opět
připraveny speciální prohlídky. Tentokrát na
čarodějnické téma. Místní hodná čarodějnice je provede zámkem, jeho společenskými
salónky a slavnostními jídelnami, a prozradí
zajímavosti ze života čarodějnic. Děti se třeba
dozvědí, jaké bylinky používá, jaké vaří elixíry
a co přidává za přísady, jaká zná kouzla a zaříkadla. Ukáže dětem mníšecký lexikon kouzel,
nabídne ochutnat nový lektvar ze starého kotlíku a možná jim prozradí i nějaké zaklínadlo.
Ve středu 1. a 8. května jsou státní svátky a nás
čekají volné dny. Proto budou na zámku kromě klasických prohlídek na obou trasách opět
otevřeny i prohlídky a program pro děti. Děti
mezi prohlídkami mohou vybarvovat sádrové
odlitky ve výtvarném ateliéru, kde si vyberou
třeba oblíbeného motýlka, čtyřlístek nebo autíčko. Navštíví Kouzelné sklepení, kde potkají
pohádkového pana krále, princeznu, víly nebo
vodníka. Pohádková průvodkyně je přivítá i na
prohlídkách uvnitř zámku. Potkají třeba ledovou královnu Elsu, místní princeznu nebo paní
hraběnku, které pro ně mají připraveno zábavné pohádkové vyprávění.

Fota: Anna Čelouchová

Čarodějnické prohlídky a svátky na zámku

A protože se děti mohou těšit na velikonoční
prázdniny od 18. až do 22. dubna, budou pro
ně už od čtvrtka 18. 4. připraveny zábavné prohlídky. Zámek bude mít otevřeno i v pondělí
22. 4. a o prázdninách pozve návštěvníky na
prohlídky soukromých pokojů i slavnostních
sálů, na vyhlídku z věže, děti do Kouzelného
sklepení, malovat ve výtvarném ateliéru nebo
na speciální prohlídky komnat. Připraveny
budou prohlídky s pohádkovým vyprávěním,
na kterých potkají princeznu nebo Elsu, nebo
prohlídky s velikonočním povídáním, kde si
budou moci třeba i zařehtat!

Mazlíčci

Jedna, dvě, klíště jde…

kopřivka). V takovém případě obojek jednoduše sundejte a zvíře vykoupejte v desinfekčním šamponu.

S

jarním oteplením opět
ožívají klíšťata.
Jak před nimi účinně bránit
domácí mazlíčky?

Spot-on, neboli kapka za krk, se aplikuje na
kůži, nejčastěji v oblasti mezi lopatkami. Většinou působí maximálně 4-6 týdnů, účinnost
se může snižovat, pokud se chlupáč rád a často koupe. Některé působí i repelentně. Často
si majitelé myslí, že podle názvu stačí kapka.
Není tomu tak, vždy je potřeba aplikovat celou ampulku podle hmotnosti zvířete.

Irena
Luxová
veterinářka

Na trhu je mnoho přípravků, které lze proti
klíšťatům použít. Rozdíly jsou ve způsobu aplikace, délce působení a ceně. K dispozici jsou
obojky, kapky za krk (spot-on), tablety nebo
spreje.
Ideální je takový přípravek, který klíště odpuzuje, takže se na takto chráněné zvíře vůbec
nedostane. Dávejte pozor na účinné látky, ne

všechny přípravky jsou vhodné pro kočky. Zejména pokud máte psa i kočku, pozorně čtěte,
zda je daný preparát i pro ni bezpečný.
Obojek je jednorázová investice na celou
sezonu. Zvíře ho nosí po celou dobu dobře utažený, jinak se účinnost snižuje. Někdy
se mohou vyskytnout alergické reakce
v místech kontaktu obojku s kůží (zarudnutí,

V současné době jsou na trhu také tablety
působící 5 týdnů nebo 3 měsíce. Působí tak,
že klíště po přisátí do několika hodin uhyne.
Nepůsobí repelentně, ale studie prokázaly, že
po tak krátké době přisátí by nemělo docházet k infekci.
Spreje většinou působí repelentně, ale je
nutné je aplikovat častěji. Většina z nich je
toxická pro kočky. Obecně spíše doporučuji používat je v kombinaci s nějakým výše
zmíněným přípravkem, zejména v oblastech
nebo v obdobích zvýšeného výskytu klíšťat.
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foto i na titulní straně: Petr Marhoul

„Na vlastní oči jsem
několikrát viděl,
jak Skalka působí
na senzibily.“

Petr Kunt: Skalkou od nepaměti proudí pozitivní energie

P

etr Kunt žije
v Mníšku víc než
pětapadesát
let, deset let byl správcem
barokního areálu Skalka a ví
o něm tolik, jako nikdo jiný.
Co neuvěřitelného na Skalce
zažil a co o ní ani on sám
dříve nevěděl?

