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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
letos uplyne 80 let od začátku II. světové války, jejíž 
konec si každoročně připomínáme 8. května. Dů-
vodem, proč jsme již po tolik desetiletí další válku  
neprožili nebo ji neprožíváme právě teď, tak jako 
mnoho lidí v různých zemích světa, není dílem náho-
dy či jakési šťastné shody okolností. Toto neobvykle 
dlouhé období míru v Evropě je výsledkem promyš-
leného plánu, na jehož počátku stálo Evropské spo-
lečenství uhlí a oceli a na konci současná Evropská 
unie, které jsme již 15 let součástí. Za tu dobu nám 
kromě míru přinesla EU finanční prosperitu, otevřené 
hranice a nebývalé pracovní příležitosti, ale i přísnější 
pravidla, ztrátu části průmyslové a zemědělské výro-
by nebo pocit nejistoty vlastních národních hodnot. 

Většina lidí ani po 15 letech neví, jak EU funguje,  
a některé její negativní aspekty, jako je např. netrans-
parentnost jednání Rady EU nebo lobismus velkých 
zájmových skupin, tomuto pochopení rozhodně ne-
přispívají. Přesto by asi nikdo z nás neměnil, pokud 
bychom museli zaplatit rizikem, že my nebo naše 
děti zažijeme válku na vlastní kůži. 

Evropská unie je pro nás tou nejdemokratičtější  
a nejsvobodnější zárukou, že se to nestane. Je proto 
třeba EU bránit, ale i postupně reformovat. To je však 
možné pouze v případě, že naši zvolení zástupci bu-
dou v Evropském parlamentu jednat kompetentně, 
důvěryhodně a v zájmu všech. Tato myšlenka se snad 
může někomu zdát příliš abstraktní, právě k volbě 
svých zástupců do Evropského parlamentu však bu-
deme mít všichni příležitost ve dnech 24. – 25. května 
2019, kdy se konají evropské volby. 

Se vzpomínkou na události II. světové války tak 
můžeme v květnu zároveň všichni aktivně přispět  
k tomu, aby se podobné hrůzy již nikdy v naší historii 
neopakovaly.

Přeji nám všem šťastnou volbu.
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 Z radnice

Martina Pochmanová
zastupitelka 

Po mostu přes dálnici  
v Řitce neprojedete
Ve středu 24. dubna byl po oznámení Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje a na 
základě mostní prohlídky a zjištění havarijního 
stavu, který již neumožňuje bezpečný provoz 
silničních vozidel až do odvolání uzavřen most 
na silnici III/1024 v Řitce, vedoucí přes dálnici 
D4 směrem na Čisovice. Než dojde k ustále-
ní provozu a zpracování výlukových jízdních 
řádů linek 318, 320 a 448 budou platná opat-
ření, které naleznete na webu města.

red

Územní plán čeká  
veřejné projednávání
Veřejné projednávání upraveného návr-
hu územního plánu se uskuteční ve středu  
22. května 2019 od 17:30 v Městském kultur-
ním středisku. 

Příslušná dokumentace je vystavena k veřejné-
mu nahlédnutí do 29. května 2019 včetně na 
Městském úřadu Mníšek pod Brdy, a to v úřed-
ních hodinách:
pondělí: 7:30 – 11:30, 12:30 –17:30 
úterý: 7:30 – 11:30  
středa: 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:30
Možné je dohodnout telefonicky i jiný termín 
na telefonu 318 541 915.

red

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a v den vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
Požadavky na návštěvu s přenosnou voleb-

ní schránkou můžete zasílat na e-mail: vera.
landova@mnisek.cz, tel.: 318 541 933 (uveďte 
prosím jméno, příjmení voliče, adresa trvalé-
ho pobytu, tel. kontakt na voliče – viz formu-
lář na www.mnisek .cz - volby ) nebo předejte 
vyplněný formulář do podatelny městského 
úřadu. 

Sraz byl v 9 hodin na parkovišti u Kovohutí, 
kam dorazilo asi 15 lidí. Měli jsme zajištěny 

Zkoušky ze znalosti hub
Krajská hygienická stanice Středočeského kra-
je se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou my-
kologickou společností vyhlašuje pro zájemce 
mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji  
a chtějí získat osvědčení prokazující znalost 
hub, termíny zkoušek ze znalosti hub. Konají se 
v zasedací místnosti KHS Středočeského kraje 
(Dittrichova 17, Praha 2) 16. května a 13. červ-
na vždy v 10 hodin.

red

Dobrovolníci naplnili dva kontejnery odpadky

Přenosné hlasovací schránky již jsou připravené

V neděli 28. dubna se  
v dopoledních hodinách 
konal 1. úklid Mníšku. 

V souvislosti  
s volbami do 
Evropského 

parlamentu v Mníšku 
pod Brdy (shrnující 
informace naleznete  
v tomto čísle na 
stranách 10 a 11) 
informujeme  
o možnosti volbě  
do přenosné hlasovací 
schránky.

dva kontejnery ze Sběrného dvora. Nepo-
řádek byl uklizen z autobusových zastávek  
Závod v obou směrech a okolo nich, odpad-
ků bylo z velké části zbaveno i parkoviště  
u Kovohutí a přilehlé příkopy. Na závěr byl  
vyčištěn a vyhrabán přilehlý podchod. 

Tyto akce bych ráda organizovala pravidelně, 
aby se nám v Mníšku lépe žilo. Akce budou 
zveřejňovány na FB stránkách a na uklidme-
cesko.cz. Všem zúčastněným velice děkuji,  
že přispěli ke zlepšení životního prostředí. 

Věra Landová
tajemnice úřadu
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Z radnice krátké ZPráVy

l  Schválila obnovené slože-
ní Komise pro náhradu škod. 
Jmenuje Mgr. Jakuba Severu 
předsedou komise a Ing. Danu 
Dalešickou a Věru Gvozdkovou 
členkami komise.

l  Jmenuje pana Jana Daniela  
a paní Vandu Prokšíkovou čle-
ny Komise pro sociální záleži-
tosti a rodinnou politiku.

l  Jmenuje členy Komise pro di-
gitalizaci a inovace – předseda: 
Roman Molek, členové: Broni-
slav Kvasnička, Lukáš Sokolák, 
Robert Prokeš, Zdeněk Vysko-
čil a Jan Kašpar.

l  Jmenuje členy Komise pro 
životní prostředí – předseda: 
Ing. Jiří Rom, členové: Ing. 
Martina Buchtíková, Pavek 
Jeřábek, Ing. Jiřina Romová, 
Hana Tůmová, Ing. Libuše Pe-
choušková, Mgr. Lucie Vorlová 
DiS., Vladimír Smetana, Zden-
ka Matoušková, Martin Cihla  
a Ing. Jaroslav Salava.

l  Jmenuje předsedou Komi-
se pro strategické plánování  
a majetek města Mgr. Michala 
Trkana a jmenuje členy: Petra 
Kasla, Jana Vorla, Mgr. Šárku 
Slavíkovou Klímovou, Ing. Pet-
ra Digrina Ph.D.

l  Jmenuje členy Komise pro kul-
turu: Petr Němeček, Kristýna 
Vávrová, Luboš Kožíšek, Aleš 
Matoušek, Zora Kasiková, Jana 
Dušková.

l  Pověřuje RR aktualizací pravi-
del pro vydávání Zpravodaje. 

l  Vybírá na základě průzkumu 
trhu a provedené analýzy elek-
tronický nástroj CENT pro za-
dávání veřejných zakázek.

l  Odvolává stávajícího předse-
du SVJ  č.p. 519 Skalecká ulice, 
Ing. Petra Digrina, Ph.D. a do-
poručuje SVJ Skalecká 519 ke 
zvolení předsedy SVJ Ing. Rad-
ko Sáblíka.

l  Souhlasí s uspořádáním kon-
certu Tomáše Kluse dne 9. 8. 
2019 od 20 hodin v barokním 
areálu Skalka a s bezplatným 
nájmem v rámci koncertu To-
máše Kluse v barokním areálu 
Skalka. Dozorováním pověřuje 
Janu Duškovou.

l  Souhlasí s výší vstupného – 
základní 100 Kč, děti a senioři 
50 Kč – na komorní koncert  
v rámci Festivalu Jakuba Jana 

rada města č. 11 – 13/ 2019

Z JEDnání RADy MĚSTA 
Ryby, uspořádaného v klášteře 
barokního areálu Skalka.

l  Schvaluje znění a uzavření 
smlouvy mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a agenturou nova-Art 
s.r.o. na vystoupení Jany Kir-
schner a Pavlíny Filipovské dne 
20. 7. 2019 v rámci Skalecké 
pouti 2019. Pověřuje starostku 
města Mgr. Magdalénu Davis, 
Ph.D. podpisem smlouvy o vy-
stoupení.

l  Souhlasí s poskytnutím finanč-
ního příspěvku na provoz spol-
ku AVES z.s. ve výši 3 000  Kč.

l  Souhlasí s poskytnutím inves-
tičního příspěvku Tenisovému 
klubu Mníšek pod Brdy ve výši 
10 000 Kč z rozpočtu Města 
Mníšek pod Brdy.

l  Souhlasí s uzavřením Smlou-
vy o dílo mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a společností Mag-
daléna, o.p.s. na zpracování 
projektové žádosti na finanční 
podporu z podprogramu „Pod-
pora obcí s 3001 – 10000 oby-
vateli“ dle pravidel MMR.

l  Souhlasí s aktualizací žádosti  
o zapojení fyzických osob 
oprávněných k podnikání  
a právnických osob do svozu 
komunálního odpadu.

l  Pověřuje Ing. Radko Sáblíka 
jednáním s představiteli Stře-
dočeského kraje, SICu, Techno-
logického centra Písek a další-
mi organizacemi o spolupráci 
ve věci projektu Mníšek – měs-
to budoucnosti.

l  Nesouhlasí s poskytnutím zá-
lohy ve výši 230 000 Kč Exeku-
torskému úřadu Plzeň-město, 
na výkon rozhodnutí odstraně-
ní stavby „opěrné zdi a terén-
ních úprav“, které byly nařízeny 
rozhodnutím Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy, stavební-
ho úřadu dne 12. 7. 2013, pod  
č.j.: SÚ 7759/11-1234/2005-Hři. 
Konstatuje, že potřebná finanč-
ní částka na zálohu výkonu 
rozhodnutí není rozpočtována 
a není možné ji v rozpočtu vy-
členit.

