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Včely tu byly dříve než lidé a dokázaly přežít,
to už ale 30 let neplatí. Co je důležité si uvědomit? V průměru každé třetí sousto, které
sníme, je ovlivněno včelami. Prospěšnost včel
je 90 % pro společnost a 10 % pro včelaře, prospěch tkví především v opylování zelených
rostlin. Albert Einstein prý kdysi řekl, že kdyby
vymizely všechny včely, lidstvo by do čtyř let
vymřelo. Pozor na slova „všechny včely“ – na
světě je více jak 10 000 druhů včel, v České republice přes 450 druhů a jen na území Prahy
bylo napočítáno 107 druhů včel. Včelaře hlavně zajímá jeden druh, a to Apis mellifera – včela medonosná. Pravdou je, že v úlu přes jaro
a léto může být i víc jak 60 000 jedinců tohoto
druhu.
V Mníšku pod Brdy a okolí je dost včelařů
a dost včelstev. Stejně jako v celé České republice. Jsou lokality, které jsou dokonce převčelené. Viděl jsem v televizi, jak nějaký zlý člověk
přivázal psa v lese u stromu. Pes měl hlad a žízeň, všem nám ho bylo líto. Psa se podařilo zachránit, ale dlouho byl v péči veterináře. Když
hladoví včely, téměř nikdo si to neuvědomuje,
nikdo to nevidí, snad jen pozorný včelař. Jak by
mohly včely hladovět – vždyť si doletí a něco
si najdou. Včely potřebují k výživě svého plodu nejen med, ale i pyl. Medu mohou mít své
zásoby, nebo je včelař může přikrmit cukrem,
když se žádná snůška nepředpokládá. Ale o pyl
může být opravdu nouze. Uvedu příklad: jaro
v roce 2014. Téměř vše vykvetlo koncem dubna, začátkem května mrzlo, v druhé dekádě
pršelo a ve třetí dekádě byly povodně. V červnu nekvetlo téměř nic a ani nic nemedovalo,
včely měly hlad. Špatně vyživovaly plod, došlo
k přemnožení roztoče Varroa destructor - kleštík včelí, který naše včelstva sužuje už přes
třicet let. Následně se přidaly virózy, došlo
k velkým úhynům, v některých místech v Praze-západ uhynulo 45 % včelstev. Vím o včelařích,
kteří nevytočili ani kilo medu, jenom nakrmili.
V Mníšku a okolí byl úhyn naštěstí jen 7,7 %.
Včela medonosná obývala původně lesy. Než
člověk nanosil včelstva ke svému obydlí, byla
od sebe vzdálena i přes 800 metrů. Pár čísel
o zavčelení: v EU je v průměru 3,31 včelstev
na 1 km², v ČR a v Polsku 6,3 včelstev na km²,
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osobně předpokládám, že u nás v roce 2015
počet včelstev ještě podstatně stoupl. Slovensko má 4,8, Německo 2,5, Anglie 1,1, Švédsko
0,3, USA 0,25, Finsko 0,1, v EU vede Řecko
s 11,4 včelstev na km². V Mníšku pod Brdy
a okolí je průměr 8,2, vede katastr obce Čisovice s 28 včelstvy na km². To jsou čísla od přirozeného výskytu včel dost vzdálená. Nejen
včelám, ale i lidem vyhovuje pestrá strava.
Ředkvičky jsou zdravé, ale když budu jíst měsíc jenom ředkvičky, zdravě si počínat nebudu,
ani mi nebudou chutnat. Když bude okolo úlu
zaseta monokultura, jako třeba řepka nebo
svazenka, včely se budou snažit najít i nějaký
jiný zdroj pastvy. Silná zdravá včelstva si pro ni
doletí. Ve včelstvech v Líšnici jsem měl fialový
pyl ze svazenky, která kvetla u Mníšku. To je
vzdušnou čarou více než 5 km. Slabá včelstva
tak daleko nelétají.
Když jaro nastoupí po dlouhé zimě rychle,
rostliny to doženou, ale včelstvům bude chvíli
trvat, než vychovají dostatek létavek, aby nám
jako opylovači posloužili. Opět jen zdravá silná
včelstva mají dobrý jarní rozvoj. Včely hladové
a nemocné nám toho moc neopylí, a ještě mohou být zdrojem nákazy pro ostatní včelstva.
Smutně musím konstatovat, že největším nepřítelem včel je člověk. Mysleme třeba na to,
že zelený trávník sám o sobě je smutný, když
je bez života. Pampelišky (ze zahrad vyháněné, ale poskytující včelám tolik nektaru, jako
málokterá jiná rostlina), chrpy, třezalka, mateřídouška, ale například i jetel jej oživí nejen
vizuálně, ale doslova: přilákají a poskytnou
potravu včelám. A včely se nám i přírodě za to
odmění, a to nejenom medem.
Chcete-li se dovědět o včelách více, zvu Vás na
besedu ve středu 17. února do MKS V Lipkách
od 18.00 hod.
Přeji všem mnoho pestrých kvetoucích rostlin
a stromů, nejen lidem, ale i včelám.
Dan Stauch, nákazový referent ČSV ZO
Mníšek pod Brdy
>> Pozvánku na besedu O medu a včelách
s Danem Stauchem najdete na str. 6.
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Zprávy z radnice

ZPRÁVY z rady a zastupitelstva města

Rada města

l projednala Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 a postoupila
je s doporučením ke schválení zastupitelstvu města;
l na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku Projektové práce pro Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy vybrala jako
vítěznou firmu SANTIS a. s. a pověřila starostu podpisem mezi Městem
Mníšek pod Brdy a firmou SANTIS a. s.;
l po posouzení došlých nabídek na vybavení hřiště Pivovárka vybrala firmu Hřiště pod květinou jako vítěznou a souhlasila s objednáním herních
prvků dle předložené vítězné nabídky;
l souhlasila s dočasným uzavřením dětských hřišť a se zněním instalovaných cedulí; souhlasila s odstraněním nebezpečných herních prvků,
opravou zbývajících prvků, dopadových ploch a mobiliáře a pověřila
OSMI přípravou prací a kalkulací nákladů; uložila OSMI odstranit prvky
Dalmatina, Mašinku a sestavu Renata na Starém sídlišti a herní prvky nad
Domovem pro seniory a zajistit označení skateparku a dětských hřišť
v katastru Mníšek pod Brdy dle návrhu; pověřila OSMI objednáním opravy herních prvků - 3 věží u firmy SIMBA Praha s. r. o. a dále opravu skateparku u firmy Mystic contructions;
l jmenovala pana Michala Strnada členem pracovní skupiny pro tvorbu
nového webu Města Mníšek pod Brdy;
l souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy se společností Grido, architektura a design, s. r. o. na výkon autorského dozoru, předprojektové přípravy a zajištění licenčních práv k návrhu „Pavilon“;
l souhlasila s podáním žádosti MŠMT o dotaci na projekt „ZŠ Komenského
420 modulární systém“ se závazkem spolufinancování v minimální výši
15 % z celkových nákladů;
l na základě poptávkového řízení vybrala společnost Konzulta Brno a. s.
pro zajištění přímého komunikačního kanálu úřadu s občany pomocí
SMS zpráv a pověřila starostu podpisem smlouvy;
l přijala dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů, schválila znění a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy mezi Městem
Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem.

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí,
líbily se Vám vánoční a novoroční oslavy? Chcete něco změnit?
V závěru loňského roku
pro Vás Město připravilo
předvánoční a vánoční
kulturní akce a programy.
Sešli jsme se společně,
pobyli spolu, pobavili se
a popřáli si všechno dobré
a krásné. Hodně se vydařil hlavně Knoflíkový trh.
Děcka byla i v nepřízni
počasí statečná a měla
plno dobrých nápadů a Vy, rodiče, jste to ocenili. Velké množství
kladných ohlasů máme i na předpůlnoční sváteční troubení i na
Předčasný silvestr.
Přesto Vás chci vybídnout, abyste nám pomohli tyto akce vylepšit, případně vymysleli nové. Zkrátka pokud Vám něco chybělo
a rádi byste, aby se něco hezkého postupně stalo tradicí, ozvěte
se nám se svým nápadem. Pokud to budou reálné a realizovatelné věci, rádi je připravíme nebo akce upravíme.
Je na to docela dost času a Vy můžete navrhnout buď malé drobné změny, nebo i celou novou akci. Jde nám hlavně o to, abyste
byli spokojeni a užili si mníšecké Vánoce a oslavy Nového roku
přesně podle svého gusta.
Pište na e-mail petr.digrin@mnisek.cz nebo do podatelny městského úřadu.
Mějte se dobře,