Martina Hrdličková
Co se v knihách o vzniku barokního areálu
Skalka nedočteme?
Možná se málo ví, že Servác Ignác Engel z Engelflussu, který zdejší budovy nechal postavit,
původně nebyl šlechtic. Byl koželuh, který
podnikal v Praze, dílnu měl na tom místě, kde
je dnes Werichova vila, a byl dodavatel kůže
na boty pro císařskou habsburskou armádu.
Tak byl jedním z mála, kdo vydělal na třicetileté válce. Zasloužil se i o obranu Karlova mostu
proti švédským vojskům a díky tomu získal
privilegium koupit si šlechtický titul. Koupil
si ten nejlevnější, titul barona. To byl důležitý
okamžik, protože jediná rozumná investice té
doby byla koupě panství, ale to mohl pouze
jako šlechtic.
Takže si koupil mníšecké panství?
Ano, do Mníšku se dostal díky tomu, že si jako
novopečený baron koupil třicetiletou válkou
zdecimované mníšecké panství za třetinovou
cenu a založil tady svou živnost. To vše na
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pozadí morové epidemie, která zanedlouho
po třicetileté válce udeřila, a v probíhající rekatolizaci země. Na každém panství se znovu
stavěly kostely, pobořené a vypálené protestantskými vojsky. A to, že se dost často stavěly
na kopcích nebo vyvýšených místech, mělo
duchovní význam. Kdo vystoupal až nahoru,
nechal všechny každodenní, přízemní starosti
dole a byl tak blíž Bohu. Takhle nechal postavit
na vrchu Rochota, jak zněl původní název Skalky, kostelík sv. Máří Magdalény.
Proč si vybral ze všech míst na kopci v okolí
zrovna toto místo?
Baron byl hluboce věřící člověk a jeho víra
byla hodně vázaná na biblickou osobu sv. Máří
Magdalény, druhou nejoblíbenější postavu
v katolickém podání, která po útěku z Jeruzaléma žila v jeskyni na pobřeží Středozemního
moře, na skále u Marseille. Tato svatyně byla
v jeho době uznávaným poutním místem.
Baron staviteli Kryštofovi Dientzenhoferovi
zaplatil cestu, aby ke svatyni osobně zajel
a podle toho, co tam viděl, pak postavil v Mníšku kostelík nesoucí jméno této světice. Proto
má kostelík Sv. Máří Magdalény vnitřek v podobě skalní jeskyně. Ze stropu mu původně
dokonce visely krápníky a i on se stal poutním
místem, kam se z Prahy dalo dojít pěšky za jeden den, na rozdíl od Svaté Hory u Příbrami.
Zažil jste na Skalce něco, co potvrdilo výjimečnost toho místa?
Na vlastní oči jsem několikrát viděl, jak působí na senzibily. Určitě je to i tím, že vyrostla na
místě, kde dřív měli své svatyně Keltové, a ti je
stavěli tam, kde proudí pozitivní energie mezi
nebem a zemí. Viděl jsem xkrát, co to umí.
Když přijdou senzibilové, tak v linii mezi kapličkami a křtitelnicí v kostele se jim „proutky“
točily na plné obrátky. Výjimečně citliví lidé mi
popisovali silné pocity, které měli, jako strach,
že omdlí nebo stav podobný transu. Zažil
jsem situaci, kdy přijela cizinka z Neapole do
kostelíku, protože prý slyšela, že pobyt v něm
uzdravuje a ona je prý vážně nemocná. Pobyla

v něm asi hodinu. Když se sem za rok vrátila,
řekla mi, že je uzdravená. Můžete tomu věřit,
nebo nemusíte… Přijela sem jedna žena z Jeseníku, a tam jsou odjakživa ženy, které mají
čarodějnické sklony, s tím, že když jela po dálnici, cítila, že je tady svaté místo. Poprosila mě,
jestli by se v kostelíku mohla sama a zamčená
pomodlit. Když jsem jí šel potom odemknout
a otevřel jsem dveře, vlasy, které jí předtím
splývaly do půli zad, teď držely vodorovně se
zemí. Věřte tomu, nebo ne….
Jsou nějaká fakta, která jste o Skalce dříve
nevěděl?
Nevěděl jsem, že původně toto místo na kopci, osvětlené svícemi, sloužilo i jako navigační
maják pro zlatou stezku, která vedla zdejšími
lesy. A chránila ji vojenská posádka z Karlštejna, která čítala padesát obrněných jezdců a ti
stačili udržet pořádek v celém brdském kraji. Ve skaleckém klášteře byl obraz sv. Máří
Magdalény jako freska na stropě, namalovaná
slavným barokním malířem Petrem Brandlem.
Nevěděl jsem, že mu bylo pouhých pětadvacet let a modelem mu stála dvacetiletá tanečnice milánské La Scaly Ester. Jsou záznamy
o tom, že přímo na Skalce spolu strávili nejednu společnou noc. Církvi se původně obraz
moc nezamlouval, protože prý Magdaléna
na něm nevypadá jako kajícnice, ale nakonec
k jeho umístění v klášteře svolila a mnichové
pod ním snídali několik staletí.