l  Bere na vědomí hospodářský 
výsledem Základní školy Mní-
šek pod Brdy, Komenského 
886 za rok 2018 – zisk ve výši  
137 472,95 Kč (včetně sponzor-
ského daru). Souhlasí s využi-
tím sponzorského daru ve výši  
111 000 Kč v roce 2019 a sou-
hlasí s rozdělením zbývající části 
zisku Kč 26 472,95 následov-
ně: Rezervní fond 14 472,95 Kč  
a Fond odměn 12 000 Kč.

l  Bere na vědomí, že JSDHO 
Mníšek pod Brdy – ev. č. 21A137 
byla zařazena do seznamu jed-
notek předurčených k zása-
hům na dopravních nehodách  
s účinností od 1. 3. 2019.

l  Přijímá dar 15 000 Kč a schva-
luje uzavření Darovací smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory 
na pořádání kulturních akcí ve 
městě Mníšek pod Brdy. Pově-
řuje starostku města podpisem 
této smlouvy mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a společností 
1. SčV, a.s..

l  Souhlasí s úpravou projektu 
zavedení kamerového systému 
pro Mníšek pod Brdy a jmenuje 
pracovní skupinu, která připra-
ví projekt pro VŘ: Miroslav Vi-
limovský, Robert Prokeš, Josef 
Řeháček, Jan Uhlík, Petr Smo-
rádek a Jan Tesař.

l  Souhlasí se zřízením 5 parko-
vacích stání na pozemku měs-
ta parc. č. 1851/2 v k.ú. Mníšek 
pod Brdy, investorem firmou 
DE BARONS PROPERTY s.r.o. za 
podmínky, že investor vybudu-
je 3 další parkovací stání pro 
potřeby města dle určení RM.

l  Souhlasí s navrhovanou kupní 
cenou 130 000,- Kč za pozemek 
parc. č. 2922/9 v k.ú. Mníšek 
pod Brdy o výměře 421 m2 od 
společnosti České dráhy a.s. 
Doporučuje věc k projednání 
do ZM.

l  Rozhodla o navýšení jednoho 
pracovního místa na odboru 
správy majetku a investic na 
pracovní poměr ve výši jedno-
ho pracovního úvazku s účin-
ností  od 1. 5. 2019 na dobu 
neurčitou.

l  Souhlasí s nabídkou „ke dni  
nástupu ubytování a po zapra-
cování možnost přidělení bytu 
1 + 1“ pro uchazeče výběro-
vého řízení na obsazení dvou 
pracovních míst – referent od-
boru stavební úřad.

l  Volí členy komise pro výbě-
rová řízení na obsazení pozic  
v komisích rady z řad odbor-
né veřejnosti: Mgr. Magdalena  
Davis, Ph.D., Ing. Dana Dale-
šická, Mgr. Šárka Slavíková  
Klímová, Ing. Radko Sáblík, 
JUDr. Miroslav Vilimovský.

l  Bere na vědomí kladný HV  
MŠ Nová za rok 2018 ve výši  
68 423 Kč a souhlasí s jeho pře-
sunutím do rezervního fondu 
MŠ Nová.

l  Bere na vědomí kladný HV  
Základní školy Mníšek pod 
Brdy, Komenského 420 za rok 

2018 ve výši 805 436,45 Kč  
a souhlasí s jeho rozdělením 
následovně: příděl do rezerv-
ního fondu 400 000 Kč a příděl  
do fondu odměn 405 436,45 Kč.

l  Souhlasí s konáním oslav  
u příležitosti 140. výročí za-
ložení SDH Mníšek pod Brdy 
dne 22. 6. 2019 od 13 hodin  
v prostorách před zámkem. 
Upozorňuje organizátory na 
zachování přístupové cesty  
k zámku.

l  Ruší usnesení RM č. 2-4/2018  
o výběru administrátora veřej-
né zakázky radou města pro za-
davatele ZŠ Komenského 420  
a pověření ředitelky popisem 
smlouvy.

l  Souhlasí s návrhem oploce-
ní dětského hřiště v lokalitě 
Staré sídliště a pověřuje OSMI 
vyřízením územního souhlasu  
a výběrem dodavatele.

l  Souhlasí s pokácením 1 ks 
borovice na dvoře ZŠ Komen-
ského 420, na pozemku města  
 č. parc. 830/1 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy.

l  Bere na vědomí výsledek re-
vizní zprávy objektu č. p. 880, 
na základě které uzavírá provoz 
objektu a pověřuje starostku 
jednáním s nájemcem v co nej-
kratším termínu.

l  Souhlasí s předloženou pro-
jektovou dokumentací na akci: 
„Park a okolí nového pavilonu 
ZŠ v Mníšku pod Brdy – Etapa 
III“. Pověřuje OSMI zajištěním 
stavebního povolení a přípra-
vou výběrového řízení na do-
davatele stavby.

l  Souhlasí s obnovou objed-
návky na dřevo – č. smlouvy 
12753/0; objednací číslo 12689 
mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a společností SILVA a pověřuje 
starostku k jejímu podpisu. 

l  Souhlasí se záborem části ko-
munikace na pozemku parc. 
č. 17/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy 
v úseku před restaurací u Káji 
Maříka dne 22. 6. 2019 v době 
od 6:00 hod do 20:00 hod  
za účelem pořádání akce  
14. ročníku „Festivalu vína“ bez 
poplatku.

l  Souhlasí s uvolněním částky  
4 000 Kč ze sociálního fondu 
na zajištění prostředků na kou-
pi speciální pomůcky pro MŠ  
a ZŠ speciální Diakonie ČCE 
Praha 5.

(výběr z usnesení v plném znění na 
www.mnisek.cz)
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Z radnice krátké ZPráVy

Věra tůmová

anna Čišková
Spolek Brdský šikula

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 16 hodin se  
v Club kině Černošice uskuteční slavnostní pre-
zentace projektu Příběhy našich sousedů, ve 
kterém se děti ze základních škol seznámily s 
životními příběhy devíti pamětníků z Černošic a 
okolí a zpřístupnily je také široké veřejnosti.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se 
v Černošicích a okolí konal letos poprvé, se 
zapojilo celkem devět žákovských týmů z pěti 
základních škol. Pod vedením svých učitelů 
zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze  
ZŠ Černošice, ZŠ Řevnice, ZŠ Dobřichovice, 
 ZŠ Davle a ZŠ Mníšek pod Brdy. 

V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli 
vyprávění místních pamětníků a dohledávali 
dokumentární materiály k jejich příběhům.  

Plán sociálních služeb
V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava 
nového Střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na období 2020 – 2022. Do tvorby 
plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad 
veřejnosti a subjekty, které mohou prostřed-
nictvím svých odborníků přinést poznatky  
z praxe a návrhy na změny problematických 
oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do pro-
cesu tvorby nového plánu, který by měl zlep-
šit dostupnost sociálních služeb, můžete nás 
kontaktovat prostřednictvím formuláře na 
tomto odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEE-
e2qdli9Zi2. Na základě vašich návrhů některé 
z vás případně oslovíme s žádostí o zapojení 
se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není 
honorována, předpokládáme, že dle tematic-
kého zaměření se skupina sejde v tomto roce  
1-3x v Praze.  

Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce  
a metodiky sociálních služeb, KÚSK

Cyklobus jezdí i letos
Speciální linka Cyklobusu PID jezdí letos od  
6. dubna do 6. října 2019 v nepracovní dny po 
trase Dobřichovice, nádraží – Černolice – Řitka 
– Mníšek pod Brdy, náměstí Mníšek p, Kaple – 
Kytín, náves.
Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky 
linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun)  
z obou směrů. Nástupní zastávka na tamním 
nádraží je umístěna na parkovišti vedle ná-
dražní budovy. 
Platí zde Tarif PID – v cyklobusu se jízdní kolo 
přepravuje za 16 Kč. Ve vlacích je nutné odba-
vit jízdní kolo jako spoluzavazadlo za 25 Kč.
Cyklobus zlepšuje přístupnost výše polo-
žených cyklisticky atraktivních oblastí Brd  
veřejnou dopravou. Provoz linky je zajištěn 
upraveným autobusem pro přepravu 25 jízd-
ních kol připevněných v úchytech.

pid

Řevničtí stavěli k nebesům
Na čarodějnice se mezi obcemi v okolí chystali 
také lidé z Řevnic. Pro upálení si přichystali hra-
nici o výšce přes 19 metrů a teprve na vrchol 
stavby připevnili čarodějnici.

Mníšečtí žáci natočili Příběhy našich sousedů

V zpomínky 
pamětníků  
z dolní Berounky 

a mníšecka ožijí díky audio 
reportážím žáků základních 
škol.

Ze shromážděných podkladů pak vytvořili 
vlastní dokumentární díla, která odborné i ši-
roké veřejnosti představí právě na slavnostní 
prezentaci v posledních květnových dnech.

Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpraco-
vávaly, je například paní Renata Horešovská, 
dlouholetá učitelka na ZŠ Černošice, jejíž 
rodina byla během komunistického režimu 
perzekuována, nebo paní Dagmar Renertová,  
význačná umělkyně a mimo jiné autorka vlaj-
ky Řevnic, jejíž rodiče byli za druhé světové 
války vězněni nacisty.

V rámci slavnostního podvečera odborná po-
rota posoudí zpracovaná dokumentární díla 
žáků i jejich prezentace před publikem a nako-
nec z nich vybere tři vítězné projekty. Prezen-
tace, kterou bude v černošickém Club kině na 
adrese Fügnerova 263, Černošice moderovat 
Anna Königsmarková, je přístupná veřejnosti.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod 
taktovkou Post Bellum a v regionu Dolní Be-
rounka a Mníšecko běží za podpory MAS Dol-
nobřežansko. Od roku 2012 do ledna 2019 
se do projektu Příběhy našich sousedů v celé 
České republice zapojilo už 661 českých škol 
s 4 234 žáky a studenty, kteří zdokumentova-
li na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem 
nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější 
žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní 
dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých  
a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné 
dokumenty je možné zhlédnout na webu 
www.pribehynasichsousedu.cz.