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zastupitelstvo města

l vzalo na vědomí Zprávu o činnosti rady města a městského úřadu, zápis ze
zasedání finančního výboru č. 7 a zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 5; Poděkování Katce Vojkůvkové
l uložilo finančnímu výboru projednat možnosti a dopady částečného
za organizaci akce „Krabice od bot“
zrušení krátkodobého placeného parkování na náměstí F. X. Svobody;
l schválilo pravidla rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na Milá Katko, moc Ti děkujeme, že jsi i letos věnovala spoustu svého vzácného
času, abys zorganizovala akci „Krabice od bot“ v Mníšku pod Brdy. Díky Tvé
rok 2016;
organizaci se nám podařilo darovat 800 dárků, které putovaly k potřebným
l schválilo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2016;
dětem do dětských domovů a znevýhodněných rodin. Děkujeme Ti, že nás
l schválilo upravený jednací řád zastupitelstva;
dokážeš nadchnout pro dobrou věc a těšíme se na letošní pokračování.
l schválilo upravenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace
Za Město Mníšek pod Brdy Daniela Páterová
alkoholických nápojů na veřejném prostranství;
l schválilo zásady o poskytování finančního příspěvku na úhradu nákladů za vývoz jímek;
l souhlasila s dohodou o narovnání a zápočtu pohledávek mezi Městem
Mníšek pod Brdy a společností ECR KOMPLEX – správa s. r. o. a pověřilo
starostu jejím podpisem;
l souhlasilo se zněním a uzavřením darovací smlouvy mezi Městem
Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem pozemku parc. č. 510/7
v k. ú. Mníšek pod Brdy;
l schválilo bezúplatný převod části vodohospodářského majetku města
mezi Městem Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK;
l zvolilo Davida Řehoře MBA členem finančního výboru.
Více informací o jednání ZM na str. 7. Zápisy a audiovizuální záznamy
z jednání zastupitelstva města najdete na www.mnisek.cz.
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Dětská hřiště v Mníšku a Rymani
Občan: „Dětská hřiště jsou v hrozném stavu, může město zaštítit třeba nějakou sobotu rodičů, nebo kdo je za to
zodpovědný?
Starosta: „Místo toho, abychom mohli stavět nová, stojí
nás hrozné peníze neustále opravovat zdevastovaná hřiště.“ (výtah zápisu ZZ 10. 6. 2015)
Rodiče nabízeli i pomoc s údržbou (viz zápis), ale radnice nereagovala. Nechápu. Ze strany radnice nejčastěji slyšíme, že opravy
dětských hřišť znamenají vysoké náklady, a že důvodem poškození je zejména vandalismus.
Jenže když se podrobněji začteme do revizní zprávy, tak tam najdeme: zhutnělá dopadová plocha okolo prvků, vyčuhující betonové patky
z dopadové vrstvy, rozvolněná konstrukce prvku - respektive nedotažené
šrouby, rez na konstrukci, nahnilé dřevěné konstrukce, možnost převrácení hracího prvku, nekvalitní ochranný nátěr atd. O vandalismu se můžeme
bavit u utržených vrátek, u vykopnutých plaňkách plotu apod. Ale zda sítě
a provazy byly rozřezané, nebo jejich poškození vzniklo vlivem stárnutí
a používání, neumím posoudit. Stejně tak je otázkou, zda utržené skluzavky, zábradlí apod., jsou výsledkem špatného ukotvení nebo vandalismu.
V souvislosti s revizní zprávou tak
informace z radnice
o vysokých nákladech na údržbu hřišť
z důvodů vandalismu
dostává vážnou trhlinu. Protože i laikovi
je patrné, že v mnoha
případech jde o zanedbanou údržbu, která měla za následek
snazší utržení částí
prvků apod. Ve skutečnosti – práce za několik stokorun se kvůli tomu prodraží v desetitisíce
korun. Nejde o vandalismus, jde jen o alibismus!
Jako uživatelé hřišť máme možnost nebýt pasivními. Vedle utržených a rozbitých prvků, bychom si měli všímat, zda jsou konstrukce pevné, nejsou
tam ostré hrany, beton, vystouplé šrouby, o které by se dítě mohlo zranit.
Na každém hřišti je informace, kam závady nahlásit. Od nejedněch rodičů jsem slyšel: „My jsme to na úřad či tomu a tomu řekli.“ Pokud to tak je
a město nereagovalo, zbývá ještě jedna možnost. Oznámit závadu písemně, popř. elektronicky a poslat ji najednou více adresátům. Z toho se potom
těžko někdo vylže, že o ničem nevěděl. Navíc provozovatel má za povinnost každý týden zajistit základní prohlídku DH.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Hřiště aneb nejen
o odpovědnosti…
Problematika dětských hřišť v našem městě patří mezi
palčivá témata. A velmi často oprávněně. Byli bychom
rádi, kdyby byla všechna hřiště krásná a funkční a mohla
být dětem bez omezení k dispozici.
K tomu je však zapotřebí součinnosti města, které je
majitelem hřišť, a samotných uživatelů hřišť, tedy rodičů.
Na údržbu a opravy hřišť ročně město vynakládá kolem 80 tis. Kč. Aktuální
stav většiny hřišť není ideální, v několika případech je dokonce havarijní.
Město nechalo vypracovat inspekční zprávu a v návaznosti na ni byl připraven harmonogram prací, které zajistí nápravu závad. Nebude to stát
málo peněz a nelze to udělat překotně nebo najednou. Proto je na hřištích
umístěno oznámení o zákazu užívání.
Prosíme nejen rodiče, aby byli trpěliví, než dojde k nápravě, a respektovali
případná omezení. Dle počasí a harmonogramu budou postupně prováděny opravy a odstranění poškozených prvků tak, aby byla hřiště opět provozuschopná. Houpačka za domovem pro seniory je již odstraněna. Dále
pak budeme usilovat o doplnění hřišť novými prvky. Jakmile budou hřiště
opravena a přístupna, budou pravidelně kontrolována minimálně 1x za
měsíc pracovníkem OSMI.
Musíme si uvědomit, že každá věc má svou životnost a různě odolává nejen vlivům počasí, ale především způsobu užívání. Většina hřišť je určena
a dimenzována pro mladší děti, nicméně na herních prvcích velmi často
vídáme „starší dorost“ provozovat aktivity zcela neadekvátní. Chtěla bych

Jak to vidí naši zastupitelé
proto vyzvat dospělé, kteří jsou přítomni takovému chování, aby takovéto
„uličníky“ na jejich nevhodné chování upozornili, případně požádali o součinnost městskou policii zavoláním na jejich pohotovostní linku 737 274 227.
Také bych chtěla poprosit uživatele hřišť, aby na hřištích nekouřili, neodhazovali odpadky mimo odpadkové koše a předcházeli způsobení závad
na herních prvcích. A pokud si všimnou závady, ohlásili ji odboru správy
majetku a investic panu Mgr. Jaroslavu Vyskočilovi na tel. 604 487 621.
Děkuji,
Daniela Páterová, místostarostka

Císařovy nové šaty
Kdo by neznal tu pohádku, kdy dospělá populace kývala podle oficiální
zprávy z nejvyšších míst, ačkoliv viděla něco jiného, než zprávy podávaly.
Když na skutečnou a hlavně holou pravdu ukázalo malé dítě, tak teprve dospělí přiznávali, že vidí to, co je, a ne to, co jim bylo podsouváno.
Neřekl bych, že je to jen pohádka, ale velmi trefně popsaná aktuální situace,
ve které žijeme. Otázka ale je, kdo na holou pravdu ukáže. Pokud je to bezelstné dítě, společnost to přijme přiměřeně dobře. A hlasatelé nepřesných
zpráv jistě řeknou, že dítě nemá rozum.
Ale jestliže na pravdu poukáže dospělý, stává se nepřítelem celé společnosti, protože ji upozornil na její pravé chování, pokrytectví a faleš. A dospělý
je osočen, že díky němu utrpěla společnost škodu. Tedy ne kvůli těm, co
nejednali férově.
Můžeme požít klasický příklad z veřejného financování. Kdekdo z nás hudruje, že veřejné zakázky jsou předražené, že jsou nekvalitní, že by se s tím
mělo něco dělat. Ale ve chvíli, kdy se najde jedinec či malá skupina lidí, která se snaží nějakou takovou podezřelou veřejnou akci rozklíčovat, a to i za
cenu, že obec bude muset celou věc zastavit a možná i doplatit ze svého,
jako společnost se vůči takovým lidem postavíme, jako proti našim největším nepřátelům. Protože pokus o odhalení pravdivé skutečnosti nám - většinově mlčící společnosti - může sebrat ten desátek, co dostaneme od vrchnosti za to, že hlavu máme v písku a zadkem trčíme k nakopání.
Ti, co fixlují, potom lehce získávají další body, protože oni jsou ti dobří, kteří
to s námi - masou občanů - myslí dobře, oni se pro naše blaho přece „obětovali“. Nějak přitom ale zapomínají zmínit, že při tom porušili pravidla zdravě
fungující společnosti.
A tak přestože tušíme, že některá veřejná akce je „podivná“, raději mlčíme,
než abychom udělali krok k tomu, aby se podobné falše dál nestávaly. A pokud se někdo přeci jen odváží, tak ho za chyby budeme lynčovat, přestože
měl tu odvahu z řady vystoupit a na holou pravdu poukázat.
Tím však zároveň ty „falešníky“ utvrzujeme, že mohou dál pokračovat, protože nemají soupeře. A pro sebe znovu vytváříme téma na další hudrání
a nadávání, že veřejné zakázky jsou „seknuté“.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Nové hřiště pro fotbal
Ještě před vánočními svátky bylo dokončeno nové tréninkové hřiště s umělým povrchem pro mládež a dorost. Na místě původního asfaltového kurtu pro tenis
vyrostlo nové hřiště s umělým fotbalovým trávníkem
III. generace, který má skoro 1 000 m2. Celá úprava stála
300 000 Kč a byla financována městem. Pokládku a další
úpravy provedli fotbalisté svépomocí. Od jara 2016 se tedy bude moci mníšecká fotbalová školička prohánět po zcela novém hřišti.
Petr Digrin, starosta

>> Další příspěvky zastupitelů na str. 5-6.
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Zprávy z radnice

Informace Odboru správy majetku
a investic

prací, které jak jsem přesvědčena,
je stále ještě možné dohonit.
V současné době realizační firma
provádí vázání výztuže monolitických obvodových zdí a jejich bednění a je připravena k betonování.
Betonování v zimním období má
svoje pravidla a úskalí a záleží na
počasí, co nám dovolí.