Petr Kunt, 79 let
Povoláním energetik. 55 let žije v Mníšku
pod Brdy, 10 let pracoval jako správce a také
odborný průvodce v barokním areálu Skalka.
Skalku zná i pod povrchem (doly, kde se
těžila železná ruda). Dlouhé roky vede místní
turistický kroužek, řada lidí ho zná jako cyklistu
a milovníka přírody a hor.

Kultura v Mníšku

Letos se Skalka otevře veřejnosti
v neděli 7. dubna ve 13 hodin. Těšit
se můžete na dvě vernisáže výtvarnic Věry Mačkové a Sari Vanessy
s Terezou Čeledovou. Duši pohladí
středověká dobová hudba v podání dívčí kapely Euphorica.
Jana Dušková, kulturní referentka

O výtvarnici
Věře Mačkové

Z

ačala tvořit
v roce 2000.
S malováním se však
setkala daleko dříve,
v dětství, kdy sledovala svého
otce, jenž ve volných chvílích
maloval krajinky.

„Pamatuji, že otec používal tyčku s bambulkou, aby si opřel ruku a nerozmazal barvy,
a pak jak si trénoval ruku kreslením smyček, to
jsem zkoušela s ním,“ vzpomíná Věra Mačková.

Má silný vztah k přírodě, kde čerpá nejen motivy pro svá díla, ale i energii a duševní sílu. Doufá, že prostřednictvím svých obrazů umožní
návštěvníkům vnímat krásu přírody a předá
jim trochu pohody, kterou v přírodě nachází.
„Před lety jsem byla krátkodobě nemocná
a přála jsme si zkusit něco namalovat. Dcera koupila vše potřebné, a tak jsem začala
krajinou podle fotky z Itálie. Tak vznikl obraz

Agave,“ vysvětluje výtvarnice a dodává, že se
u nikoho malovat neučila. „Vždy, když si nevím
rady, v duchu si říkám ´táto, pomoz mi´, namíchám barvy a pak mám pocit, že je to ono.
Nepovažuji se za umělce, jen cítím, že se mi
obraz povedl.“ Do dnešního dne Věra Mačková uskutečnila asi 40 samostatných výstav
a účastnila se 24 výstav kolektivních.


red

Farmářské trhy
Mníšek pod Brdy
O kapele Euphorica
Čtyři hlasy, čtyři nástroje, a především čtyřnásobná ženská energie, to je kapela Euphorica.
Pohanská hudba, lidové tradiční písně, doba
středověku, temná gotika i veselá renesance.
Zavede vás na sever do chladného Finska,
za sborovými zpěvy do Makedonie, ale i do
slunného Španělska a Itálie. A ukáže vám, že
i české lidovky obstojí mezi evropskými songy. Zaposlouchejte se a potkejte se s kulturou
starobylé Evropy.
Kapela Euphorica vznikla v roce 2007. Její
členky hrály již v předešlých letech ve středověkých a world music kapelách. Frontmanka
a manažerka kapely Iva Šářecová a bubenice Eva Žídková byly několik let součástí
historické dobové kapely Psalteria. K dalším
zkušeným hudebníkům patří profesionální flétnistka Markéta Stivínová, která hraje
i jako sólová flétnistka představení a škálu od
jazzu po klasiku. Klarinetistka Kateřina Bartošová prošla zkušeností na hudebním gymnáziu, kde se věnovala tradičním i netradičním
stylům hry na dechové nástroje.
red

Pozvánka do Snu
Zveme Vás
na první farmářský trh

KDY? sobota 4. května 8 – 17 hodin
KDE? pěší zóna, nám. F. X. Svobody
Mezi nabízeným zbožím nebude chybět
ovoce, zelenina, sýry, pekařské a uzenářské výrobky, sazenice a další produkty od
regionálních farmářů a výrobců.
Srdečně zve Město Mníšek pod Brdy