Na tomto setkání si mohli všichni účastníci, 
při dobré kávě, či šálku čaje, popovídat a vzá-
jemně sdílet své životní zkušenosti, načerpat 
vzájemnou energii, naladit se na vlnu sdílení 
moudrosti a nadhledu, které zažívaly naše 

V Domečku se setkaly tři generace

V březnu proběhlo třígenerační setkání v společném kruhu, které 
zorganizoval Spolek Brdský šikula a Domov seniorů Mníšek pod 
Brdy – oddělení ergoterapie.

prababičky, například při draní peří, a podpo-
řit tak mezigenerační zdravé a silné vazby ve 
společnosti. 
Věnovali jsme se i rukodělné činnosti,  
kdy jsme si vyrobili i krásná a voňavá mýdla. 
Nejmladší účastnici této akce, jsou teprve  
3 roky, nejstarší bylo 95 let a všichni jsme si 
toto krásné společné odpoledne moc užili. 

Foto: facebook Řevnické pálení čarodějnic
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Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy 
byl úředně založen již 1. února 1879 za Ra-
kouska-Uherska. V současné době si lze jen 
těžko představit míru občanské a společen-
ské uvědomělosti a nezbytného entuziasmu 
tehdejších obyvatel městečka pod Skalkou, 
kteří dopomohli ke vzniku subjektu, o jehož 
smysluplném poslání nebylo a není žádných 
pochyb. 

Jednadvacet hasičských nadšenců dispono-
valo čtyřkolovou stříkačkou, čtyřmi velkými 
trhacími háky, šesti menšími háky, osmi sudy 
na vodu k požáru, dvěma žebříky a dvaceti tzv. 
koši na vodu. To vše za 355 zlatých a 40 krej-
carů z příspěvků občanů, darů Mníšecké obce 
a rovněž výtěžků z pořádaných plesů i darů 
tehdejších mecenášů v době, kdy měla obec  
1 425 obyvatel. 

Dle Wikipedie hodnota zlatky v tehdejší  
monarchii byla cca 150 Kč. Pro představu, ko-
lem roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 
500–700 zlatých, učitele 130 a roční mzda děl-
níka 100–200 zlatých. Přitom jedna kráva stála 
60 až 100 zlatých.

Místní hasiči byli aktivní už od svého vzniku. 
Byli úspěšní nejen v boji s požáry, ale i v posi-
lování národního povědomí. Založili Knihovnu 
Dobrovolného hasičského sboru, která ne-
půjčovala knihy pouze svým členům, nýbrž  
i ostatním občanům města. Knihovna se stala 
součástí obecní knihovny kolem roku 1920.

Základna je v Pražské ulici
Dne 7. května 1977 hasiči převzali svoji zá-
kladnu v Pražské ulici č. 601, v níž sídlí sbor 
dobrovolných hasičů (SDH) se svou starostkou 
Helenou Havelkovou a velitelem Jaroslavem 
Praisem. Základna je současně sídlem jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), které 
velí Josef Dvořák.

Nicméně, SDH je organizační složkou ob-
čanského Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska (SHČMS), které vzniklo v roce 1991 
jako nástupnická organizace Československé-
ho svazu požární ochrany (ČSPO). Finanční 
zdroje sboru tvoří roční příspěvky jeho členů  

naši hrdinové všedních dnů      začínali se dvěma žebříky

radim Hreha

H istorie jedné 
velké party, která 
zachraňuje životy 

lidí, zvířat a majetku a zajišťuje 
technickou pomoc v širokém 
okolí, se datuje až do dob 
monarchie.

(dospělý 150 Kč/dítě 50 Kč), sponzorské dary, 
dotace, příspěvky a další podpory od státu nebo  
od orgánů územně správních celků, resp. 
orgánů místní správy, výnosy z majetku (ná-
jemné apod.), výnosy z reklamy, podnikatel-
ská činnost (pořádání plesů, diskoték apod.),  
příspěvky mezi organizačními jednotkami. 
SDH může své finanční zdroje užít libovolně, 
avšak musí to být v souladu s posláním sdru-
žení.

Příjmy mníšecké SDH však valné nejsou. Počí-
naje členskými příspěvky šedesáti členů SDH, 
nezájmem sponzorů konče. Dotace jsou přís-
ně účelové v oblasti investic, stejně jako výcvi-
ku. Kupříkladu v kategorii nejmladších členů 
to jsou dotace k organizování dětských tábo-
rů. Nicméně, ani ušlechtilé poslání spolku není 
zárukou přízně potencionálních sponzorů.  
Letos je prozatím jediným relevantním 
„sponzorem“ město, jehož vedení v letošním  
rozpočtu přidělilo SDH 24 000 Kč. 

Faktem je, že SDH se nepodílí na zásahových 
a likvidačních pracích při řešení mimořádných 
událostí. K těm vyjíždí jednotka sborů dobro-
volných hasičů, která je organizační složkou 
města, tudíž je financována výhradně obcí. 
Tyto výdaje musí být vynaloženy pouze na 
udržení akceschopnosti jednotky – tedy na 
funkčnost techniky, zdravotní a odbornou při-
pravenost členů jednotky SDH apod. 

Nicméně SDH i jednotka SDH jsou součástí in-
tegrovaného záchranného systému. Jednotka 
SDH disponuje pěti vozidly a její součástí se le-
tos staly i výjezdná stanoviště ve Stříbrné Lho-
tě a v Rymani, každá s jednou hasičskou cis-
ternou. Obě tak získaly oprávnění k zásahům i 
mimo katastr obce, kterým disponovala pouze 
výjezdná jednotka v Pražské ulici. 

V zásahové jednotce SDH působí 21 hasi-
čů, kteří mají příslušný výcvik a jsou fyzicky  
způsobilí k práci v jednotce. „Mezi příslušníky 
zásahové jednotky máme i hasiče, kteří jsou 
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zaměstnáni u profesionálních jednotek v Pra-
ze. Všichni příslušníci jednotky procházejí pra-
videlnými lékařskými prohlídkami, dle svých 
odborností absolvují předepsaná školení a vý-
cvik,“ konstatuje velitel JSDH Josef Dvořák, jenž 
dodává: „Svolávání členů zásahové jednotky je 
řešeno pomocí zpráv SMS zasílaných na mo-
bilní telefony z krajského operačního střediska  
v Kladně. Proto je starou známou sirénu slyšet 
jen v případě její zkoušky.“

Stávající legislativní úprava rozlišuje dvě po-
dobně znějící označení. Sbor dobrovolných 
hasičů (zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle 
občanského zákoníku. Naproti tomu jednot-
ka sboru dobrovolných hasičů obce (zkratka 
JSDH) nemá přímou souvislost se sborem 
dobrovolných hasičů. JSDH je zřízena obcí dle 
zákona o požární ochraně.

SDH má vlastní majetek, který získal v minulos-
ti nebo jej získává současnou činností. Ačkoliv 
může se svým majetkem volně disponovat, 

mnohdy upřednostňuje společenský zájem 
před komerčním přístupem. Kupříkladu cviči-
ště za sběrným dvorem u areálu společnosti 
Uher využívá kynologický klub bezplatně.

JSDH nemá vlastní majetek a pro zásahovou 
činnost používá obecní majetek včetně majet-
ku SDH.

Mníšečtí hasiči bez ohledu na legislativní ukot-
vení spolu pracují jako členové jedné velké 
party. Parťáci, kteří záchranu života lidí, zvířat 
a majetku v důsledku požárů, resp. jiných ži-
velných katastrof včetně technické pomoci v 
rámci odstraňování následků dopravních ne-
hod, vnímají jako součást své dobrovolné ak-
tivity. Potvrzuje to i velitel SDH Jaroslav Prais: 
„Díky vybavenosti a výcviku členů naší zásaho-
vé jednotky a díky pravidelnému seznamování 
se s technikou a novinkami v technických pro-
středcích hasičských záchranných sborů, jejichž 
jsou naši členové příslušníky, se daří udržovat 
zájem členů o hasičské řemeslo, být rovnocen-
ným partnerem a nezanedbatelným spolupra-
covníkem Hasičského záchranného sboru okre-
su Praha západ, což se pravidelně prokazuje na 
společných zásazích.“ Nutno podotknout, že 
naši hasiči zasahují ročně až v osmdesáti zá-
chranných událostech. 

Co k tomu dodat na závěr, snad jen tolik, že 
hasiči, ať členové JSDH, resp. SDH, si zaslouží 
nejen úctu, nýbrž i naší trvalou, či občasnou 
podporu. K té bude příležitost už brzy. Naši ha-
siči totiž připravují oslavy 140. výročí založení 
místního hasičského spolku na den 22. června 
v předzámčí. Účastníkům oslav nabídnou pes-
trou ukázku aktuální i historické techniky, způ-
sobů hašení, první pomoci v rámci záchrany 
lidských životů, využívání speciálně cvičených 

psů a mnoho dalších ukázek ze své náročné  
a odpovědné činnosti. 

zdroje: webové stránky SDH Mníšek pod Brdy 
http://www.hmpb.wz.cz/;  

Wikipedie

Sbor dobrovolných hasičů naplňuje své poslání ve vztahu 
ke zmíněnému zákonu jako občanské sdružení působící 
na úseku požární ochrany zejména v těchto oblastech:

l  Popularizace poslání a činnosti hasičů na bázi týmové práce v řadách mládeže včetně žáků 
základních škol. 

l  výchova adeptů hasičského řemesla k záchraně lidských životů a majetku, mnohdy  
v podmínkách ohrožení života samotných hasičů, která klade vysoké nároky na fyzickou, 
psychickou i morální výbavu dobrovolných členů každého hasičského sboru.

l  Podílení se na odborné přípravě členů JSdH, jejíž součástí je i Bojový řád požární ochrany, 
který specifikuje i taktiku postupů při zásahu. Její součástí je zodpovědnost, respekt  
a úcta k lidské důstojnosti včetně ochrany veřejného majetku. to vše na bázi znamenitých 
mezilidských vztahů, které jsou mezi hasiči samozřejmostí.

l  Podílení se na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany mnohdy za svízelných 
podmínek.

l  Permanentní komunikace s veřejností skrze elektronická média www.hmpb.wz.cz

l  dokumentace historie požární ochrany a hasičstva
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J iž brzy budou spuštěny 
poslední Kotlíkové 
dotace (3. výzva),  

tedy výměna zdrojů tepla 
na pevná paliva v rodinných 
domech ve Středočeském  
kraji 2019 – 2023.

jiřina 
romová
Odbor vnitřních věcí

Zákaz provozu starých kotlů – září 2022:
l  od září 2022 dle zákona o ochraně životního 

prostředí již nebude možné provozovat kot-
le 1. a 2. emisní třídy.

l  od září 2022 budou moci být v provozu pou-
ze kotle na tuhá paliva, které splňují nejmé-
ně 3.emisní třídu. Zpravidla se jedná o kotle 
s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu 
kotle je možné dohledat na výrobním štítku 
daného kotle nebo v jeho dokumentaci. 