Výsadba zeleně

Příjemnou prací je pro nás výsadba nové zeleně. V loňském roce byla
ukončena obnova městských parků v Mníšku s kácením i výsadbou nových dřevin. V letošním roce se můžeme těšit na výsadbu stromů a keřů
na několika místech v Mníšku pod Brdy a Rymani v rámci provádění
náhradní výsadby namísto stromů kácených v předcházejících letech.
Vysazovat nové dřeviny budeme například v ulici Nádražní, v okolí dětského hřiště na novém sídlišti, v ulici Lhotecká, na hřišti v Rymani, ale
především bude vysazena alej v ulici Řevnická jako náhrada za přestárlé
a nebezpečné topoly, které byly pokáceny v roce 2014.
Na řešení problému nalezení nejvhodnějšího druhového složení výsadeb zeleně a jejich lokalizace spolupracujeme s oddělením ochrany
krajiny a přírody a komisí životního prostředí.
Výsadba a následná povýsadbová péče bude realizována odbornou
firmou, která vzejde z výběrového řízení. Práce jsou naplánovány až na
malé výjimky na podzim 2016.
Eva Mesteková, OSMI

Stavba nové tlakové stanice V Lipkách

V letošním roce nás kromě jiných investičních prací čeká výstavba nové
tlakové přečerpávací stanice pro pitnou vodu.
Nová přečerpávací stanice bude umístěna v ulici Skalecká nad městským kulturním střediskem. Stanice pomůže posílit tlak pitné vody pro
Stříbrnou Lhotu, Kvíkalku, rodinné domy kolem ulice V Lipkách, Staré
sídliště až po lokalitu Optreal, tedy pro části města, které se tradičně potýkají s poklesem tlaku vody. V kritických měsících, o víkendech i špičkách odběru vody jsou tyto oblasti často úplně bez vody. V letošním
roce bude zprovozněn vodovodní přivaděč. Společně s novou tlakovou
stanicí umožní trvalý přívod vody se zajištěním dostatečného tlaku bez
těchto výpadků. Na novou tlakovou stanici je zpracována projektová
dokumentace, na zhotovitele bude vypsáno výběrové řízení. S realizací
začneme na jaře bezprostředně po schválení rozpočtu na letošní rok
a po vydání stavebního povolení.
Pavla Duchoňová, Karla Koupá, OSMI

Nová pravidla pro příspěvky na vývoz jímek

Vzhledem k tomu, že většina Mníšku, Rymaně a Stříbrné Lhoty je dnes
odkanalizována a jednotlivé nemovitosti je možno napojit, rozhodlo
zastupitelstvo na svém posledním, prosincovém zasedání, že změní
pravidla pro poskytování příspěvku na vývoz jímek. Od května letošního roku město přestane poskytovat příspěvek plošně vývozcům
odpadních vod a začne přispívat jednotlivým vlastníkům domů, kteří
likvidují odpadní vody vyvážením.
Aby zájemce o tento příspěvek mohl požádat, musí splnit následující
podmínky:
lm
 usí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domku (nemovitosti)
s vyváženou jímkou;
lm
 usí mít v našem městě trvalý pobyt;
ln
 emůže se z technických důvodů napojit na kanalizaci.
Pokud žadatel tyto podmínky splní, město mu proplatí na základě
dokladů o provedení vývozu 40 Kč z každého vyvezeného kubíku odpadních vod. Bližší a přesný popis, jak požádat, najdete v příštím čísle Zpravodaje a na internetových stránkách města www.mnisek.cz
v sekci Vyhlášky a nařízení, zásady a opatření obecné povahy, zásady
č.1-2016.
Pavla Duchoňová, OSMI

Pokračující výstavba nové tělocvičny u Základní školy v ulici
Komenského

Nebudeme si nic nalhávat, práce na výstavbě tělocvičny nepokračují
tak rychle, jak bychom si představovali. Od samého počátku se potýkáme s překážkami, které průběžně řešíme. Za zmínku stojí například
problém s kabely vysokého napětí a přeložkou nízkého napětí, jehož
vedení místem stavby nebylo zaneseno v dostupných dokumentech
a neplánovaně tak musela být udělána jeho přeložka. Podobně bylo
nutné také přeložit vodovodní řad. Dále se také jednalo o možné změně
projektu čelních stěn tělocvičny. Toto všechno mělo dopad na zpoždění
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Jakmile dokončíme základové
konstrukce, což je téměř vždy
nejproblematičtější částí stavby,
budeme se snažit o zrychlení tempa výstavby.
Eva Mesteková, OSMI

Upozornění pro vlastníky hrobů

Žádáme všechny občany, aby každé uložení urny do hrobu nahlásili
předem na Městský úřad v Mníšku pod Brdy k zaevidování do hřbitovní
knihy. Hřbitovní kniha slouží jako evidence všech zemřelých a pohřbených na hřbitově v Mníšku pod Brdy. Poplatek za uložení jedné urny činí
35 Kč. Případné dotazy zodpoví Daniela Kukolová na tel. 318 541 918
nebo e-mailem na adrese daniela.kukolova@mnisek.cz.
Daniela Kukolová, OSMI

Za černou skládku hrozí vysoká pokuta
Žádáme obyvatele Mníšku pod Brdy a majitele rekreačních chat, aby
nevyváželi žádný odpad, zejména stavební suť, obklady, lahve a plasty
do lesů a na louky. K likvidaci odpadu jsou určeny kontejnery, pro větší
objem odpadu je v ulici Řevnická sběrný dvůr.
Za přistižení při vyhazování odpadu mimo určená místa, ať už na
soukromé nebo městské pozemky, hrozí vysoká peněžitá pokuta.
Miroslava Jeřábková, OVV

Upozornění pro občany s nahlášeným
pobytem na úřední adrese města
V přízemí budovy městského úřadu u podatelny je umístěn box, do
nějž budou ukládány výzvy k vyzvednutí zásilky pro občany hlášené na
úřední adrese Dobříšská 56, tj. adrese ohlašovny. Jedná se o opatření
v souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a změně některých zákonů, platnou od 1. ledna 2016.
Obyčejné písemnosti budou uloženy po dobu cca 2 měsíců od doručení na MÚ v místnosti č. 29A – evidence obyvatel. Poté budou vráceny zpět poště. Pokud si doporučenou zásilku občan hlášený na úřední
adrese nevyzvedne, bude platit tzv. doručení fikcí.
Miroslava Jeřábková, evidence obyvatel, OVV

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
s úřadem v Brandýse nad Labem, Pražská 298
si Vás dovolují pozvat na konzultační seminář

„DPH v r. 2016 a kontrolní hlášení k DPH“

Termín: 9. 2. 2016 od 9.30 do 11.30 hod
Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu v Mníšku pod Brdy,
Dobříšská 56
Cena: 200 Kč včetně DPH pro členy okresních hospodářských komor ve
středních Čechách
500 Kč včetně DPH pro nečleny
Program semináře:
l RNDr. Václav Šrámek, daňový poradce
Novinky v zákoně o dani z přidané hodnoty v roce 2016
Novinky v ostatních daňových zákonech v roce 2016
Novinky v zákoně o účetnictví v roce 2016
l Ing. Martina Čemusová, ekonomický poradce
Zhodnocení finančních rezerv v roce 2016
Novinky v Doplňkovém penzijním spoření
Pojištění firemního majetku
Součástí semináře je malé občerstvení
Přihlášku najdete na webu www.mnisek.cz.

Z jednání zastupitelstva
Rozpočtové provizorium, zpráva finančního a kontrolního výboru, jednací řád zastupitelstva nebo schválení vodného a stočného na rok 2016
– to byly některé z bodů 11. jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo
v pondělí 21. prosince v městském kulturním středisku.
V úvodu složil slib zastupitele Roman Procházka. Nahradil tak JUDr. Miroslava Vilimovského, který se na podzim mandátu zastupitele vzdal.
Ve veřejné schůzi padla například otázka, zda okolní obce, z nichž do
mníšecké základní školy docházejí děti, přispívají na výstavbu nové tělocvičny či Pavilonu. Na to starosta Petr Digrin odpověděl, že obce ze
svých rozpočtů neplatí ani na tělocvičnu ani Pavilon – provozní náklady
jsou hrazeny z rozpočtového určení daní (na každého žáka bez rozlišení, odkud je). U investičních nákladů byl podobný postup zvolen u MŠ
Nová s obcemi Zahořany a Kytín – rizikem podle něj je povinnost garantovat pak zúčastněné obci přijetí dětí. Místostarostka Daniela Páterová dodala, že nejde o významný počet, pro příští rok to bude zřejmě
cca 15 dětí z celkových zhruba 120.
Další dotaz se týkal výstavby nových domů v lokalitě tzv. Edenu. Dotaz
majitele nemovitosti se týkal probíhajících změn v podobě domů. Místostarostka D. Páterová navrhla uspořádání schůzky se zástupci stavebního úřadu i developera.
Zastupitel Pavel Jeřábek ve veřejné schůzi zmínil, že na webových
stránkách není k dispozici aktuální zápis z jednání komise pro územní
plánování a rozvoj města. Dále upozornil na případ poškozených stromů u školy stavební firmou s tím, že jej řeší Česká inspekce životního
prostředí a že se podle něj jedná o podezření z trestného činu. D. Páterová na to reagovala s tím, že byl s komisí pro životní prostředí projednán další postup a o výsledcích bude informovat.
Další část jeho příspěvku se týkala stavu dětských hřišť. Diskuse s dalšími zastupiteli a vedoucí OSMI Pavlou Duchoňovou byla k otázce
nejlepšího postupu. P. Duchoňová informovala o tom, že všechna hřiště potřebují opravit, postupně jsou kontrolována a plánovány úpravy
a prozatím byly na hřiště umístěny informační cedule. Na argument
zastupitelů Jeřábka a Grygara, že nebezpečné prvky je třeba okamžitě odstranit, odpověděl mj. starosta P. Digrin, že některá hřiště budou
potřebovat delší opravu (v týdnech) a vzhledem k tomu, že ve špatném
stavu jsou všechna hřiště v Mníšku, do doby, než se zjistí, co se opraví
a co se odstraní, se na hřiště umístí upozornění.
Ve zprávě z rady města starosta Petr Digrin uvedl, že od posledního jednání ZM se sešla třikrát, rozhodla o výběru dodavatele na nové hřiště
na Pivovárce, řešila problematiku zkapacitnění školy pro příští školní
rok, na základě hodnocení komise pro zakázku na projektové práce na
Pavilonu vybrala firmu Santis a řešila také zajištění funkce technického
dozoru projektu, tzv. hlavního inženýra stavby. Dále vybrala firmu pro
provozování SMS infokanálu. (Podrobnosti k rozhodnutím RM viz též
str. 2 – Zprávy z rady města).
Ke stavbě tělocvičny starosta uvedl, že byly dokončeny zemní práce,
položeny podkladové betony, dokončena přeložka vodovodu. Fyzicky
bylo dosud prostavěno cca 3,5 mil. Kč a zadána výroba a dodávky už za
8,5 mil. Kč (mj. byla zadána výroba obloukové haly, oken, zdravotechniky a vzduchotechniku a nakoupen zdící materiál pro šatny. Současně Město podalo žádost o dotaci z fondu MŠMT pro zajištění kapacity
2 tříd pro příští rok, a to výstavbou doplňkového „minipavilonu“ při ulici
Komenského.
Starosta (za nepřítomnou Evu Wollnerovou) přečetl také zprávu finančního výboru, jež obsahovala zejména doporučení pro zastupitele
schválit rozpočtové provizorium včetně časového plánu.
Zastupitelé dále probrali možnost změnit v projektu tělocvičny podobu tzv. štítových zdí. Jelikož by ale tato změna znamenala navýšení nákladů až o 500 tisíc Kč, tuto možnost odmítli.
Následovala zpráva kontrolního výboru o kontrole v Odboru správy
majetku a investic. David Řehoř zmínil přehled zjištěných nedostatků i návrhy nápravných opatření pro budoucí rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, že zpráva ještě neobsahovala vyjádření města, uvedl starosta
města, že na příštím jednání zastupitelstva bude ke zprávy KV vypracováno stanovisko městského úřadu.
Dvakrát hlasovali zastupitelé o rozpočtovém provizoriu. Napoprvé totiž nebylo schváleno – zastupitelé Dana Dalešická, Pavel Grygar, Pavel
Jeřábek, Roman Procházka a David Řehoř se hlasování zdrželi. Starosta
Petr Digrin na to reagoval vyjádřením, že neschválením rozpočtového
provizoria by město od ledna nemohlo financovat školy, školky ani
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provoz úřadu. Nemohlo by hradit autobusovou dopravu ani zimní údržbu. Starosta vyzval zastupitele, kteří se hlasování zdrželi, aby obhájili
svůj postup, nebo aby navrhli jiné rozpočtové provizorium.
Uvedl obsah pravidel rozpočtového provizoria, jako například možnost
čerpat pouhou 1/12 provozních výdajů předchozího roku nebo max.
400 tisíc Kč na mimořádné výdaje, například havárie a doplacení nasmlouvaných faktur. Jako argument, který byl důvodem toho, že se
5 zastupitelů hlasování zdrželo, uvedl v následné diskusi David Řehoř,
nesouhlas s rozpočtovým provizoriem, respektive s tím, že není připraven a před začátkem roku schválen návrh rozpočtu na rok 2016.
Starosta Digrin to vysvětloval tím, že příprava rozpočtu v roce předcházejícím je nepřesná a projevuje se to v obcích, které jej schvalují,
nutností přijímat více rozpočtových opatření. Například to je podle něj
způsobeno nepřesnými odhady daňových příjmů. Uvedl i téma grantových řízení s tím, že až podle požadavků organizací se tato položka
v rozpočtu upřesňuje. Po diskusi a následné krátké přestávce byla pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 přijata (pro hlasovali zastupitelé Nováková, Šretrová, Jarolímková, Páterová, Digrin, Kotoučová, Kotouč, Řehoř, zdrželi se Jeřábek, Dalešická, Grygar, Procházka). Usnesení,
že zastupitelstvo ukládá radě města připravit návrh rozpočtu vždy do
konce předchozího rozpočtového roku přijato nebylo.
Zastupitelé dále schválili nový jednací řád zastupitelstva, který podle
místostarostky Páterové připravila pracovní skupina a následně projednala a doplnila rada města. Mění se například délka příspěvků občanů (na 3 minuty), zachována byla maximální délka veřejné schůze
30 minut. Jednací řád poté zastupitelé schválili, pracovní skupina by
však měla dále pracovat a případně navrhovat další úpravy.
Mezi posledními body jednání bylo také vodné a stočné pro rok 2016
(vodné 42,75 Kč bez DPH, stočné 29,24 bez DPH, schváleno všemi hlasy)
a zásady pro poskytování finančních příspěvků na úhradu nákladů za
vývoz jímek, platné od 1. 1. 2016.
Zápis a audiovizuální záznam celého jednání je k dispozici na
www.mnisek.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS

Ohlédnutí za zasedáním
zastupitelů 21. 12. 2015
Provizorní rozpočet - opozice prý ohrozila chod města, protože se zdržela při jeho schvalování. Koalice se
na opozici sesypala jako vosy, ale přitom zapomněla, že
jí schází 3 (!) její členové, takže její běžná převaha byla
ztracená.
Po diskusi, která byla téměř v rovině výslechu – zdůvodněte, proč jste nehlasovali! – opozice připomněla, že již v září navrhovala, aby rozpočet na
rok 2016 byl připraven v prosinci 2015. Vstřícný návrh ke kompromisu, aby
se tak stalo alespoň pro rok 2017, koalice však zamítla. Opozice následně
přesto provizorium podpořila.
Proč není rozpočet zpracován ke konci předchozího roku? Starosta a spol.
tvrdí, že neznají daňový příjem města pro následující rok. Oni sice prý „neznají“, ale stát už v listopadu řekl a zveřejnil, s jakým rozpočtem mohou obce
příští rok počítat.
Byl schválen jednací řád zasedání zastupitelů. Opět jsem sklidil kritiku
nejen od starosty, že jsem dal podněty k úpravám až na zasedání (ponechat občanům 5 minut pro diskusi, interpelace, …). Ale že od Rady města
jsme rozpočtová opatření dostali až na zasedání, sama rada tiše přešla. Mimochodem, na písemné návrhy bodů k zasedání jsem odpověď nedostal
prakticky od července 2015.
Diskuse o bezpečnosti dětských hřišť je za hranicí mého chápání. Záznam
na Youtube Mníšek pod Brdy, 21. 12. 2015, čas: 1:27:45, 1:35, 1:42:12
Revize stavu dětských hřišť definovala několik hracích prvků s klasifikací - ihned opravit či odstranit!!! Až teprve měsíc (!) po doručení městu RM
zprávu projednala s tím, že vyhledá, kdo vše opraví. A do těch oprav RM
„odpovědně“ rozhodla, že hřiště zabezpečí tabulkami s nápisy o nebezpečí
(tabulky se tam objevily asi 50 dní po doručení revize městu – tj. ihned?).
A zastupitele, kteří se proti takovému postupu ohradí, radní nazvou tragédy. V diskusi mimo jiné zaznělo, že se deset let nic nestalo, jsou rozbité
chodníky a další, takže vlastně všude dětem hrozí nebezpečí, že přeháním
atd. Kdyby to řekli lidi v mém věku, snad i pochopím, ale od starosty a radních - respektive od rodičů, tj. matek malých dětí a od zástupců Mníšku města pro rodinu, to zní jako parodie na ochranu zdraví dětí.
Pavel Jeřábek, zastupitel
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OD LEDNA ZAVŘEME ŠKOLY
A ŠKOLKY, ROZHODLI PŘED
VÁNOCEMI ZASTUPITELÉ.
NAŠTĚSTÍ NAKONEC VŠE
DOBŘE DOPADLO

Ve funkci starosty jsem třetí volební období. Letos to bude 9 let. Během
těch let jsem zažil mnoho krkolomných okamžiků, složitým rozhodování
i nelehkých hlasování. To, co se však odehrálo na posledním zastupitelstvu,
mě opravdu překvapilo a možná mi to i na pár sekund vyrazilo dech. Troufám si říci, že nic podobného se nestalo od převratu v roce 1989.
Neprohlasovali jsme o jeden hlas rozpočtové provizorium města. Pár minut
předtím nám odešla domů z vážných důvodů jedna ze zastupitelek a jistě ji
ani nás nenapadlo, že se může stát něco tak neuvěřitelného.
Pro rozpočtové provizorium nehlasovala „takzvaná opozice“ a vzápětí jsme
se s úžasem z úst jednoho z nich dozvěděli, že nehlasoval pro provizorium,
protože mu to doporučili jeho voliči.
Mírně zděšeni jsme veselým a pobaveným zastupitelům, kteří měli zjevnou
dětskou radost z toho, jak nám to nandali, začali vysvětlovat, co vlastně neodhlasovali.
Budeme muset zavřít mateřské školy i základní školy, ochromíme chod
městského úřadu, knihovny i kulturního střediska, postupně se situace
odrazí v městské hromadné dopravě, nebudeme moct topit, zkrátka platit
žádné faktury. „Vy si asi neuvědomujete, pro co jste nezvedli ruce?“, říkají
mírně zděšení „takzvaní koaliční zastupitelé“.
Odpověď zní: „Uvědomujeme! Naší snahou je, abyste, milá koalice, konečně
pochopila, že nás potřebujete“.
Zastupitelstvo si udělalo pauzu, během které naštěstí své stanovisko přehodnotil jeden ze zastupitelů, a paní Šretrová mu na konci úspěšného hlasování vděčně poděkovala za to, že mohou jít v lednu malé děti do školky
a rodiče do práce.
Záznam ze zastupitelstva je k dispozici na webu města Mníšku pod Brdy.
Petr Digrin, starosta

Kontejnery na textil pomáhají třikrát
Místo pro nepoužívané, ve skříni překážející oděvy, pomoc potřebným
a zdroj práce pro klienty charitativní organizace: tím vším jsou kontejnery na použitý textil, které v Mníšku pod Brdy provozuje Diakonie Broumov.
V našem městě jsou tři a za rok 2015 se v nich shromáždilo rovných 21 tun
textilu, což je množství srovnatelné s mnohem většími městy, jako je Čáslav
nebo Nové Město na Moravě. Podle Zuzany Keraghelové z Diakonie se ale
nedá tonáž sesbíraného textilu porovnávat: „Naše organizace je velmi ráda
za jakékoliv množství, které dále někomu pomůže“.
Celkem má Diakonie v České republice 780 kontejnerů. V Mníšku je najdete
v ulicích 5. května, Komenského a Lhotecké. A co se dále s textilem děje?
„Veškerý materiál, který se z kontejneru vybral, putoval nejdříve do Broumova,
kde ho naši klienti (lidé z okraje společnosti) roztřídili. Po vytřídění jsme pomoc
poskytli do azylových domů, dětských domovů, sociálně potřebným rodinám,
ale i do zahraničí. Pomoc je vždy individuální,“ říká Zuzana Keraghelová. A samotný textil není jedinou pomocí: „Textil pomáhá nejen potřebným lidem, ale
je také pracovním nástrojem pro naše klienty. Tříděním mají zajištěnou práci
a je jim poskytnuto azylové ubytování. Všem občanům města Mníšek pod Brdy
velmi děkujeme za jejich pomoc!“ – tolik tedy za Diakonii Broumov Zuzana
Keraghelová, dispečerka dopravy.
Město jedná s Diakonií o rozmístění dalších kontejnerů a čeká na jejich dodání ze strany Diakonie. O tom, kdy a kde ve městě se objeví, Vás samozřejmě budeme informovat.
Zora Kasiková, redakce, OKS