Dovolte nám, abychom vás pozvaly na kreativní výstavu s názvem Sen. Jde o kombinaci
abstraktního umění a prostorové malby. S radostí představíme sérii obrazů, ve kterých se
prolínají energie mezi zemí a nebem, energie
lásky, andělské ochrany, duševní síly, či tajemné hlubiny matky země. Ve snu totiž není nic
nemožné a naše výstava je místem, kde se sen
setkává s realitou.
Přijďte a nechte se přitáhnout obrazem, který
v sobě skrývá přesně takovou energii, kterou
zrovna potřebujete. Jeden z našich obrazů
půjde do slosování a bude poskytnut výherci
jako dárek. Slosování se může zúčastnit každý
s přiděleným číslem, který si vyžádá na emailu
kreativitasen@seznam.cz. Losování proběhne
poslední den výstavy a to 28. dubna 2019.
Vanessa a Tereza
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Miloš Škorpil: Běhání je víc než jen sport

P

okud chcete běhat
rychleji, musíte nejdřív
zpomalit. I toto svoje
krédo říkal mníšeckým dětem
Miloš Škorpil, legenda českého
ultramaratonu, který byl hostem
náboru do běžeckého oddílu
SK Vlčáci.

Jste ultramaratonec. Dají se takhle dlouhé
běhy běhat tak, aby to nebolelo? Nebo to bez
bolesti nejde?
V určité fázi takový běh už prostě bolí, ale to,
co jiný běžec vnímá po 5 kilometrech, ultramaratonec vnímá až třeba po stovce. Práh bolesti
se stále posunuje i proto, že člověk tyto vzdálenosti neběhá od začátku. Já jsem například začal běhat ultra až po čtyřicítce, a předtím jsem
už skoro třicet let běhal.
Jak se stalo, že jste se rozhodl pro ultra dlouhé běhy?
Už jako mladý kluk jsem hodně jezdil do přírody na vandry, s kamarády jsme třeba o prázdninách prošlapali křížem krážem Šumavu,
denně 30-40 kilometrů…Od toho to začalo.
A později v dospělosti jsem například odjel
z domova někam třeba padesát kilometrů vlakem nebo autobusem a zpátky jsem běžel.

Martina Hrdličková
Proč je právě běhání sportem, se kterým je
dobré začít už odmala?
Když se podíváte na kterýkoli jiný sport, třeba
kolektivní, tak všechny používají běh jako tréninkový prvek. A je lepší s ním začít už v dětství, protože když člověk začíná běhat až jako
dospělý, často si zafixuje chyby. Odstraňovat
je jednak podstatně obtížnější, a zároveň to
s sebou nese i riziko zranění například z toho,
že špatně zatěžuje některé svaly i kosti.
Co radíte dospělým, pokud chtějí začít běhat
a nechtějí si při tom ublížit?
Aby začali pomalu. Běhej pomalu je moje tréninkové krédo. Většina lidí si myslí, že běhání
je usilovný sport, že pokud se při něm opravdu
nezapotí, tak vlastně neběží. Základ je ale běžet tak, aby to šlo udýchat. Optimální je začít
takovým tím povídacím tempem, tedy přizpůsobit tempo tomu, aby při něm šlo povídat si.
Jsou to jen takové atletické řeči, že když člověk
neběží rychlostí 10 kilometrů za hodinu, tak
vlastně neběží. Na to je třeba vůbec nedbat,
protože každý začíná s nějakou fyzickou kondicí.
Jste propagátorem přirozeného běhu. Co je
největší překážkou k tomu, aby člověk běžel
přirozeně?
Často je tím důvodem už to, co si člověk nese
od školy, kdy nás nutili běžet patnáct set metrů co nejrychleji, všichni vypálili jako střelení,
po pár metrech lapali po dechu a bylo jim zle
od žaludku. Přirozený běh znamená, že bychom měli vnímat reakce svého těla a tomu

přizpůsobit tempo. Chybou je, že se samotný
běh neučí ani na fakultě tělovýchovy a sportu,
protože se má za to, že vlastně běhat umíme
samo sebou už odmalička. To je sice pravda,
ale když z toho vypadnete a vracíte se k tomu
až v dospělosti, děláte chyby.

Když běžím,
jsem hlavou v oblacích
a nohama pevně na zemi.
Jaké nejvíc?
Většina lidí dělá to, čemu já neříkám běh, ale
chůze se skočnou fází. Při správném přirozeném běhu by člověk neměl poskakovat.
To lidé často dělají v domnění, že tak získají
co nejdelší krok. Měli by mít rovné tělo, mírně přepadávat dopředu díky náklonu, ale ne
předklonu, a při kroku díky práci kotníků zakopávat, nikoli zvedat kolena nahoru. A k tomu
správně pracovat pažemi.