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení no-
vého zdroje vytápění a zlepšete životní pro-
středí ve Středočeském kraji. Ve 3. výzvě je 
připraveno přibližně 575 milionů korun pro 
dalších cca 5 tisíc zájemců, kteří požádají o vý-
měnu starého neekologického kotle za nový 
zdroj vytápění. Krajský úřad Středočeského 
kraje začne přijímat žádosti již od 3. června 
2019. Výzva bude otevřená nejméně do konce 
roku 2020.

Požádat o dotaci na nový zdroj vytápě-
ní může:
l  fyzická osoba – majitel rodinného domu ur-

čeného k trvalému bydlení, který se nachází 
na území Středočeského kraje.

l  v domě mohou být nejvýše tři samostatné 
byty, nejvýše dva nadzemní a jedno pod-
zemní podlaží a podkroví.

l  hlavním zdrojem vytápění v domě musí být 
kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, 
který splňuje 1. nebo 2. emisní třídu.

na jaký zdroj vytápění je dotace určena? 
1)  Tepelné čerpadlo
2)  Kotel pouze na biomasu (automatické nebo 

ruční přikládání)
3)  Plynový kondenzační kotel
(ve 3. výzvě již nebude dotace určena na kotel 
kombinovaný jako ve výzvách předešlých)

Žadatel může získat tento finanční pří-
spěvek:
l  tepelné čerpadlo – 80% způsobilých vý-

dajů, max. 120 000 Kč + 7 500 Kč (prioritní 
obec)

l  kotel pouze na biomasu (automatické při-
kládání) – 80%, max. 120 000 Kč + 7 500 Kč

napojení 
na otopnou 

soustavu

napojení 
na komínové 

těleso

Celková 
konstrukce 

kotle
(počet a umístění  

dvířek, ostatní prvky)

l  kotel pouze na biomasu (ruční přikládá-
ní) – 80%, max. 100 000 Kč + 7 500 Kč

l  plynový kondenzační kotel – 75%, max.  
95 000 Kč + 7 500 Kč

Připravuje se možnost zálohové výpla-
ty na základě zálohové faktury na nový 
zdroj:
1) pro žadatele 65+ a zároveň z prioritní obce
2) pro žadatele 18–29 let včetně a zároveň  
z prioritní obce 
Na www.kr-stredocesky.cz budou začátkem 
května vyvěšeny veškeré dokumenty souvise-
jící s vyhlášením dotace. Součástí dokumentů 
bude i video návod, jak vyplnit žádost o dotaci.

Jak požádat o dotaci?
1.  Žádost se vyplní elektronicky na webo-

vých stránkách www.kr-stredocesky.cz – 
údaje musí vycházet z Katastru nemovitostí, 
musí být vyplněn kontaktní e-mail. Městský 
úřad Mníšek pod Brdy Vám s touto částí po-
dání žádosti může být nápomocen.

2.  Po vyplnění žádosti bude systémem vyge-
nerováno číslo žádosti (pozor, z technických 
důvodů bude až den poté možné žádost 
vytisknout).

3.  Do 20 pracovních dní zašle žadatel poštou 
(anebo doručí osobně) na adresu Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 vytisknutou a PODEPSA-
NOU žádost a dále tyto přílohy:

1)  Fotodokumentace původního kotle před 
výměnou, který je napojen na otopnou  
a komínovou soustavu, včetně štítku s uve-
dením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je.

2)  Kopie smlouvy o zřízení běžného bankov-
ního účtu žadatele.

3)  Kopie dokladu o kontrole technického sta-
vu a provozu původního kotle od revizního 
technika – najdete např. na www.topenari-
dotace.cz.

4)  Plná moc (ověřená), jestliže je konečný 
uživatel zastoupen zmocněncem, případ-
ně čestné prohlášení zákonného zástupce 
či jiné oprávnění k zastupování konečného 
uživatele.

5)  Písemný souhlas v případě spoluvlast-
nictví či vlastníka pozemku, je-li odlišný od 
vlastníka nemovitosti

O dotaci můžete žádat i zpětně, termín 
uznatelnosti je 15. 7. 2015. Odhadem za  
75 dnů od podání se žadatel dozví, zda byla 
jeho žádost podpořena.

Podrobné informace:
www.kr-stredocesky.cz

Zelená linka: 800 440 430
e-mail: kotliky@kr-s.cz

Využijte dotaci na pořízení nového vytápění
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„Druhý život“ stromu
Letos ve Stříbrné Lhotě musela být pro špat-
ný zdravotní stav pokácena druhá ze čtyř lip  
U Křížku. Laici sice podle pařezu tvrdí, že strom 
byl zdravý, ale opak je pravdou, ve větvích  
a kmenu byla hniloba, do silných větví se pro-
bořily i prsty v rukavicích. 
Při kácení do Lhoty zaletěla myšlenka: „Ne-
chcete si z toho kmenu lípy udělat sochu?“
A výsledkem je, že z kmene lípy mezi nás „vy-
stoupila Máří Magdaléna“.
Sochař se musel vyrovnat s několika problé-
my. Jednak kmen na sochu byl poměrně slabý  
a hlavně, v kmenu bylo již několik hlubokých 
ložisek měkké hniloby, které musel odstranit.  
A až potom mohl začít s vyřezáváním. A výsle-
dek práce je na fotografii.
Jak to bývá, okolo místa, kde socha bude stát, 
proběhly diskuse.  Proto ve Lhotě proběhla an-
keta o umístění sochy, ale výsledek v polovině 
dubna ještě není znám. 
Ale podstatné je, že lidi ve Lhotě se dokáza-
li rychle domluvit a na sochu složit (přispěli  
i z Mníšku). A jestli socha zůstane U Křížku, kde 
strom původně rostl, nebo u knihovny, na kraji 
lesa ve Lhotě či na Skalce již není tak důležité.  
Protože socha ve Lhotě, případně na Skalce  
určitě zůstane. 

Pavel Jeřábek

Patří tráva a větve na sběrný 
dvůr?
S podivem již mnoho let sleduji, jak lidi ze 
svých zahrad odvážejí posečenou trávu, listí  
a i větve na sběrný dvůr. A potom si v prodej-
nách kupují balený kompost či vozí mulčovací 
kůru.

Možná, že by se měli lidi podívat na nějakou 
průmyslovou kompostárnu, asi by zůstali pře-
kvapeni, co vše se tam naváží ke zkomposto-
vání.

Je to ale každého věc, zda se rozhodně pro 
pohodlné řešení odvézt a přivézt anebo pro 
nepohodlné si svoji trávu kompostovat na své 
zahradě. Je to nepohodlné, ale doma zůstanou 
živiny, které tráva vyčerpala ze svého stanovi-
ště, a víme, co v kompostu máme. Nemusíme 
trávu ani kompostovat, ale někdy je dobré rov-
nou ji mulčovat pod keři či stromy.

Často lidi říkají, že kompost smrdí. Kompost 
nesmrdí, ale smrdí špatně uložená posečená 
tráva. A to je rozdíl. 

Stejně je to s větvemi. V pohádce Tři oříšky pro 
Popelku, Vladimír Menšík snáší větve z proře-
zaných stromů a následně je řeže na topení. 
My si svoje větve odvezeme, a potom koupí-
me naštípaná polínka, třeba na čerpací stanici.  
Anebo koupíme ozdobnou borku pro mulčo-
vání.  Ale v poslední době se stále víc setkávám 
se zahradníky, kteří borku z jehličnanů dávají 
jen k vřesovištním rostlinám a jehličnanům, ji-
nak se snaží mulčovat štěpky listnáčů. 

Pravda je, že na štěpkování je již potřeba stroj. 
Naše město sice štěpkovač má, ale používá 

nAPSALI JSTE...

výjimečně. Přesto – nabízí se tu možnost, aby 
se několik sousedů domluvilo a štěpkovač si 
společně půjčili a jeden den si vše rozdrtili. Na 
fotografii je malý zahradní štěpkovač na drcení 
do 8 cm průměru větví. Když se s ním trochu 
umí, nadrtí za den přes 3 m3 štěpek. A ty lze 
posléze využít na mulčování, ale i kompost, 
či na topení. Že kvalitní mulč z trávy či dřeva 
ušetří i zálivky a postupně se mění v potřebný 
humus, není třeba rozepisovat. 

Protože fyzickou práci nepovažujeme za  
nějaký problém, tak jediné mínus štěpkování 
je poměrně vysoká hlučnost stroje. 

V Mníšku a okolí určitě budou bydlet pracov-
níci různých půjčoven. Možná, že sami přijdou  
s nějakým zajímavým nápadem pro nás  
občany. 