16. ročník Brdského kosa
vyhlášen
Dovolujeme si Vás informovat, že byl vyhlášen již
16. ročník dětské pěvecké soutěže Brdský kos. Věříme, že
navážeme na velmi vydařený 15. ročník, kdy se nám do
soutěže přihlásilo 130 dětí.
Soutěž proběhne 28. května a doufáme, že mladé zpěváčky přijdete podpořit.
Soutěž je určená dětem a mládeži ve věku od 5 do 18 let. Podle věku dělíme I. – III. kategorii, IV. kategorie je kategorií skupin, která může mít max.
10 členů. Letošní ročník zůstává v podstatě beze změn, pouze dojde k omezení ve IV. kategorii - soutěžící budou moci vystoupit nejvýše ve dvou skupinách.
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Podmínkou pro účast je řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška. Naleznete ji na našich webových stránkách www.mnisek.cz nebo si ji
můžete osobně vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mníšek pod
Brdy. Přihlášku Vám můžeme také zaslat e-mailem - stačí napsat na adresu brdskykos@mnisek.cz. Termín pro odevzdání přihlášek je 3. dubna 2016.
Přihlášky zasílejte poštou na adresu Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56,
252 10 Mníšek pod Brdy nebo na e-mail: brdskykos@mnisek.cz.
Veškeré novinky k soutěži můžete sledovat na webových stránkách Mníšku
nebo na facebookové stránce Brdský kos – pěvecká soutěž pro děti a mládež.
Soutěžící bude hodnotit jako vždy porota, ale jako diváci si budete moci
také zvolit svého favorita z I. – III. kategorie. Soutěžící s nejvyšším počtem
hlasů pak získá Cenu diváka.
Vítězové se mohou tradičně těšit na řadu skvělých cen, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Již teď víme, že se můžete těšit na elektroniku, kterou dětem věnuje Družstvo Eurosignal,
tradiční partner Brdského kosa.
Tereza Středová, referentka OKS

Mníšecký Bleší trh a Blešáček 2016
Pokud už Vám domek či byt přetéká věcmi, pusťte do něj energii a zapište
si do kalendáře první květnovou neděli. Pokud naopak rádi hledáte a nacházíte věci zadarmo nebo skoro zadarmo, poznamenejte si tentýž termín.
Rádi bychom Vás totiž pozvali na 4. Bleší trh a Blešáček v Mníšku pod Brdy
v prostoru před zámkem. Uskuteční se první květnovou sobotu, tedy
7. května mezi osmou a dvanáctou hodinou, a poté první říjnovou sobotu,
tedy 1. října. Není třeba platit poplatek a registrovat se, stačí přijet či přijít.
Pročistěte tedy opět garáže, kůlny, sklepy a další tajemné prostory a neobávejte se nabídnout nepotřebné věci ostatním.
l Na Bleším trhu a Blešáčku se mohou objevit jen věci, kterých se potřebujete zbavit, tedy z vyklizených domů, bytů, sklepů, garáží, altánů apod.,
z osobního vlastnictví, staré, nové i použité.
l Věci je možno na místě nabízet zadarmo anebo prodávat za symbolickou
cenu, která musí být vždy uvedena, je ale možno o ní smlouvat.
l Předměty, které se neudají, je nutné zase odvézt.
l Není stanoven žádný účastnický poplatek, ani třeba se registrovat, stačí na
místo přijet autem a vyložit své věci na zem či na stoleček. Několik stolů
bude k dispozici.
l Budeme moc rádi, pokud něco upečete a budete dávat ke své nabídce.
Na Blešáčku nabízejí děti hračky, knihy a jiné věci, se kterými si již nehrají,
sami je vytřídí, s Vaší pomocí ohodnotí a prodají. Cílem je nejenom vyklidit
přeplněné dětské pokoje, ale také to, aby si děti zkusily samy prodávat, učily
se přitom počítat, znát hodnotu peněz a rozvíjely své sociální dovednosti.
Pojďte se tedy potkat a objevit NĚCO zajímavého. Navrhuji, abychom přes
rok měli čtyři nádoby na třídění – plasty, papír, sklo a bleší trh.
Těšíme se na shledání.
Josef Porsch, Miloš Navrátil,
Zuzana Škodová a Mateřské centrum Oáza

První květnovou sobotu 7. května 201
Prostranství před zámkem v Mníšku pod Brdy

Bleší trh
8-12 hodin

Potřebujete se zbavit nepotřebných věcí?
Vykliďtesobotu
sklepy, 7.
kůlny,
garáže!
První květnovou
května
2016
Prostranství předpro
zámkem
v Mníškunemáte
pod Brdy využití,
Předměty,
které
přijďte nabídnout zadarmo nebo za symbolickou cenu.

Bleší trh

8-12 hodinBlešáček
& dětský

Potřebujete se zbavit nepotřebných věcí?
Vykliďte sklepy, kůlny, garáže!
Předměty, pro které nemáte využití, přijďte nabídnout zadarmo
nebo za symbolickou cenu.

11-12 hodin

Hrají si Vaše děti rády na obchod a nakupování?
Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné věci,
se kterými si již nehrají,
11-12 hodin
pomozte
jimdětijerády
ocenit
a společně
Hrají si Vaše
na obchod
a nakupování?si na Blešáčku
Nechte je vytříditvyzkoušejte
hračky, knihy a jiné
věci, se kterými
si již nehrají,
skutečný
obchod.

& dětský Blešáček
pomozte jim je ocenit a společně si na Blešáčku
vyzkoušejte skutečný obchod.

Těšíme
se na shledání!
Těšíme se na shledání!

Zprávy z radnice

Zveme Vás na besedu
o včelách a medu

c

„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha
knih učených.“ (J. A. Komenský).
Včelám, jejich významu pro lidský
život, medu a včelaření bude věnována beseda s odborníkem na
slovo vzatým. Dan Stauch je tzv.
nákazovým referentem místní
pobočky Českého svazu včelařů.
Sám včelaří devět let a o včelách
a medu dokáže vyprávět odborným a přitom velmi srozumitelným a zajímavým způsobem.
Dozvíte se od něj mnoho zajímavého o včelách nejen v našem
okolí, ale třeba i o tom, nad čím se
zamyslet, než se včelaření začnete věnovat.

SOS 2016 EXTREME
Metodické cvičení zdravotnických družstev

8. ROČNÍK
lokalita:

DOBŘICHOVICE-MNÍŠEK POD BRDY
termín:

6. - 8. 5. 2016

Beseda se koná ve středu 17. února 2016 od 18 hodin v Městském
kulturním středisku V Lipkách. Vstup je volný.
Zora Kasiková, redakce, OKS

2016

116 006

– to je nová linka pomoci obětem
kriminality a domácího násilí

WWW.ADZCR.EU/SOS
ASOCIACE DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČESKÁ REPUBLIKA z. s.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006.
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se
může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc
na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.

Budete mít možnost prohlédnout si kostelík, klášter i poustevnu jen
za svitu svíček a luceren

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře
Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

Vstupné je dobrovolné
Registrujte se na e-mailu: tereza.stredova@mnisek.cz
nebo na tel.: 732 931 219.
www.mnisek.cz
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Pavilon už se staví.
Zatím na papíře

Jen o dva dny později si nad tímto materiálem začali lámat hlavu
v ateliéru Grido, architekt Gromski si také pozval posilu z oboru akustika a při někdy emotivní debatě se podařilo často protichůdné požadavky vyladit.

Stavba Pavilonu znamená pro Mníšek nejen velkou příležitost,
ale také nelítostný souboj s časem. Zatím se však podařilo všechny
překážky překonat.

11. ledna se konala třetí výrobní porada, na kterou pan Gromski dorazil s upravenými plány jednotlivých podlaží a návrhem sálu splňujícím
požadavky jeho nejčastějších uživatelů. Podařilo se vyřešit i poslední
detaily typu umístění šaten nebo počítačové učebny a s hotovými plány se pak o dva dny později seznámila kompletní rada města.

Ateliér Grido v čele s architektem Peterem Sticzay-Gromskim představil veřejnosti Pavilon na začátku listopadu, od prosince se Pavilon
postupně přeměňuje do formy projektu.

Další pondělí už na poradu přivezl architekt Gromski kompletní studii
a předal ji projektantům ze Santisu. Tím jsme se dostali do další fáze
– projektanti musí zpracovat projekt pro územní řízení. Na základě hotového projektu budeme znát přesný rozpočet stavby.

Ten dostal na starost ateliér Santis ze Žďáru nad Sázavou, který zvítězil
v soutěži. Město mu přidělilo zakázku 8. prosince a od té chvíle běžela
lhůta, ve které se mohli ostatní zúčastnění odvolat a podat námitky.
Nikdo toho nevyužil, díky tomu mohla v předvánočním shonu proběhnout první schůzka mezi projektanty a studiem Grido, které Pavilon navrhlo. Žďárskou firmu zastupoval Ing. arch. Martin Zezula
a za Grido mluvil Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, který Pavilon Mníšeckým představoval při listopadové prezentaci. Oba partneři si rozdělili kompetence – Grido zastane roli hlavního architekta a Santis Pavilon vyprojektuje. Spolu se zástupci města se dohodli na pravidelných
týdenních poradách. Vzniklý tým architektů a projektantů doplnil
v pozici stavebního dozoru Ing. Josef Tichánek. Radnice si od vytvoření takového profesionálního týmu zkušených odborníků (jejich
reference najdete vpravo) slibuje kvalitní dozor nad jednou z největších investic ve městě v jeho historii.

Mníšek zároveň začal připravovat výběrové řízení na společnost, která
zajistí vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, připravuje se
výběr banky, u které by si mohlo město vzít úvěr. Zároveň se bude
pracovat na koncepci parkování a také zeleně v okolí Pavilonu.
Daniela Páterová, místostarostka

Kdo tvoří tým odborníků?