Nepřišla panika, že nedoběhnete?
Vždycky jsem si říkal, že v nejhorším případě
sednu na vlak a dojedu…Ale je to tak, že člověk se nechce vzdát, když přijde krize, klidně
chvíli půjdu…Je třeba nepropadnout panice,
když to třeba neběží podle představ. Není nutné vzdávat se, v takové situaci říkám, že chůze
je nejpomalejší běžecký interval, takže proč ho
nepoužít? Ono se to pak srovná a zase se nakonec rozeběhnu…
Často používáte termín životaběh…
Běhání je pro mě víc než sport, je to životní
styl. Je to pro mě svým způsobem meditace,
zvláště když běžím ty dálky, jsem tam sám
s okolní přírodou a svým dechem…

Věděli jste, že...
Miloš Škorpil je
Dvojnásobný mistr republiku v běhu na
24 hodin, v této disciplíně byl v roce
1992 na MS čtvrtý a v roce 1993 byl na
ME v této disciplíně členem stříbrného družstva. Absolvoval Spartathlon
246 km z Athén do Sparty za 32 hodin,
48 minut v roce 2002. Zakladatel internetové Běžecké školy.

Sobota patřila atletům z Mníšku
Sportovní klub SK Vlčáci uspořádal v sobotu 9. března první klubové závody. Počasí sice nebylo
ideální, ale chuť si zazávodit byla
silnější než déšť. Účast byla podle pořadatele téměř sto procent
a rodiče vytvořili nádhernou atmosféru. „Byli skvělí, protože při
vyhlašování tleskali všem dětem
stejně. Ze závodů máme velikou
radost, děti měly obrovskou chuť
závodit. Ukázali nám, že tady rostou atleti, o kterých ještě určitě
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uslyšíme,“ uvedl oddílový trenér
Petr Vlček.
Nyní už se klub SK Vlčáci zaměří
na Zelený pátek 19. dubna, kdy
uspořádá své oficiálně první atletické závody pod hlavičkou Českého atletického svazu, kterého
se zúčastní i kluby z jiných měst.
„Tímto chceme pozvat všechny
diváky a nadšence atletiky z Mníšku a přilehlého okolí, aby se přišli
podívat a fandit mladým atletům,“
zve Petr Vlček.
red

Děti měly na klubových atletických závodech velkou chuť závodit.

sport

Mníšek hostil druhý ročník závodu v aerobiku

V

tělocvičně základní
školy proběhl již
druhý ročník soutěže
pro začínající aerobičky. Závod
pořádal mníšecký klub BIOS FIT
ve spolupráci s Aerobik studiem
Dvojka Sedlčany.

našim děvčatům podařilo získat prvním místo
v kategorii do osmi let. Tým ve složení Karolína
Hrdinová, Karolína Okénková a Tereza Čermáková předvedl svou sestavu s maximálním nasazením. V kategorii týmů nad 15 let obsadily
krásné třetí místo Veronika Mandová, Klára Jelínková, Viktorie Žáková, Barbora Ficová, Anna
Melichová s jejich nabitou sestavou. Velkou
pochvalu zaslouží i ostatní děvčata z oddílu,
která klub perfektně reprezentovala.
Zisk medailí nás vždy potěší, ale není to hlavní cíl závodu. Jde nám především o vytvoření
příjemné kamarádské atmosféry. Chceme,
aby děti sportování hlavně bavilo a závody
se staly pro všechny odměnou bez ohledu na
umístění. Cenu útěchy a krásný diplom získaly
všechny závodnice, pro prvních šest nejlepších byly připraveny zajímavé ceny a první tři
nejlepší sestavy v každé kategorii si odnesly
medaile. Za ceny děkujeme především hlavnímu sponzorovi soutěže společnosti BIOS s.r.o.
Pro všechny účastníky sportovního dne byl
připravený bohatý doprovodný program, výborné občerstvení a veselé vystoupení. Celým
dnem prováděla báječná moderátorka Gábina
Petráňová z Rymáně.