Pavel Jeřábek
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Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 3

Volební okrsek č. 4

Informace k volbám do Evropského parlamentu Mníšku pod Brdy

Volební místnost: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská č. p. 56,  
Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy 
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 
107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 
131, 132, 140, 152, 153, 184, 199, 204, 
220, 228, 232, 1152

Dobříšská, Hájová, Káji Maříka,  
Komenského – č. p. 97, 100, 101, 102,  
103, 104, 156, 182, 480

Kytínská, Lážovská, Malé náměstí,  
Na Madlenkách, Na Šibenci,  
Na Vrškách, Na Vyhlídce,  
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 
487

Náměstí F.X. Svobody, Nová, Pražská,  
Skalecká – č. p. 124, Terezie 
Wagnerové, Tovární, U Lesíka, 
Vejhrádek, Za Rybníky,  
Za Sokolovnou 

a dále č. ev., 119, 181, 237, 356

Volební místnost: 

ZáKLADní ŠKOLA, 
Komenského č. p. 420,  

Mníšek pod Brdy  

Mníšek pod Brdy 
Jana Šťastného, Ke Škole, 
Komenského –  
č. p. 272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 
471, 833, 851, 881, 913, 426, 1533, 
1587

Nádražní – č. p. 603, 604, 613, 614, 
615, 616, 617, 618, 1086,

Rymáňská, Švermova, V Edenu

Volební místnost: 

DOMOV PRO SEnIORy, 
Skalecké náměstí č. p. 500,  

Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy 
5. května, 9. května, K Remízku,  
K Rybníčku, Lhotecká, Micíkova,  
Na Kvíkalce, Na Oboře, Pod Lesem,  
Pod Skalkou, Pod sv. Terezií, 
Prostřední, Rudé armády, Řevnická, 
Skalecká (mimo č. p. 124), Skalecké 
náměstí, Sluneční, Sv. Barbory,  
V Jalovčinách, V Lipkách, Ve Štítku,  
V Zahrádkách, Zahradní 

a dále č. p. 1339, č. e. 0409 E, 03 E,  
34 E, 258 E, 348 E, 409 E, 659 E, 690 E, 
1186 E

Volební místnost: 

PEnZIOn U KOžíŠKů, 
Rymaně č. p. 291,  
Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy 
Čisovická – č. p.120, 213, 240, 246, 
281, 283, 284, 285, 301, 318, 362, 363, 
372, 401, 410, 1022, 1600

Hladový vrch, Jarní, Kamenné,  
K Luckému Mlýnu, K Třešňovce,  
Letní, Lucký mlýn, Luční, Polní, 
Průmyslová, Rymaně, Severní,  
U Červeného Kříže, U Nádraží,  
U Kolejí, U Lesa, U Lípy, Včelník,  
Za Lesem, Zimní

a dále č. p. 1227, 226, č. ev. 202,  
414, 743, 1112 

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: 

HASIČSKá ZBROJnICE, 
č. p. 1167, Stříbrná Lhota,  

Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

VOLBy SE KOnAJí
24. května 2019 (pátek)  

od 14:00 do 22:00

a 25. května 2019 (sobota)  
od 8:00 do 14:00.

DALŠí InfORMACE POSKyTnE 

městský úřad mníšek pod Brdy, 
odbor vnitřních věcí – mirka Jeřábková,

tel. 318 541 939 
e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz
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Kdo má právo volit
Voličem do Evropského  
parlamentu je:
l  státní občan České republiky, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

l  občan jiného členského státu EU, který je po 
dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem 
voleb (tj. nejméně od 10.04.2019) přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu na 
území ČR

l  je zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu

Hlasovat ve volbách do Evropského parlamen-
tu však nemůže volič (překážky výkonu voleb-
ního práva):
l  který byl zbaven způsobilosti k právním 

úkonům

l  jehož osobní svoboda byla omezena z dů-
vodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekč-
ním oddělení)

 

Jste zapsáni v seznamu voličů?
Každý volič si může v úředních hodinách na 
obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém 
seznamu; může požadovat doplnění údajů 
nebo provedení oprav. Obecní úřad je povi-
nen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v 
této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

Každý volič může být zapsán pouze v jednom 
stálém seznamu.

Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu 
z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního 
seznamu vedeného zastupitelským úřadem  

v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat do 
stálého seznamu pouze v případě, že volič 
předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu; toto potvrzení 
je třeba odevzdat přede dnem voleb obecní-
mu úřadu, v jehož územním obvodu má volič 
místo trvalého pobytu.

Jak bude probíhat hlasování?
Po příchodu do volební místnosti každý pro-
káže svou totožnost a státní občanství (plat-
ným občanským průkazem, cestovním dokla-
dem). Poté mu okrsková komise vydá úřední 
obálku a volič volí tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okr-
skovou komisí do hlasovací schránky. Za vo-
liče, který není schopen vložit úřední obálku  
s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, 
tak může učinit jiná osoba, nikoliv však člen 
okrskové komise.

Jak je to s voličskými průkazy?
MěÚ v Mníšku pod Brdy, § 30 zákona o vol-
bách do Evropského parlamentu, vydá voliči, 
který nebude moci volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žá-
dost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb dvěma způsoby:

l  osobně 

- v tomto případě není písemná žádost vyža-
dována, neboť MěÚ, který je oprávněn volič-
ský průkaz vydat, o žádosti voliče po proká-

zání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve 
kterém veškeré potřebné údaje uvede. Nejzaz-
ší lhůta pro osobní požádání o vydání voličské-
ho průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. ve 
středu 22. května 2019 do 16 hodin.

l  písemným podáním 

- doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 17. května 2019 do 16 hodin, pří-
slušnému obecnímu úřadu. Pro písemné po-
dání o vydání voličského průkazu není žádný 
předepsaný formulář. Podání může být učině-
no ve třech formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče;

b) v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem voliče;

c) v elektronické podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky voliče.

Žádost musí obsahovat:

o  jméno a příjmení a datum narození

o  adresu místa trvalého pobytu

o  způsob doručení voličského průkazu; poža-
duje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou 
má být voličský průkaz zaslán:

Městský úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. dne 9. května 2019, voličský průkaz:

l  předá osobně voliči nebo 

l  předá osobě, která se prokáže plnou mocí  
s ověřeným podpisem voliče žádajícího  
o vydání voličského průkazu, anebo 

l  zašle voliči

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky nebo do 
výpisu ze zvláštního seznamu vedeného za-
stupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo 
odcizení voličského průkazu nelze vydat du-
plikát.

Informace o organizaci voleb, o vydávání vo-
ličských průkazů poskytne měÚ mníšek pod 
Brdy – odbor vnitřních věcí:

Miroslava Jeřábková
telefon: 318 541 939,  
e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

Informace před začátkem hlasování, pří-
padně v průběhu voleb poskytne tajem-
nice městského úřadu: 

Věra Landová
telefon: 318 541 933,  
e-mail: vera.landova@mnisek.cz

více informací také na internetových strán-
kách ministerstva vnitra České republiky: 
www.mvcr.cz
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První výstava patří povoláním zdravotní sestře Věře Mačkové a proběh-
la v kostelíku sv. Maří Magdalény. Její obrazy malované akrylátovými 
barvami mohou zájemci shlédnout do 26. května.

Druhá vernisáž se odehrávala v klášteře. Patřila dvěma éterickým dá-
mám Vanesse Sari a Tereze Čeledové, které ji nazvaly „Kreativní výstava 
SEN“. 

Barokní areál Skalka zahájil sezonu

jana  
dušková
kulturní referentka OKS

P rvní dubnovou neděli otevřely výstavní 
sezonu na Skalce dvě vernisáže. Další 
návštěvníky tohoto překrásného místa čekají.

O závěrečnou tečku se postarala dívčí dobová hudební skupina Eupho-
rica. Dámy nás okouzlily nádherným hudebním vystoupením, za které 
si zasloužily bouřlivý potlesk.

na jaké výstavy se můžete těšit?
KLáŠTER
5. 5. – 26. 5. obrazy a sochy Mirka Salcmana a Evy Fenclové
2. 6. – 30. 6. obrazy Martiny Fojtů
7. 7. – 1. 9. obrazy Jany Fajxové
7. 9. – 29. 9. obrazy Mojmíra Stuchlíka
6. 10. – 3. 11. nebeské fotografie Jiřího Jirouška

KOSTELíK
2. 6. – 1. 9. obrazy Jitky Němečkové
7. 9. – 3. 11. obrazy Pavla Kroutila

Fo
to

: P
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ho
ul
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Brdské lesy rozezní tóny pardubické filharmonie

Hlavním tvůrcem programu je řevnický  
dirigent indického původu Debashih Chaud-
huri. Na pódiu vystoupí společně s Pardubic-
kou komorní filharmonii a dvěma sólistkami  
– Ester Pavlů a Evou Blažkovou. Společně za-
hrají hudební díla Rossiniho, Verdiho, Mozar-
ta či Mendelssohna. Zazní i jedno hudební 
překvapení vztahující se k oslavám 30. letého  
výročí Sametové revoluce.

Podpora pro Světlušku
Loňská premiéra symfonického koncertu  
v Lesním divadle se nadmíru vydařila. Hlediště 
se zaplnilo do posledního místa a atmosféra 
byla úžasná. „Na pódiu byla cítit pozitivní ener-
gie, která k nám směřovala z publika. Na tohle 
jsme mi hudebníci hodně citliví a pochopitel-
ně nás to motivuje k maximálnímu nasazení,“ 
poznamenal k tomu spokojený dirigent.

Hudebníky z Pardubické komorní filharmonie 
nadchlo nejen publikum, ale také úžasné pří-
rodní prostředí Lesního divadla. Líbilo se jim 
zde natolik, že si na letošní rok opět udělali čas 
navzdory tomu, že měli na poslední květnovou 
sobotu původně domluvený jiný program.

O zpěv se letos podělí hned dvě sólistky  
– Ester Pavlů a Eva Blažková. Prvně jmenova-
ná žije také v Řevnicích a na pódiu se spolu již 
několikrát objevily. Naposledy společně vystu-
povaly na vánočním charitativním koncertu  
v hotelu Hilton. 