Grido
Architektonická kancelář Grido
architekti vznikla v roce 1999
v Praze. Postupně se rozšířila
do Bratislavy (2004) a Popradu
(2007). Rozsah její práce a služeb
pokrývá celou škálu projektů od
obchodních a obytných interiérů přes komplikované polyfunkční objekty až po urbanistické studie.
V čele ateliéru stojí zkušený architekt Peter Sticzay-Gromski. Kromě
jiného projektoval nové budovy školy a sportovní haly v Černošicích
a novou budovu školy ve Velké Chuchli. Jeho práci znají také cyklisté,
pro které navrhl netradiční mobiliář na cyklistické stezce DobřichoviceČernošice.

Santis
Tato první schůzka nastartovala další smršť jednání, na první poradě
v novém roce informoval ateliér Grido o postupu prací na dokončení
ověřovací studie (již velmi detailní podoba objektu včetně konkrétní
vnitřní dispozice a technické specifikace) a mnoho času zabrala debata, při které se vyjasňovaly detaily Pavilonu. Musí vyhovovat jak
školnímu provozu, tak i družině, spolkům a kulturnímu vyžití v sále.
A samozřejmě musí obstát i z hlediska bezpečnosti dětí i dospělých
i všech zákonných norem.
Obzvlášť velkou výzvou se ukázal chystaný sál. Na Tři krále se na jednání vypravili zástupci Oázy, Mateřského centra, cvičitelek, Klubu důchodců a v neposlední řadě základní umělecké školy, kteří formulovali své konkrétní požadavky a očekávání. Vzhledem k tématu nemohli
chybět ani zvukař a technický poradce v oblasti audio, zúčastnili se
také zástupci městského kulturního střediska a lidé se zkušenostmi
s provozem kulturních akcí. Diskutovalo se především, jak sladit někdy vzájemně protichůdné požadavky, aby konečná podoba vyhovovala většině, ale hlavně, aby výsledné řešení bylo plně funkční. Shodli
jsme se, že sál bude primárně určen pro kulturní a společenské funkce
(divadlo, promítání, přednášky, koncert, školní akademie, dětské besídky, ples, taneční), nicméně po malé úpravě vyhoví například požadavkům základní umělecké školy na výuku tance a baletu.
Z připomínek vyslovených na místě i zaslaných e-mailem vznikl dokument “Detailní požadavky Pavilon ZŠ”.
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Ateliér vznikl v roce 1999 ve Žďáru nad Sázavou. Jeho šéf Martin
Zezula od začátku počítal s tím,
že se jeho studio musí rozkročit,
obsáhnout různorodé projekty.
Díky tomu se Santisu daří získávat jak kancelářské projekty (sídlo firmy Cecho v Polničce), tak mateřské školy (mateřská školka v Borech) či
zdravotnická zařízení (Národní ústav duševního zdraví v Klecanech). Při
projektování používá technologii BIM, díky které může simulovat provoz budov a případné nedostatky odhalit ještě ve fázi projektu.

HK
Firma HK vznikla v roce 1995,
tehdy se specializovala na stavbu komunikací. Postupně se
však přeorientovala na technický
a finanční dozor staveb, kterým se
zabývá více než deset let. Čtveřice jejích stálých zaměstnanců, ke
kterým patří i Josef Tichánek, dokáže ohlídat stavbu od nejranější
fáze až po kolaudaci, dokáží pomoci také s “papírováním” při dotacích
apod. V uplynulých pěti letech dozorovali například stavbu či rekonstrukce mateřských a základních školy v Lysé nad Labem, Hořovicích
a Dobřichovicích. Posledně jmenovaná stavba získala titul Stavba
roku 2015.

Kultura a společnost

„Hej mistře“ znělo zcela naplněným kostelem

Městem prošli Tři králové

Slavnostním koncertem jsme uctili „našeho“ Jakuba Jana Rybu

Na pomoc potřebným vykoledovali opět více než v minulých letech

Zvuk varhan, na něž před téměř 200 lety hrál i Jakub Jan Ryba, zahájil
na Boží hod vánoční, 25. prosince 2015 v 16 hodin, v kostele sv. Václava
slavnostní koncert k poctě tohoto hudebního skladatele a mníšeckého
kantora. Kostel byl zcela naplněn, účast lze odhadnout na cca 300 lidí,
kteří si přišli poslechnout Českou mši vánoční a další skladby Jakuba
Jana Ryby, a to v podání vynikajících hudebníků - u nás i ve světě úspěšného souboru Praga Camerata, špičkových sólistů a výborného Mníšeckého chrámového sboru.

K začátku ledna už tradičně patří skupinky koledníků, kteří chodí městem od domu k domu, na dveře píšou tři písmena K+M+B+ (Christus
mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu) a vybírají peníze do pokladniček. Tříkrálovou sbírku pořádá celorepublikově Charita
ČR prostřednictvím charit místních. Farní charita Mníšek pod Brdy zde
funguje od roku 2004 a sbírka je její hlavní aktivitou.

„Připomínáme si dvojité výročí narození a úmrtí Jakuba Šimona Jana
Ryby. Ano, Ryba měl i druhé křestní jméno Šimon. I tímto projektem
chceme připomenout více věcí, které nejsou tak obecně známé. Jakub Šimon Jan Ryba je s Mníškem neodlučitelně spojen: získal v našem městě své první místo pomocného učitele,“ připomněl na úvod
koncertu Miloš Navrátil. „Při výchově a vzdělávání mníšeckých dětí
si vedl velice dobře, měl Mníšek rád a místní měli rádi jeho. Jak ve svém
veršovaném životopise sám napsal: „Šťastně školoval jsem v Mníšku,
za útěchu měl jsem knížku“. Věříme, že jeho dílo bude ještě více známo
i díky vynikajícím umělcům a zpěvákům, kteří na koncertě předvedli to nejvýznamnější z něj,“ dodal.
Koncert zahájila pastorela Rozmilý slavíčku, kterou účinkující přednesli
přímo z kůru. Poté se již přesunuli před publikum a zazněly první tóny
známé vánoční mše, a to v koncertním provedení. Jsme rádi, že jsme
v Mníšku mohli přivítat soubor Praga Camerata, který pravidelně vystupuje na významných domácích i zahraničních pódiích, a skvělé české
sólisty. Sopranistka Jitka Svobodová je sólistkou opery Národního divadla, altistka Oldřiška Richter Musilová vyhledávanou komorní pěvkyní,
varhanice Jiřina Dvořáková Marešová uznávanou sólistkou i komorní
hráčkou, houslistka Lucie Sedláková Hůlová se věnuje jak sólové, tak
komorní hře, zejména v Kinsky Triu Prague. Jaroslav Pelikán je prvním
flétnistou orchestru Národního divadla a hudebním skladatelem, Jakub
Hrubý (bas) je členem souboru opery Národního divadla a tenorista
Jaroslav Novák je členem Kühnova smíšeného sboru a také účinkuje
v opeře Národního divadla. Mníšecký chrámový sbor je v Mníšku známým amatérským společenstvím, které nejen obohacuje liturgie v mníšeckém kostele, ale tradičně se účastní i kulturních akcí ve městě.
I přes účast špičkových umělců bylo vstupné na koncert dobrovolné.
Na jeho uspořádání přispěla Římskokatolická farnost a Město Mníšek
pod Brdy. Výtěžek z koncertu – 7 542 Kč – bude určen na opravu kostelních varhan. I v letošním roce jsou v kostele plánovány další krásné
koncerty, při nichž tento výjimečný nástroj zazní.
Za spolupráci děkujeme Římskokatolické farnosti. Za neobyčejný
a krásný zážitek souboru Praga Camerata a jeho uměleckému vedoucímu Pavlu Hůlovi, všem sólistkám a sólistům, všem účinkujícím. Za
pomoc a spolupráci při organizaci koncertu Lucii Sedlákové Hůlové.
A všem přítomným za účast. Těšíme se s Vámi na shledanou na příštích
koncertech.

Foto: Miloš Navrátil

Ředitelkou farní charity se stala v červnu minulého roku Monika Umlášková (po více než 10 letech vystřídala Evu Novákovou).
Z výsledku letošní Tříkrálové sbírky má radost - celkem se sesbíralo
63 271 korun, což je o více než 10 tisíc korun víc než v minulém
roce. Je to i tím, že přibývá koledníků: „Letos bylo více skupin, čtrnáct,
mohli jsme tak obsadit více kasiček, protože se přihlásili noví lidé. Jsou
to hlavně mladí lidé, kteří se třeba nedávno do Mníšku přistěhovali
a chtěli chodit ve svém okolí. A v nové zástavbě také lidé více otevírají
dveře, jsou i rádi, že se s někým mohou seznámit, často berou návštěvu
koledníků jako příležitost k setkání,“ říká Monika Umlášková. Mezi koledníky byli i čtyři její děti, tři z nich, patnáctiletá trojčata, už mohly
dělat průvodce (v každé skupince totiž musí být alespoň jeden dospělý nebo starší 15 let).
A zajímali se dárci o to, na jaký účel budou sebrané peníze určeny?
„Ptali se, ale ne moc. Někteří se ptali, jestli charita bude podporovat
uprchlíky, někdo s tím má problém. Charita má ale na pomoc uprchlíkům jinou, samostatnou sbírku,“ vysvětluje Monika Umlášková. Tříkrálová sbírka je specifická tím, že většina z výtěžku se vrací zpět do regionu, kde byla sesbírána: 65 procent je určeno pro místní projekty,
cca 25 procent mezi potřebné rozdělí krajské organizace (v našem
případě Arcidiecézní charita Praha) a zhruba 10 procent je určeno na
rozvojovou pomoc v zahraničí. Kde pomůže více než 40 tisíc korun,
které místní charita díky sbírce letos získá? „Bude to opět pomoc sociálně slabým, podobně jako jsme vloni zaplatili několika dětem školu
v přírodě nebo obědy pro psychicky nemocnou paní, která je ve složité sociální situaci. Do února předložíme Charitě projekty, na základě kterých
pak obdržíme zpět oněch 65 % z výnosu Tříkrálové sbírky. Musíme poslat
žádost, ale s jejím schválením nebývá problém,“ říká Monika Umlášková,
která kromě těchto záměrů plánuje i například setkání se seniory, kteří
žijí osaměle.
Do Tříkrálové sbírky se vedle farní charity zapojila i Lesní mateřská
školka Sedmikvítek, jejíž „králové“ chodili po Mníšku 6. ledna. Několik
dětí zase darovalo do sbírky část výtěžku z Knoflíkového trhu. Díky
většímu počtu koledníků mohli do sbírky přispět i obyvatelé dalších
lokalit, například v Rymani nebo nad nádražím. To vše k úspěchu sbírky přispělo, za což Monika Umlášková děkuje: „Ráda bych tímto všem
poděkovala – dárcům za jejich štědrost a koledníkům za jejich obětavost
a výdrž – některé skupinky zpívaly a koledovaly až do tmy. Díky Vám
všem“.