Linda Sevaldová
BIOS fit z.s.
Mníšeckého klání se účastnilo více než sto závodnic v dětských a mládežnických kategoriích, které se sem sjely z celé republiky. Nejdelší
cestu k nám měly cvičenky z Ostravy, kterých
přijela početná skupina. V prvním bloku byl na
programu závod jednotlivkyň. V nabité konkurenci se prosadily i domácí závodnice, v kategorii do osmi let zvítězila Natálka Malkusová
a v těsném závěsu na druhém místě skončila
Karolína Hrdinová. Přemožitelku nenašla ani
Eliška Eppingerová, která zvítězila v kategorii
9-11 let. Dalším velkým úspěchem bylo krásné 4. místo naší závodnice, ale i trenérky Kláry
Jelínkové, která soutěží v kategorii nejstarší
a za svou poměrně krátkou závodní kariéru se
ohromně vypracovala.
V druhém bloku se divákům předvedla soutěžní dvou až šesti členná družstva. Zde se

Místostarosta Radko Sáblík spolu s hlavní rozhodčí
Gabrielou Zikovou předává medaile mníšeckým děvčatům Tereze Čermákové a Karolíně Hrdinové.

Velmi si ceníme přítomnosti místostarosty
města Mníšek pod Brdy Radko Sáblíka, který milými slovy podpořil celou akci, předával
dětem medaile, gratuloval všem závodnicím
a fandil společně s ostatními diváky. Děkuji
paní ředitelce Michaele Pažoutové za poskytnutí potřebného zázemí. A zejména děkuji
dobrovolníkům ze spolku BIOS fit z.s., bez kterých by celá akce nemohla fungovat. Těším se
na další společná setkání.

Bios fit rozšiřuje své řady

S

portovní klub
BIOSfit řadu
let připravuje
sportovní hodiny
pro stovky dětí i
dospělých. Otevírá se
novým cvičencům a
vítá i pomoc dalších
dobrovolníků.
Gabriela Švarcová
BIOS fit
BIOSfit
každoročně
rozšiřuje
a obohacuje nabídku aktivního
a zdravého vyžití v našem městě.
Výběr jednotlivých hodin je opravdu pestrý a neustále roste. Na své
si tak přijde opravdu každý, koho
baví pohyb. Chcete zlepšit svou
kondici, zacvičit si, nebo se jen pravidelně odreagovat od všedních
starostí? Není nic jednoduššího,

než nám zavolat, nebo napsat.
Pomůžeme vám vybrat ideální hodinu přímo pro vás tak, aby to byla
radost hned od začátku.
Žijete sportem a máte co nabídnout i ostatním? Staňte se součástí naší přátelské party lektorů a cvičitelek. I bez zkušeností
s výukou vám pomůžeme začít.
Postupně můžete sestavit vaše
vlastní hodiny ve sportu, který je
vám vlastní. Rádi vám předáme
naše zkušenosti, případně nabídneme školení. Naším společným
cílem je předat radost z pohybu
maximálnímu počtu lidí.
BIOSfit tým přivítá i jakékoliv další nadšence a dobrovolníky, kteří
nám pomohou s organizací dalších sportovních a kulturních akcí.
Již nyní se můžete těšit například
na T-Mobile Olympijský běh, který
se uskuteční v Mníšku pod Brdy
dne 19. 6. 2019.
Tak neváhejte a přidejte se k nám.
Pište ještě teď na info@biosfit.cz!
Už teď se moc těšíme!
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Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny

Odpady

Čištění

Zeleň

svoz

chodníků a ulic

zahradnické práce

likvidace

strojní čištění

sekání trávy

odpadkové koše

ruční metení

údržba mobiliáře

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

ostatní komunální
služby

kontejnery

zimní údržba
posypový materiál

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
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Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ


Hledám k pronájmu byt 50–60 m2 v Mníšku pod Brdy,
dlouhodobě. Děkuji za nabídky. Nejsem RK. Tel.: 770 131 330





Čtyřčlenná rodina z Mníšku pod Brdy hledá pečlivou
a spolehlivou paní na úklid rodinného domu, 3-4 hodiny
1x týdně. V případě zájmu volejte na na č. 603561454.



vedení kompletního
účetnictví
vedení daňové evidence
právnické i fyzické
osoby
přiznání k DPH včetně
kontrolního hlášení
přiznání k dani z příjmu









přiznání k silniční dani
archivace dokumentů
komunikace s úřady
individuální přístup
rekonstrukce
účetnictví
účetní závěrky
20 let praxe