Eva Blažková je nevidomá zpěvačka z Plzně. Je 
velmi talentovaná, vyjma zpěvu hraje rovněž 

jan schlindenbuch

P o cestě lesem  
z mníšku do Řevnic 
narazíte na dva 

historické i kulturní skvosty  
– barokní Skalku  
a prvorepublikové Lesní 
divadlo.  v řevnickém „Lesňáku“ 
již léta hostuje dejvické 
divadlo, sjíždí se sem trampové 
na Portu a rockový fanoušci 
na Slunovrat. Loni zde měl 
úspěšnou premiéru koncert 
symfonického orchestru. Letos, 
přesněji v sobotu 25. května, 
zahrají filharmonici podruhé.

na flétnu. „Jako nevidomá to má v profesio-
nální hudební branži velmi složité. Jsem tudíž 
velmi rád, že jsem jí mohl nabídnout spoluprá-
ci,“ říká Debashih Chaudhuri a dodává: „Stejně 
jako loni, budou moci diváci podpořit nevido-
mé nákupem suvenýrů u stánku nadace Svět-
lušky.“

Duety, Lazebník a Mendelssohn
Zpěvačky společně zazpívají celkem tři duety. 
Prvním z nich bude Květinový duet z opery 
Lakhmé od romantického skladatele Delibese. 
Děj této překrásné opery se odehrává v Indii. 
Druhý duet bude z opery Don Carlos od Ver-
diho a třetí velmi slavný duet je z opery Ho-
ffmannovy povídky od Jasquesa Offenbacha. 
Duety se budou prolínat se sólovými výstupy. 
Zpěvačky zazpívají árie z hudebních děl Mo-
zarta a Rossiniho.

Celý koncert zahájí předehra k opěře Lazeb-
ník Sevillský od Gioacchinio Rossiniho. Druhá 
polovina koncertu bude patřit čtvrté symfonie 
– Italské – od Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho. Toto dílo bylo vybráno z několika důvo-
dů. „Jednak letos slavíme 210 let od narození 
Mendelssohna a já bych rád zavzpomínal na 
tohoto výjimečného německého skladatele, 

který je slavný především díky svému Svateb-
nímu pochodu. Druhým důvodem je, že tuto 
symfonii složil Mendelssohn při své cestě po 
Evropě, když pobýval v Itálii. Inspirací mu byla 
tamní krásná příroda a uvolněný život Italů. 
Něco podobného zažívám i já doma v Řevni-
cích, takže je mi to blízké. No a za třetí, je to 
prostě krásná hudba, kterou si všichni určitě 
zamilují,“ vysvětluje Debashih Chaudhuri.

A na závěr řevnický dirigent dodává: „Chtěl 
bych všechny z Mníšku pod Brdy pozvat do 
Lesního divadla. Uspořádat filharmonický 
koncert v takto malém městě a navíc venku  
v přírodě není rozhodně samozřejmost. Je 
úžasné, že se v Řevnicích podařilo obnovit 
starou tradici, kdy se v Lesňáku vážná hudba 
hrála pravidelně.“

filharmonie v lese
Kdy? Sobota 25. května od 19 hodin
Vstupenky v ceně 270 Kč  
(zlevněné pro seniory a děti do 15 let  
za 170 Kč a rodinnou 2+2 za 550 Kč)  
můžete snadno zakoupit online na 
webových stránkách GoOut.cz

Dirigent Debashih Chaudhuri  
a sólistka Ester Pavlů.
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nOVé KnIHy V MĚSTSKé KnIHOVnĚ

kniHy Pro dosPĚLé
sestry 
Bernard Minier
Další případ detektiva 
Servaze, který tentokrát 
řeší otřesný případ vraždy 
dvou sester oblečených 
v šatech k prvnímu 
svatému přijímání.
PodraZ 
sandra Brown 
Romantický thriller, kde 
všechno je jinak, než jak 
se na první pohled jeví, 
a cokoli vyjde najevo, 
odhalí další temnou 
lež.
srMtící tajnosti 
robert Bryndza 
Elitní policejní 
vyšetřovatelka Erika 
Fosterová právě 
uzavřela jednu ze 
svých nejnáročnějších 
kriminálních kauz, ovšem 
čeká na ni už nový případ 
brutální vraždy burleskní 
tanečnice.
HLas kUkaČky 
Hana Marie körnerová 
Malá Kristýna cítí, že 
v její rodině není něco 
v pořádku, a když 
nedopatřením vyslechne 
část vyprávění své matky, 
začne pátrat po svém 
původu.

MáMa 
táňa keleová-Vasilková 
Román o zdánlivě 
všedních radostech i 
strastech jedné rodiny, 
kterou stmeluje matka.
ŠarLatáni 
robin cook 
Napínavý thriller 
známého amerického 
autora z lékařského 
prostředí, v němž se 
opět ukazuje, že bezpečí, 
které přináší moderní 
medicína, je jen zdánlivé.
stojednaLetÝ staŘík, 
kterÝ se VrátiL, aBy 
ZacHrániL sVĚt 
jonas jonasson 
Svéhlavý stařík Alan 
Karlsson je opět na scéně. 
A s ním i všichni současní 
vůdci - Donald Trump, 
Angela Merkelová, 
Vladimir Putin i Kim 
Čong-un.
PraŽské jaro 
simon Mawer 
Román výrazného 
anglického prozaika 
se odehrává v období 
„pražského jara“ v roce 
1968 a zachycuje jak 
dobové souvislosti, tak i 
spletité a komplikované 
vztahy mezi čtyřmi 
protagonisty tohoto 
příběhu.

kniHy Pro dĚti
a kde MáŠ sVŮj 
noČník ty? 
Marie Vanderbemden 
Knížka s odklápěcími 
obrázky ukazuje 
nejmenším, kam jejich 
domácí zvířátka chodí 
vykonávat svou potřebu.
kniHoŽroUti 
klára smolíková 
Aleš se Zorkou, kteří tráví 
v knihovně spoustu času, 
tentokrát objeví zcela 
novou knihovnu  
– knihobudku.
HiLda a PidiLidi 
stephen davies 
Hilda je průzkumnice, 
dobrodružka a fanynka 
kamenů. Na světě má 
nejradši svůj skicák, psa 
Větvíka, maminku  
a všechny nadpřirozené 
bytosti a příšerky, které 
žijí u nich v údolí.  
Fantastická ZVíŘata 
– GrindeWaLdoVy 
ZLoČiny 
j. k. rowlingová 
Scénář k filmu 
Fantastická zvířata: 
Grindelwaldovy zločiny, 
který byl natočen podle 
literární předlohy 
populární autorky knih  
o Harrym Potterovi.

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz
Vzpomínka na Lenku
Život každého z nás provázejí ztráty. Během svého  
života ztrácíme řadu předmětů, iluzí, ale potkávají 
nás i ztráty těžší. Ztráty milovaných osob, přátel 
i výrazných osobností, kterou bezesporu byla  
i paní Helena Taliánová, která nás opustila náhle 
a bez varování. 

Paní Helena Taliánová celý svůj dlouhý život používala jméno Lenka,  
a tak jste ji znali i vy v Mníšku pod Brdy. Sem paní Taliánová patřila,  
Mníšek milovala a byla jeho velkou patriotkou. K tomu vedla i svého  
jediného syna, JUDr. Ivana Taliána. Jeho knihy o historii Mníšku pod 
Brdy jsou stále vysoce ceněny. Podklady k nim mu paní Taliánová  
pomáhala hledat a po jeho úmrtí dokončila jím začaté projekty.  
Celý svůj život zaměřila k tomu, co udělat pro Mníšek, aby byl co nej-
krásnější.  

Na počátku padesátých let pracovala jako jeřábnice při výstavbě sídliště 
Pod Skalkou. Tam i na všech pracovištích, stejně jako v místě bydliště 
představovala paní Taliánová stmelující prvek kolektivu, sousedů a zná-
mých. Měla spoustu přátel, stejně jako energie, kterou jim nezištně po 
celý život věnovala. Uměla říkat pravdu do očí stejně, jako vzít za práci 
a vyřešit problém. Její chuť do života byla inspirující i nakažlivá. Byla 
příkladem všem, co o to stáli. Uměla být nad věcí a s úsměvem řešila  
i složité životní situace. 

Vzorně se starala i o šťastný a spokojený život své rodiny, pro kterou 
měla velký cit. Mimo jiné byla milující tetou mou, mých dětí i všech  
příbuzných, kteří u ní v Mníšku trávili školní prázdniny.

Paní Taliánová bude jistě chybět v ulicích Mníšku, ale doufám, že ne ve 
vašich vzpomínkách. Já i má rodina jsme jí vděčni za chvíle, které jsme 
s ní prožili.

Egon Wiener, synovec

 

 

VZPOMínáME...
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Mateřské centrum Oáza
I v květnu je otevřená hernička, která je  
k dispozici všem, kteří rádi vyrazí se svými 
ratolestmi za zábavou. 
Otevřeno ÚT, ST a PÁ 9:00-12:00, ČT s pro-
gramem Miniškolička 9:30-12:00. Miniško-
ličky se budou konat 16., 23. a 30. 5. 2019  
– od 10:00 v sále MKS. 
Těšit se můžete jak na pohybový a tvořivý pro-
gram, tak na Montessori dílničky.

J arních akcí bylo a ještě 
bude nespočet. děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili 

dubnové brigády na farní zahradě.

Jaké je jaro v občanském sdružení                 ?

Březen – Pomáháme s nápravou rozrytých drnů v aleji V Lipkách, návštěva farmy Klínec a keramické dílny Klínec.

duben – Sázíme květiny kolem Spolkové lípy republiky u MKS a vyrábíme proutěný plůtek, návštěva statku ve Stříbrné Lhotě a zakládání záhonku.

V pátek 17. 5. 2019
bude divadelní představení plné humoru 
překvapení i improvizace – „Sieřino tajem-
ství“. Je to příběh o velké duši holčičky jmé-
nem Siera, která cestovala po celém světě  
a odhalila své velké tajemství.

V pondělí 27. 5. 2019
v odpoledních hodinách (čas bude upřes-
něn) chystáme ve spolupráci s READY2HELP  
seminář poskytování první pomoci (převáž-
ně dětem). Seminář bude zakončený osvědče-
ním o absolvování kurzu. Délka cca 90 minut. 
Cena 200,-/osoba. Počet účastníků je omezen, 
proto se prosím hlaste na mcoaza.mnisek@ 
seznam.cz.

Klub domácích  
školáků Lipka
také nezahálí, děti 
se kromě "výuky" 
snaží i o zvelebení 
svého okolí, starají 
se o vlastní záho-

nek, podnikají výlety a exkurze... Moc děku-
jeme majitelům farmy v Klínci – manželům  
Trachtovým, keramičce paní Brožové  
z Klínce a panu Čermákovi ze statku ve  
Stříbrné Lhotě za možnost navštívit je,  
a hlavně za ochotu, se kterou se nám věno-
vali!