Foto: Monika Umlášková

Zora Kasiková, redakce, OKS

Zora Kasiková, redakce, OKS
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Kaleidoskop roku 2015
Leden

Anna Čišková převzala Pohár debrujára roku 2014

Mníšek pod Brdy se stejně jako v předchozích
letech připojil k celosvětové podpoře Tibetu
a na budově městského úřadu vlála 10. března tibetská vlajka. l V pondělí 30. března
došlo k požáru v jedné ze tříd základní školy
- díky profesionálnímu přístupu vedení školy
a hasičů naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
• Proběhl „Železný víkend“, během nějž se
uklidilo a odvezlo 2,5 t kovového odpadu.
• V kavárně Malý mnich „hrály celé rodiny“ –
tradiční koncert tu pořádala mníšecká pobočka ZUŠ Řevnice. l Žáci školy ve spolupráci s
přírodovědným kroužkem Čejka rozmístili po
Mníšku ptačí budky.

Duben

Město Mníšek pod Brdy a Mikroregion Mníšecko se prezentovaly návštěvníkům veletrhu Regiontour a Go 2015 v Brně. l Anna Čišková,
která založila a vede Klub malých debrujárů
v Mníšku pod Brdy, převzala významné ocenění, Pohár debrujára roku 2014. l V městském
kulturním středisku se uskutečnil první ročník
turnaje v dámě. l Pietním aktem jsme 28. ledna uctili památku všech zavražděných a umučených v koncentračních táborech, mezi nimi
i 28 obyvatel Mníšku.

Únor

Mikroregion Mníšecko zřídil kvůli nutnosti regulovat počty divokých prasat fond pro zástřelné
K zápisu do prvních tříd ZŠ Mníšek pod Brdy
přišlo celkem 150 dětí, cca o 20 více, než v roce
předchozím. l Oáza ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Magdaléna uspořádaly v MKS tradiční Maškarní rej a městem
prošel maškarní průvod, který zorganizoval
spolek Rorejs. l Za Tajemstvím brdských
vrcholů se vydali účastníci besedy s fotografy J. Hajšmanem a J. Vogeltanzem, kterou připravilo městské kulturní středisko a městská
knihovna. l Zkolaudována byla nová technicko-administrativní budova sběrného
dvora. l Starostky a starostové z Mikroregionu Mníšecko založilli účelový fond pro zástřelné za každé odstřelené divoké prase. l
Děti z Lesní školky Sedmikvítek získaly pro své
učení i hry jurtu.

Březen

Mníšecká radnice se připojila k podpoře Tibetu
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Předzámčí bylo poslední dubnový den plné
čarodějnic a čarodějů
Velikonoce se slavily na Skalce koncertem
souboru Musica Podberdensis a na Státním
zámku Mníšek pod Brdy tradiční Velikonoční
veselicí s kuřetem. l Na Skalce byly představeny práce posluchačů studijního programu
Architektura a stavitelství ČVUT na téma Zadní rybník. l Mladí Britové z pěveckého sboru
The Taplow Youth Choir svými hlasy nadchli
Mníšek, když v kostele sv. Václava během svého koncertu přednesli především duchovní
písně. l V Barokním areálu na Skalce byla
zahájena další výstavní sezona, a to koncertem klasické hudby a dvěma výstavami:
fotografií Fotoklubu Rokycany a dřevomaleb
Tomáše Záborce. l Pro zachování a ochranu
přírodního rázu a kultivaci Zadního rybníka
a jeho okolí pro příjemnější odpočinek se
vyslovila většina z účastníků veřejné debaty,
kterou zorganizovalo Město Mníšek pod Brdy
v městském kulturním středisku. l Během
akce Ukliďme Česko – Ukliďme Skalku jsme
pod Skalkou uklidili 1 160 kg odpadu. l Při
čarodějnickém odpoledni a večeru bylo Předzámčí plné čarodějnic a čarodějů. l Májku,
kterou nazdobily mníšecké děti, někdo v noci
nařezal, takže hrozila pádem a musela být
pokácena - podařilo se ji ale zkrátit tak, aby
mohla náměstí zdobit a snaha dětí nepřišla
vniveč.

Květen

Slavnostním pietním aktem k 70. výročí konce
2. sv. války jsme uctili památku padlých

Pietní slavností za zvuku zvonu Václav,
s čestnou stráží vojáků Dělostřeleckého pluku Armády ČR z Jinců, čtením autentických
zápisků z mníšecké kroniky a českou národní hymnou v podání pěvkyně Gabriely Jelínkové jsme si připomněli 70. výročí konce
2. světové války a tragické osudy lidí během
válečných časů. l Rodzina veseuá přivezla
Káju i Zdéňu – v budově kláštera na Skalce
se uskutečnila česká premiéra slovenského
amatérského filmu, který je natočen podle
prvního dílu ságy o školákovi Kájovi Maříkovi. l Návštěvníci Skalky mohli zhlédnout dvě
výstavy: „Zašitou krásu“ quiltů skupiny X-XII
Ten to Twelve a obrazy Františky Janečkové.
l Na mníšeckém náměstí se tančilo a zpívalo
při Staročeských májích. l Jubilejní 15. ročník dětské pěvecké soutěže přilákal celkem
130 zpěváků a zpěvaček ve věku od 5 do 18
let, kteří vystoupili na pódium, aby si vyzpívali titul Brdský kos 2015. l Den dětí a seniorů
s názvem Všichni jsme pořád děti přivedl do
okolí základní školy malé i velké. l V Mníšku
pod Brdy a okolí proběhl další ročník záchranářské soutěže SOS 2015 Extreme. l Co jedni nepotřebují, druzí ocení – v Předzámčí se
konal další Bleší trh a Blešáček. l Oáza pozvala na přednášku Zkamenělá tajemství Antarktidy. l Facebookový profil města překročil
hranici 1000 příznivců.

Červen

Mníšek uspořádal 3. ročník Mikroregionálních
Her bez hranic
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
uspořádala Dny víry 2015. l V Barokním areálu na Skalce byl koncertem Jiřího Schmitzera
zahájen 3. ročník Mníšeckého kulturního
léta. l Tropické vedro, déšť při plnění disciplín i jasná noční obloha nad večerní afterparty, ale především týmový duch – to vše
provázelo mníšecké Hry bez hranic, v nichž
11 týmů složených obcemi a přáteli Mikroregionu Mníšecko soutěžilo ve čtyřech (+ jedné
divadelní) disciplínách. l Oáza poosmnácté
připravila pro děti Pohádkovou cestu, tentokrát pod heslem „Putování do historie, staňte se osadníky Mníšku“. l Mníšecký zámek
se jako každoročně připojil k akci Víkend
otevřených zahrad. l Výstavami na Skalce
se představily výtvarnice Jana Janouchová,
Petra Boušková a Renata Raušerová (obrazy).
l Uskutečnil se 10. Mníšecký festival vína.
l Začala rekonstrukce budovy školní družiny
základní školy na Malém náměstí.

Kultura

Červenec

Září

Listopad

O Skalecké pouti bavila návštěvníky například
skupina Pískomil se vrací

Mníšecké kulturní léto 2015 uzavřela
Bára Basiková s BasicBandem

Počátkem listopadu byl veřejnosti představen
návrh nového Pavilonu

V kostele sv. Václava vystoupil americký pěvecký sbor Portsmouth Pro Musica. l Na
připomínku 600. výročí upálení Mistra Jana
Husa se na Skalce poprvé uskutečnila ekumenická bohoslužba. l Zámek Mníšek pod
Brdy byl opět obléhán a dobýván švédskými
vojsky během tradičních Mníšeckých alotrií.
l Na Skalce zněly „Ozvěny amerického
jara“ při koncertu americké houslistky Karen
Bentley Pollick a dánského kytaristy Volkmara Zimmermanna. l V klášteře na Skalce se
uskutečnila výstava obrazů Václava Šestáka.
l Koncertem skupiny Ginevra na Skalce začala v pátek 17. července Skalecká pouť, která
kromě poutní mše nabídla koncerty barokní
hudby, pouťový a farmářský trh na náměstí,
odpolední koncerty skupin 008, Pískomil se
vrací, Vlasty Horvátha a The End of Colours a v
neděli pohádku na farní zahradě, tradiční neckyádu na Zadním rybníce a závěrečný slavnostní koncert v kostele. l Poslední červencovou sobotu se na Skalce podruhé četlo z
knih o Kájovi Maříkovi. l Kvůli extrémnímu
suchu bylo omezeno používání pitné vody
pro zalévání a podobné účely. l Na Pražské
ulici byl otevřen supermarket Billa.

Farní zahrada žila první zářijovou sobotu
tradičním rodinným festivalem Štrůdl pořádaným Rorejsem a Oázou. l Během Dnů
evropského dědictví na Skalce jsme návštěvníkům nabídli večerní prohlídky kláštera,
kostelíka a poustevny, koncert flétnistek Ivy
Lokajíčkové a Michaely Ambrosi a tři výstavy:
obrazů Václava Macha Koláčného, děl nevidomých sochařů Křížová cesta rukama nevidomých a quiltů skupiny Ten to Twelve Zašitá
krása v bílém. l V podzámčí se uskutečnily
4. Mníšecké slavnosti piva. l Mníšecké kulturní léto vyvrcholilo koncertem Báry Basikové
a BasicBandu v zámecké zahradě. l Oáza
uspořádala tradiční Svatováclavské posvícení. l Městská policie získala nový vůz Dacia
Duster. l V Kovohutích proběhlo jednání
o sanaci skládek nebezpečných odpadů za
účasti České inspekce životního prostředí.