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

KOUPÍME DŮM

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
Rodina koupí od přímého majitele rodinný dům
PRP
OR
DO
ED
JE
CJHC
OH
VO
NV
ÉNDÉRD
ŮR
BŮ
EB
ŽEŽE
PRODEJ
CHOVNÉ
DRŮBEŽE
/z veterinárně
/z veterinárně
kontrolovaných
kontrolovaných
chovů,chovů,
které
které
zaručují
zaručují
kvalitu
kvalitu
a
vysokou
a
vysokou
užitkovost/
užitkovost/
v Mníšku pod Brdy nebo v blízkém okolí.
• 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
Kuřice
černé,
červené,
kropenaté,
bílé
/nesou
bílá
vejce/,
sussex, kohoutci ,
Hledáme dům 5+k.k., s velkou garáží,
• 12h• Mníšek
12h Mníšek
pod Brdy
pod Brdy
/u zámku/
/u zámku/
kačeny pekingské,
/kříženec
a pekingské kachny/
• 12hmoularden
Mníšek pod
Brdypižmové
(u zámku)
2
černé,černé,
červené,
červené,
kropenaté,
/nesou
bílé /nesou
bílá
vejce/,
bílá vejce/,
sussex,
sussex,
kohoutci
kohoutci
, kuřata,
,
s pozemkem minimálně 900 m , vč. napojení na vodu, KuřiceKuřice
Husy
bílé,kropenaté,
Krůtybílé
/kanadské
širokoprsé
brojlerové/,
Brojlerová
Perličky
kačeny
kačeny
pekingské,
pekingské,
moularden
moularden
/kříženec
/kříženec
pižmové
pižmové
a pekingské
a pekingské
kachny/
kachny/
Kuřice
černé,
červené,
kropenaté,
bílé
(nesou
bílá
vejce)
,
sussex,
kohoutci,
elektřinu a kanalizaci.
Termíny
závozu:
20.2.,
29.3.,
10.4.,
15.5.,
4.6.,
18.7.,
13.9.
a
10.10.2019
HusyHusy
bílé, Krůty
bílé, Krůty
/kanadské
/kanadské
širokoprsé
širokoprsé
brojlerové/,
brojlerové/,
Brojlerová
Brojlerová
kuřata,
kuřata,
Perličky
Perličky
Financování koupě máme zajištěno, nabízíme rychlé
jednání a právní servis advokátní kanceláře.

kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)
212 754,
567 214 širokoprsé
502, mob.731
701 331,,734
833 158, kuřata,
po-pá 7-15h!
info@prodej-drubeze.cz
Husytel.567
bílé, Krůty
(kanadské
brojlerové)
Brojlerová
Perličky

Objednávky:
Gallus
Extra
s.r.o.,
20,13.9.
05
www,prodej-drubeze.cz
Termíny
Termíny
závozu:
závozu:
20.2.,
20.2.,
29.3.,29.3.,
10.4.,10.4.,
15.5.,15.5.,
4.6., Hubenov
18.7.,
4.6., 18.7.,
13.9.
a588
10.10.2019
a Dušejov,
10.10.2019
Objednávky:
Objednávky:
GallusGallus
ExtraExtra
s.r.o., s.r.o.,
Hubenov
Hubenov
20, 588
20,05588
Dušejov,
05 Dušejov,
www,prodej-drubeze.cz
www,prodej-drubeze.cz
tel.567tel.567
212
754,
212567
754,
214
567502,
214
mob.731
502,
7013.,
331,
701
331,
734
158,
833
158,
po-pá
7-15h!
info@prodej-drubeze.cz
Termíny
závozu:
20.
2.,mob.731
29.
10.734
4.,833
15.
5.,po-pá
4. 6.,
18.7-15h!
7.,
13.info@prodej-drubeze.cz
9. a 10. 10. 2019

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

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

www.rokal.cz

stavebniny

26
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

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

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

27
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LA SPONSA
svatební a plesový salon

Velikonoční duben – ateliér plný jarních květin
a květinových dekoraci

N OV Ě O T E

VŘENO

Okouzlující značkové svatební šaty
Essense of Australia
Alfred Angelo • La Sposa a další
Cena: 3

000 - 8 900 Kč

Tvoříme Váš svatební a plesový styl!

www.lasponsa.cz
Ztracená 71, Stará Huť u Dobříše
tel.: 774

371 955

· Oblíbené květinové boxíky
· Nově i dřevěné bedýnky plné květů
· Jedinečné kytice na Vaše přání
· Sesazované rostlinné a květinové dekorace (živé i umělé)
PS: svatební sezóna v plném proudu, rezervujte si u nás
termín již nyní...
Otevírací doba
PO – PÁ

9:00–12:00, 12:30–17:00

SO

8:00–11:30

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

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
NabízíVOJENSKÝ
volná pracovní REHABILITAČNÍ
místa na pozice
Nabízí volná
pracovní místa na pozice
ÚSTAV SLAPY NADVOJENSKÝ
VLTAVOU REHABILITAČNÍ ÚSTAV S

Nabízí
volná pracovní
místa na pozici
FYZIOTERAPEUT/
ERGOTERAPEUT
/ VŠEOBECNÁ
SESTRA / MASÉR / SANITÁŘ / NUTRIČNÍ TERAPEUT

Nabízí
volná pracovní
místa na pozic
KUCHAŘ/KA
a PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ

NABÍZÍME:
zázemíKUCHAŘ/KA
stabilní české společnosti; odpovídající
platoKUCHAŘ/KA a PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ
a PROVOZN
vé ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; příspěvek na penzijní
NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí
připojištění; 5 týdnů dovolené; závodní stravování v rámci vlastního
v oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání;
NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti;
odpovídající
NABÍZÍME:
platové ohodnocení;
zázemí stabilní
příjemné
české společn
stravovacího zařízení; možnost výhodného zaměstnaneckého ubytoplatové ohodnocení dle vzdělání a délky praxe; možnost práce s ropracovní
prostředí;
příspěvek
na penzijní připojištění;
týdnů
pracovní
dovolené;
prostředí;
závodní
stravování
na systém
penzijní
v rámcipřip
vání; možnost5využití
podnikové
rekreace
propříspěvek
zaměstnance;
botickými přístroji; možnost
výhodného
ubytování
pro zaměstnance;
vlastního
stravovacího
zařízení;
možnost
výhodného
zaměstnaneckého
vlastního
stravovacího
ubytování;
zařízení;
možnost
možnost
využití
výh
kvalitního odborného zaškolení
5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; závodní stravování v rámpodnikové
rekreacevyužití
pro zaměstnance;
podnikovézaškolení
rekreace pro zaměstnance; systém
ci vlastního stravovacího
zařízení; bezplatné
sportovního are- systém kvalitního odborného
POŽADUJEME:
Spolehlivost;
morální
a občanská bezúhonnost;
álu; možnost využití podnikové rekreace a další benefity.
schopnost
týmové
spolupráce;
vhodné
i
pro
absolventy bez praxe
POŽADUJEME:
POŽADUJEME:
POŽADUJEME: odbornou
způsobilost k výkonu povolání fyzioteraKuchař – nevyučené zaučíme
peuta dle zákona č. 96/2004Sb.; spolehlivost, morální a občanská
Spolehlivost; morální a občanská bezúhonnost;
schopnost
Spolehlivost;
týmové
spolupráce;
morální
a občanská
i proSb.bezúhonnos
Elektrikář
– osvědčení
o způsobilosti
podle
§ 6vhodné
vyhl.
50/1978
bezúhonnost, schopnost týmové spolupráce, vhodné i pro absolventy
absolventy bez praxe
absolventy bez praxe
bez praxe
Termín nástupu: ihned
Kuchař – nevyučené zaučíme
Kuchař – nevyučené zaučíme
Termín nástupu: ihned
Elektrikář – osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl. 50/1978
Elektrikář
Sb. – osvědčení o způsobilosti podle §
Bližší informace: na personálním oddělení
Termín nástupu: ihned
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392
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Bližší informace: na personálním oddělení
Termín nástupu: ihned
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

Bližší informace: na personálním oddělení - anna.matejckova@vlrz.cz
Bližší informace:
nebo na personálním
tel. č.: 727 899
oddělení
392. -
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www.prettyvisagestudio.cz |

prettyvisagestudio

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
29
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Koupím moto československé výroby:
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd,
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.
Děkuji za nabídku. Tel: 722491746
Nabízím procvičování učiva matematiky
pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy.
Telefon 605 938 630
Pronajmu malou dřevěnou chatu s verandou ve Stříbrné
Lhotě, pozemek 560m čt.,na klidném místě pod lesem.
Sprcha a WC v chatě. Pronájem možný i dlouhodobě.
Tel. 603526859

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
l Realitní služby

tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
1
16.08.16
Adresa
kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
C

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI
M
Y

CM

Petra Zedníčková

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

MY

CY

CMY

K
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Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

Zdeňka Benešová

specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Ověřte si ZDARMA současnou tržní cenu
u specialistky na místní trh.
Již 9 let v lokalitě.
728 961 519
zdenka.benesova@general-reality.cz
Pražská 13, Mníšek pod Brdy
www.general-reality.cz

Zpravodaj zaří.indd 1

18.08.2018 20:46:40

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

Kvalitní servis

A,
K
R
O
T
O
AKO M
A

perfektní předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

J
T
E
TORK
J
Š
Š
D
E
O
C
O
CH
O)KOL
ETR

EL
KUP SI (

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice
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info@bikepuzzle.cz
+420 776 176 173
/bikepuzzle.cz
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

Po, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

Jaro je tady,
hurá na kolo!
CYKLO OBLEČENÍ
DOPLŇKY

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA
SERVIS KOL

BIKE
PUZZLE

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

• MNÍŠEK POD BRDY •
• Pražská 1594 •
komerční objekt
u Benziny