Zuzana Bartáková
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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.

CO NABÍZÍME: 
•  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, sonografi e)
•  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

Chcete se stát redaktorem 
tohoto zpravodaje?
Přihlaste se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referent/ka odboru kanceláře starosty (redaktor/ka)
Nabízíme platovou třídu 11 a pracovním poměr na dobu 
neurčitou.

Co Vás čeká: příprava měsíčníku Zpravodaj městečka pod Skalkou, 

plnění webových stránek a sociálních sítích města, podíl na organi-

zaci kulturních a společenských akcí s účastí města a komunikace se 

spolky či institucemi v oblasti výchovně vzdělávací, osvětové, kulturní 

a sportovní.

Jaké máme požadavky?
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu

  zkušenost s redaktorskou prací, vynikající znalost českého jazyka 

a gramatiky, úprava redakčních stránek ve spolupráci s grafi kem, 

psaní článků do tištěného periodika, na internetové stránky a sociální 

sítě města, natáčení jednoduchých videopříspěvků na weby a sociální 

sítě města, zpracování zadaných témat a vyhledávání vlastních, velmi 

dobrá znalost práce na PC a používání internetu

  vzdělání v oboru žurnalistika a praxe v oboru výhodou

(uvítáme přiložení vlastních článků k přihlášce)

Více informací na www.mnisek.cz/obcan/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Informace poskytne také vedoucí OKS, Mgr. Jaroslav Pešice, telefon 739 452 835, 
e-mail: jaroslav.pesice@mnisek.cz

Chcete práci a byt v Mníšku pod Brdy?
Přihlaste se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referent odboru stavební úřad 
s místem výkonu práce Město Mníšek pod Brdy a jeho správní obvod, platové 

zařazení dle zákona (odpovídá druhu práce v 8. až 10. platové třídě dle pracovní 

náplně), pracovní poměr na dobu neurčitou.

Nabízíme ke dni nástupu ubytování, po zapracování je 
možné přidělit byt 1+1.

sjednaný druh práce: činnosti stavebního úřadu – výkon státní správy 

na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Požadavky: 
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo 

právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 

a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní 

zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

  znalost právních předpisů – zákon č. 183/2006 Sb. o úz. plánování 

a stavební řád, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 128/2000 

Sb., zákon o obcích 

  samostatnost, fl exibilita, odpovědnost, komunikační a organizační 

schopnosti, velmi dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

  praxe ve státní správě a znalost správního řádu výhodou

Více informací na www.mnisek.cz/obcan/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

Informace poskytne také vedoucí SÚ, Bc. Lenka Hršelová, tel. č. 318 541 921. 
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Beta Lacková
oddíl Světlušky – Veverky

Během sobotní hry v centru města se pomocí luštění šifer a získává-
ní nápověd od místních lidí Světlušky dostaly až k hledané odpovědi 
– a to k místu, kde se nachází tajemný poklad, který se na ono místo 
vydaly večer najít. 

Dále jsme si odhalili význam jednotlivých částí skautského kroje, a na 
své si přišli i všichni milovníci míčových her – v brandýském skautském 
srubu, kde jsme pobývali, mají dokonce i tělocvičnu! Z výpravy jsme 
se vrátili plni nových zážitků. Už jen doufáme, že pro příště nás pojede 
zase o něco víc.

Milý Sedmikvítku,
začátkem dubna 2019 jsi oslavil své 5. narozeni-
ny a já ti touto cestou přináším své přání a podě-
kování pro tebe.

Před 4 roky jsme se z Prahy stěhovali do Nové Vsi 
pod Pleší. Hledali jsme tehdy pro našeho prvního 
syna, skoro čtyřletého Honzíka, školku a narazili 
na tebe, lesní školku Sedmikvítek.

Honzík byl a je dost živý a zvídavý kluk a věděla 
jsem, že pobyt venku, v přírodě a na čerstvém 
vzduchu bude pro něho to nejlepší.

Už po pár dnech, pod vedením zkušených prů-
vodců a ve společnosti prima dětí a kamarádů, 
se z našeho syna stal zkušený školičkář. Bez  
slziček to úplně nebylo, ale díky respektujícímu  
a lidskému přístupu šlo všechno hladce.

Jsem moc vděčná, že jsi nám přišel do cesty  
a že díky tobě jsme blíž k přírodě a vlastně sami 
k sobě. Přála bych si být znovu dítětem a moci 
zažít to, co díky tobě mohou zažívat tvoje děti.

Děkuji ti, Sedmikvítku, za to, že jsme se díky tobě 
v novém městě cítili od začátku jako doma. 

Děkuji ti, Sedmikvítku, že máme díky tobě plno 
kamarádů, jak malých, tak i velkých.

Dívky ze skautského střediska Skalka Mníšek čekalo dobrodružství

J aké poklady skrývá Stará Boleslav? Tomu se 
pokusily naše Veverky přijít na kloub během 
víkendové výpravy 5. – 7. dubna. Pro některé 

z nich to byla první vícedenní akce. O to větší 
dobrodružství na ně v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi čekalo. 

Děkuji ti, Sedmikvítku, za to co děláš a že jsi před 
5 lety byl odvážný a narodil ses.

Děkuji ti, Sedmikvítku, že mohu být součástí  
tebe.

Přeji ti pořád skvělé děti, fajn rodiče, odvahu  
a lehkost dělat věci jinak a hlavně buď šťastný  
a veselý v tom, co děláš, jako doposud.

Zuzana Dušková
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festival naPleš! má ukázat fungující komunitu

Hlavním tahákem hudebního programu je 
Tomáš Klus, těšit se ale můžete i na stand–up 
comedy, dílny pro děti a lokální dobroty.

Vedení nemocnice uspořádalo loni nultý roč-
ník festivalu při příležitosti výročí otevření nové 
budovy s lineárním urychlovačem. Minulý rok 
šlo pouze o doprovodný program k odborné 
konferenci, letošní ročník má být prvním, který 
propojí veřejnost s životem v nemocnici. 

„Chceme ukázat především lidem z okolí, že 
jsme fungující součástí zdejší komunity, že se  
u nás děje spousta pozitivních věcí a v ne-
poslední řadě také nabídnout odlehčenou 
formou informace o možnostech zdravotní 
prevence,“ říká primářka onkologie Kateřina 
Jirsová, která s ideou festivalu přišla. „Přístup  
k pacientům je u nás velmi přátelský a otevře-
ný. Naším mottem je, že své pacienty neopou-
štíme. I festival tak má za cíl ukázat, že jsme 
trochu jiná nemocnice,“ dodává její ředitel 
Martin Kott.

Festival NaPleš! má navíc benefiční rozměr. 
V Nemocnici Na Pleši je kinosál pro více než 
stovku lidí, který je víceméně nevyužívaný. Ve-
dení by chtělo tyto sto let staré prostory otevřít 
veřejnosti a rozvinout tak možnosti kulturního 
dění nejen pro pacienty nemocnice. Výtěžek  
z festivalu bude věnován právě na tento pro-
jekt. 

„Ne každý asi ví, že vybudování původního  
Sanatoria Na Pleši v roce 1916 bylo financová-
no z darů veřejnosti v celkové výši téměř dvou 
milionů korun. Ačkoliv jsme soukromá nemoc-
nice, líbí se nám myšlenka, že komunita spo-
lečnými silami uskuteční nějakou vizi. Spousta 
lidí se na nás obrací a chtějí nás podpořit, často 
finančně. Tak vznikl nápad na benefici,“ vysvět-
luje Kateřina Jirsová. 

A reál nemocnice  
na Pleši se 7. června 
otevře široké veřejnosti 

na 1. ročníku multižánrového 
festivalu naPleš! 

klára Luprichová

Blanka Majerová

Ř ečnická přehlídka 
spřátelených škol

Základní škola v Mníšku pod Brdy převzala 
pomyslnou štafetu od Základní školy Všenory 

a v letošním roce bude pořádat už 6. ročník 
řečnické přehlídky. 

Možná Vás bude zajímat, jak se s tématy Za 
přírodními krásami naší obce a Změny v naší 
obci a škole od 17. listopadu 1989 vypořádají 
žáci blízkých i vzdálenějších škol. 

Zveme všechny zájemce, aby dne 15. května 
2019 přišli do barokního areálu Skalka. Začí-
náme v 9 hodin.
Těšíme se na Vás všechny 

Křížem krážem naším krajem 2019

Základní vstupné je nastaveno na velkorysých 
150 korun, což umožnili především samotní 
účinkující, kteří vystoupí bez nároku na hono-
rář. Nicméně návštěvníci budou mít možnost 
přispět na celou akci zakoupením benefičního 
vstupného ve výši 350 korun a víc a odnést si 
na památku malý dárek.

Páteční dopoledne bude stejně jako loni patřit 
odborné konferenci, ale ve 14 hodin se již are-
ál otevře veřejnosti. Odpolední program od-
startuje klaun Bilbo s dětským vystoupením, 
těžiště festivalu pak bude v hudební produkci. 
Vedle největší hvězdy Tomáše Kluse vystoupí 
nadějný písničkář Michal Horák, bluesová kla-
sika Bluesberry a závěr večera roztančí funkoví 
Juicy Freak. Festivalem provedou Karel Hynek 
a Adéla Elbel, známí z pořadu Na Stojáka.

Jak už bylo řečeno, cílem akce je mimo jiné 
zvýšení povědomí o prevenci. V rámci dopro-
vodného programu budou prezentovány lé-
čebné a preventivní programy, třeba možnosti 
prevence rakoviny prsu či kůže. Zdravotní 
odborníci z nemocnice také představí, co je 
canisterapie anebo aktuální trendy v rehabili-
tačních metodách.

Festival má i lokální význam. Organizátoři 
dbali na to, aby občerstvení zajišťovali místní 
podnikatelé, takže své produkty nabídne na-

příklad řezník Kšána, pivovar Kytín, kavárníci  
z Malého mnicha a prodávat se bude také 
mošt přímo z nemocničního sadu.

Vstupenky na festival bude možné zakoupit  
v předprodeji online i v některých kamenných 
prodejnách, veškeré informace budou zveřej-
něny na stránce festival.naplesi.cz.

Program festivalu
Kde: nemocnice na Pleši,  
           nová ves pod Pleší 110
Kdy: 7. června 2019, 14:00 - 21:00
Open Air program: 
tomáš klus, Bluesberry, michal Horák, 
Juicy Freak  
Moderátoři: karel Hynek a adéla elbel
Program pro děti: 
klaun Bilbo, výtvarné dílny, tetování
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Historická premiéra vyšla Vlčákům parádně

N a Zelený pátek 
uspořádal klub  
Sk vlčáci první  

atletické závody přípravek  
v mníšku pod Brdy. 

Petr Vlček
SK Vlčáci

Hřiště ZŠ v Mníšku pod Brdy se 19. dubna pro-
měnilo na krásný sportovní areál, kam zavítaly 
pražské kluby AC Sparta Praha, Spartak Praha 4, 
Atletika Jižní město, Atletika Človíček, Sokol 
Královské Vinohrady, Sportovní Akademie Pra-
ha, SK Kontakt Praha a TJ Slovan Praha nebo ty 
ze Středočeského kraje: Lokomotiva Beroun, 
Střela Žebrák, Sokol Říčany a Radošovice,  
LS Kladno a samozřejmě borci s SK Vlčáci. 

60 závodníků se seřadilo na první starty ve 
sprintu které, odstartovaly ve 13:15 a náš klub 
čekal, kolik urvou Vlčáci cenných kovů... Před 
začátkem závodu jsme doufali v 10 medailí. 
Nakonec zůstalo z víceboje 19 „placek“ doma 
na Mníšku, z čeho máme obrovskou radost. 

Tímto bychom chtěli poblahopřát i borcům, 
co na medaile nedosáhli, jelikož všichni si sáhli 
na dno svých sil a udělali si osobní rekordy ve 

Triumfy v Jarním běhu pro zdraví

D ruhou dubnovou sobotu proběhl na Dobříši 
Jarní běh pro zdraví, kde měli zastoupení  
i Atleti SK Vlčáci Mníšek pod Brdy. 

Naše duo N+N potvrdilo roli favoritek a i přes velkou konkurenci  
dobříšských oddílů jako je např. OK Dobříš nebo Sportovní akademie 
Dobříš a v tomto přespolním běhu na trati dlouhé 4200m Natálie Pixová 
v kategorii dívek 2010 – 2011 a Natálie Vlčková v kategorii 2008 – 2009 
získaly zlaté medaile.

pv

všech disciplínách. Začínají se zde rodit atle-
ti, kteří by měli vozit medaile z pravidelných  
atletických mítinků. Nechtěl bych zde někoho 
vyzdvihovat, jelikož všichni mají náš obdiv, ale 
co musím vyzdvihnout, jsou naši hoši ročníků 
2008 a 2009, kteří ve skoku dalekém získali  
1., 2. a 3. místo. Byli jsme překvapeni i z toho 
důvodu, že skok daleký trénujeme pouze  
2 měsíce a je tam vidět obrovský posun.  

Nejdříve všichni měli problém přeskočit tři 
metry, ale v závodě skákali daleko za ně. Všimli 
jsme si, že ve skoku dalekém se zlepšilo více 
dětí v různých kategoriích.

Nakonec chceme poděkovat městu Mníšek 
pod Brdy, ZŠ Komenského 400 Mníšek pod 
Brdy, SDH Malé Přílepy, SDH Mníšek pod Brdy 
a našemu realizačnímu týmu SK Vlčáci bez kte-
rých bychom těžko takovou akci uspořádali.
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Akce se uskuteční ve středu 19. června 2019, 
kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 
80 tisíc běžců na 80 místech po celé České re-
publice mezinárodní Olympijský den. Všichni, 
kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už 
nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz.

Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu 
ožívá přes třicet let a může u toho být každý. 
Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připrave-
né trasy. Po celé zemi se uskuteční více než 80 
běhů. Mezi nimi nebude chybět ani běžecký 
závod v Mníšku pod Brdy, který nabídne trasu 
na 5 kilometrů, závodit se bude v kategorii re-
kreačních i profesionálních běžců. Závodů se 
tak nemusí nikdo bát. Stejně jako v minulých 
letech budou připraveny i oblíbené běžecké 
trasy pro děti. 

Ač se bude běhat na osmdesáti místech v ce-
lém Česku, budou mít závody jedno společně 
– a to start z éteru Českého rozhlasu Radio-
žurnál. Všechny běhy se konají jako oslava 
celosvětového Olympijského dne, tedy výročí 
založení Mezinárodního olympijského výbo-
ru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských 
běhů už v roce 1987 legendární běžec Emil 
Zátopek. 

„Za vším stojí myšlenka, že by se každý měl 
pohnout a jít si zasportovat. A kdy jindy než 
právě v den, kdy oslavujeme olympismus, 
sport a zdravý pohyb,“ říká Petr Graclík, gene-
rální sekretář Českého olympijského výboru. 
„Akce je letos o to významnější, že si připomí-
náme kromě 125 let založení Mezinárodního 
olympijského výboru také 120 let od počát-
ků Českého olympijského výboru,“ doplňuje 
Graclík.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastní-
ci neběží pouze pro sebe, část ze startovného 
jde na podporu charitativní činnosti České 
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat 
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.  
V roce 2018 bylo České olympijské nadaci 
takto darováno přes 350 000 Kč.

Registrace do všech závodů probíhají na 
www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 
100 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských 
závodů zdarma.  

Olympijský den letos oslaví běháním i Mníšek pod Brdy

T -mobile Olympijský běh, 
podle ocenění  
Českého atletického 

svazu nejlepší běžecká akce 
loňského roku, zamíří opět  
i do mníšku pod Brdy. 

Linda sevaldová
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Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz

Kontaktní telefon 737 242 200

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

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 12h Mníšek pod Brdy (u zámku)

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

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

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

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

info@prodej-drubeze.cz

nabízím procvičování učiva matematiky 
pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy.  

telefon 605 938 630

koupím moto československé výroby:  
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd,  

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

děkuji za nabídku. tel: 722491746
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

stavebniny
www.rokal.cz

Nabízíme:

•	 Zázemí	a	kolektiv	stabilní	české	rodinné	firmy	
•	 HPP	na	dobu	neurčitou	a	jednosměnný	provoz	(6:00	-	14:30)
•	 Podpora	profesního	růstu	a	kurzy	pro	zvyšování	kvalifikace
•	 Pracovní	oděv,	obuv	a	stravenky	(po	zkušební	době)
•	 25	dní	dovolené	+	3	dny	indispozičního	volna
•	 Nástup	možný	ihned	

Požadujeme:

•		Ruční	svařování	podle		
	 výkresové	dokumentace
•		Sestavování	částí	svařenců		
	 pestré	škály	výrobků

Co	budete	dělat:

•		Příprava	a	lakování		
	 kovových	i	nekovových		
	 výrobků

•		Zkušenost	se	svařováním		
	 černého	i	nerezového		
	 materiálu
•		Ukončené	odborné	vzdělání		
	 v	oboru	zámečnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

•		Praxi	v	oboru	lakýrnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

Pište	na	jana.turko@wamag.cz							www.wamag.cz

Jsme	rodinná	firma	s	25letou	tradicí	na	trhu	a	v	Česku	jsme	se	stali	lídrem	
v	oboru	magnetických	systémů.	Vyvíjíme	a	vyrábíme	vlastní	špičkové	
magnetické	systémy	pro	třídění	kovů,	recyklaci	surovin,	manipulaci,		
dopravu	či	demagnetizaci	v	desítkách	průmyslových	odvětví.	

Do	našeho	týmu	hledáme:

lakýrníka (m/ž) svářeče (m/ž) 

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

Poděkujte mamince
za to, že je 

 
nejkrásnější dárky ke Dni matek 12. 5.

 
· 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 
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Unikátní koncept 
péče o klienty 
s Alzheimerovou chorobou

Respekt a úcta
Individuální přístup pro 
maximální kvalitu života 
našich klientů.

Odborná péče
Unikátní koncept péče 
přizpůsobený diagnóze a  
specifickým potřebám klienta.

Zkušenosti
Máme již 22 let zkušeností s odbornou péčí  
o nemocné Alzheimerovou chorobou ve  
13 centrech po celé České republice.

Otevíráme již v červenci a přijímáme nové klienty.
Volejte sociální pracovnici: +420 775 893 803.
Ostružinová 728, Černošice

Více na www.alzheimercentrum.cz

Nabízíme

pracovní příležitosti

+420 774 774 088

Nově i v Černošicích
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

Do výrobního závodu v Mníšku pod Brdy hledáme do našeho 
týmu kolegu na pozici

Hutník neželezných kovů

Nabízíme:
- stabilní zaměstnání s dlouhodobou perspektivou 
- velmi dobré mzdové ohodnocení
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- příspěvek na životní a penzijní připojištění
- příspěvek na volnočasové aktivity
- příspěvek na rekreaci pro děti zaměstnance

Požadujeme:
- manuální zručnost, pracovitost, spolehlivost
- fyzickou zdatnost
- ochotu pracovat v nepřetržitém provozu

Pracujte pro nás! Jsme stabilní společnost zabývající se výrobou
vanadu, kovu, který se následně přidává jako přísada oceli. Náš
produkt je distribuován do celého světa. Jsme součástí
nadnárodní skupiny EVRAZ, jednoho z největších světových
výrobců oceli.

Hledáte práci?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Štěpánka Weikertová, tel.: 607 060 700 
e-mail: stepanka.weikertova@evraznikom.cz

PŘIJmeme ŘIdIČe skup. C s profes.  
PrOvOZOvna SLUŽeB ZBraSLav, tel.: 602 746 031
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI (ELETRO)KOLO OD ŠTORKA

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

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

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

Zdeňka Benešová
specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

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

Již 9 let v lokalitě. 

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

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

Zpravodaj zaří.indd   1 18.08.2018   20:46:40



Jaro je tady, 
hurá na kolo!

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

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz  

BIKE 
PUZZLE

• MNÍŠEK POD BRDY •
• Pražská 1594 •

komerční objekt  
u Benziny

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

DĚTSKÁ  
CYKLISTIKA

SERVIS KOL

CYKLO OBLEČENÍ
DOPLŇKY