Rorejs uspořádal v kavárně Malý mnich povídání s Alicí Nelis a Matějem Cibulkou. l Více
než sedmdesát občanů přišlo do městského
kulturního střediska na veřejnou prezentaci nového Pavilonu. l Workshop, veřejnou
prezentaci a výtvarnou soutěž zahrnul projekt
Plánujeme Předzámčí společně. l Zástupci
několika mníšeckých spolků vysadili na Skalce
spolkovou lípu v aleji Maří Magdalény a další
čtyři lípy. l Náměstí F. X. Svobody rozsvítilo
tradiční Světlo adventní. l V městském kulturním středisku zápolili šachisté při 9. Mníšecké rošádě.

Říjen

Tradiční Vánoční knoflíkový trh doprovodila
mnohá podařená vystoupení

Srpen

V říjnu jsme s patrony a malými debrujáry
na Skalce vysadili Janovy lípy

Zámeckou zahradou zněly šansony
šarmantní Chantal Poullain
V zámecké zahradě vystoupila skvělá Chantal
Poullain s šansonovým recitálem. l Na Skalce
měla výstavu s názvem „Léto – pastely“ Barbora Sládková. l Na zámku se konala tradiční
Hradozámecká noc s ohňostrojem. l Folk,
country, bluegrass a divadlo nabídl víkendový
hudební a divadelní festival Skalkafest pořádaný DS Křoví, Žábou na prameni a Městem
Mníšek pod Brdy. l U příležitosti průjezdu
31. jízdy Československého Pony Expressu Mníškem pod Brdy byl ve Stříbrné Lhotě,
v místě historického výjezdu 1. jezdce, odhalen starostou Petrem Digrinem pomník Čs.
Pony Expressu. l V zámecké zahradě vystoupil Ondřej Havelka se svými Melody Makers.

Prosinec

V městské knihovně se poprvé uskutečnil
Den otevřených dveří s prohlídkami a seznámením s nabídkou knihovny, se čtením
pohádek a hraním společenských her. l Ve
spolupráci s kroužkem Mladý vědec proběhlo na Skalce sázení klokoče, který doplnil naučnou stezku poznávání skaleckých
stromů. l Během sousedské slavnosti bylo
vysazeno pět Janových lip u sochy sv. Jana
Nepomuckého na Skalce. l Strašidelné čtení v podání Vlaďky Pirichové, výtvarná dílna
a soutěž Gamebook v setmělé zahradě přilákaly do městské knihovny několik desítek dětí
i s rodiči. l U pomníku padlých ve světových
válkách se uskutečnil slavnostní pietní akt
k výročí vzniku samostatné Čs. republiky.
l V mníšeckém Zpravodaji byl otištěn dotazník, jehož smyslem bylo získat názory čtenářů
na současnost i budoucnost tohoto radničního periodika. l Na Skalce proběhla výstava
obrazů Mojmíra Stuchlíka.

Na 800 dárků pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí shromáždili děti i dospělí
v rámci akce vánoční Krabice od bot pořádané Diakonií Českobratrské církve evangelické.
l Na Skalce se uskutečnily večerní prohlídky.
l Živý betlém, pěvecká a taneční vystoupení
a prodej dětských výrobků, farmářského
a řemeslného zboží – to byl tradiční Vánoční
knoflíkový trh. l 2. vánoční koncert pro domeček přinesl finanční prostředky pro zakoupení vozu pro klienty Domova pro seniory Pod
Skalkou. l Soubor Praga Camerata se špičkovými sólisty a Mníšeckým chrámovým sborem
nadchli publikum ve zcela zaplněném kostele
sv. Václava koncertním provedením České
mše vánoční a dalších skladeb Jakuba Jana
Ryby k 250. výročí jeho narození a 200. výročí
jeho úmrtí. l Oblíbeným a opět více navštíveným Předčasným silvestrem s ohňostrojem
jsme zakončili akcemi nabitý rok 2015.
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Kultura a společnost

Rok 2015 v městské knihovně
byl bohatý na události
Nejprve trochu statistiky. Ke konci roku 2015 měla Městská knihovna
Mníšek pod Brdy celkem 610 registrovaných čtenářů (z toho 110 nově),
a to 205 dětských a 405 dospělých, kteří si během roku půjčili celkem
32 335 knih a časopisů. 1889 titulů jsme čtenářům půjčili prostřednictvím rezervačního systému, který si získává čím dál větší oblibu,
a 278 knih jsme zprostředkovali přes meziknihovní výpůjční službu ze
Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Pro naše stávající i budoucí
čtenáře máme nyní v knihovně připraveno k zapůjčení 31 243 knih (vloni jsme tedy půjčili čtenářům knihu vícekrát, než kdybychom vypůjčili
celý knihovní fond). Je moc příjemné vidět, že i v dnešní, přetechnizované době, si lidé ke knihám nacházejí cestu. A jsme rádi, že jim můžeme
nabízet i knižní novinky - jen v loňském roce jsme zakoupili do fondu
877 nových knih.
V roce 2015 jsme začali půjčovat i společenské hry, v současné době
jich máme k zapůjčení 25 (mimo her, jako je Česko nebo Český film také
třeba zábavné Hry v kostce apod.). Úplný seznam her je na webových
stránkách knihovny www.knihovna.mnisek.cz. Velkou odměnou jsou
pro nás dětští čtenáři, kteří si chodí v úterý a ve středu odpoledne do
knihovny číst.
Již tradičně vloni naši knihovnu navštěvovaly děti z mateřských a základních škol, Fabiánku a Kytíňáčku. Připravily jsme pro ně besedy na
různá témata. Děti se například dozvěděly informace o knihovně, pohádkách, dobrodružné literatuře, ale i o Velikonocích a adventu. Pro
starší děti jsme připravily besedu o Karlu Čapkovi, nebo je učily hledat
v encyklopediích a slovnících.
Poprvé jsme v roce 2015 pořádaly Den otevřených dveří, při kterém si
mohli návštěvníci prohlédnout knihovnu, děti ve výtvarné dílně vyrobit
záložku nebo si na zahradě knihovny zahrát Gamebook. Další premiérou bylo v listopadu Strašidelné čtení. Knihovna zahalená do tmy, ze
sklepa se ozývají strašidelné zvuky a strašidelné příběhy čtené jen při
šeru malých lamp. A pro rok 2016 pro Vás chystáme spoustu novinek –
příměstský tábor, přespání v knihovně, pasování malých čtenářů apod.
Přehled najdete níže – přejeme Vám rok plný krásných zážitků s knihami
a těšíme se s Vámi na shledanou!
Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

A co pro Vás plánujeme na rok 2016:
ÚNOR
Soutěž Cesta do světa Julesa Verna a Karla Zemana

BŘEZEN – měsíc čtenářů
4. 3. Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou – pro 9. třídy
ZŠ (neveřejná akce)
15. 3. Herní odpoledne v knihovně – odpoledne plné různých společenských her

DUBEN
Pasování prvňáčků na čtenáře (termín bude upřesněn)
1. 4. Noc s Adersenem – bohatý program a spaní v knihovně

ČERVEN
Knížka pro prvňáčka (celorepubliková akce, termín bude upřesněn)

SRPEN
15. 8. - 19. 8. – 1. Příměstský tábor v Městské knihovně
Téma: Po stopách knihomola
Pro děti prvních až pátých tříd (další informace přineseme v příštím
Zpravodaji)

ZÁŘÍ
Klíčování – návštěva 2. tříd v knihovně. Dětičky dostanou klíč od nejbohatšího království

ŘÍJEN
3. - 7. 10. Týden knihoven
O dalším dění v knihovně Vás budeme průběžně informovat. Sledujte
nás na www.knihovna.mnisek.cz (kde najdete mj. naši nabídku akcí
pro předškolní a školní skupiny) a Facebooku www.facebook.com/
mnisekpodbrdy.
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Knihovna Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

Pro dospělé:
Pondělí 800 – 1100 1200 – 1700
Středa 800 – 1100
Čtvrtek 830 – 1100 1200 – 1800

l

Pro děti:
Úterý 1200 – 1400
Středa 1200 – 1700

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

PRO DOSPĚLÉ
JEŽKOVÁ, Alena
CHALUPA, Jiří
TICHÁ SRDCE
Prostřednictvím textů i působivých
fotografií autoři odhalují skrytý
život zrušených i znovuobnovených
klášterů.
HAWKINS, Paula
DÍVKA VE VLAKU
Rachel si každodenní dojíždění do
Londýna zpestřuje pozorováním
předměstské krajiny. A opakovaně
je přitom svědkem kousku životního
příběhu mladého páru, který vídá při
vlakové zastávce.
CHAMBERLAIN, Mary
ŠVADLENA Z DACHAU
Osudy mladé anglické švadleny, jejíž
sen o módním salónu zničila druhá
světová válka.
COLGAN, Jenny
ROSIIN SLADKÝ KRÁMEK SNŮ
Také jste v dětství milovali větrovky
nebo fialky v cukru? Nebo jste se
nemohli odtrhnout od mléčných
karamel či ovocného želé? A co
takhle mít vlastní krámek, kde jsou
cukrovinky a sladkosti nemyslitelných
a leckdy zapomenutých druhů?
HANNAH, Sophie
PUSINKA
První román, ve kterém se čtenářům
představují policisté Charlie Zailerová
a Simon Waterhouse.
KING, Stephen
PRÁVO NÁLEZCE
Kniha o tom, jakou moc má vyprávění
příběhů a jak literatura utváří život.
ABBOTT, Rachel
NEZVĚSTNÁ
Když Emma Josephová potkala poprvé
svého pozdějšího manžela Davida, byl
zlomený zármutkem. Jeho první žena
tragicky zahynula při autonehodě.
A z místa nehody záhadně zmizela
i jejich šestiletá dcera.
ROSLUND, Anders
THUNBERG, Stefan
MADE IN SWEDEN
Made in Sweden je příběh volně
inspirovaný činností takzvaného
Vojenského gangu, který působil ve
Švédsku v 90. letech.
CÍLEK, Václav
KORBA, Milan
MAJER, Martin
PODZEMNÍ PRAHA
Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní
pískovny velké Prahy.
FIELDING, Joy
POVÍDEJ, CO VIDÍŠ
Bailey Carpenterová je mladá, krásná
a má našlápnuto ke skvělé kariéře
vyšetřovatelky. Svět se jí zhroutí ve

chvíli, kdy je brutálně napadena
a znásilněna neznámým mužem.
DEAVER, Jeff
ZAPADÁKOV
Kdo říkal, že vrah musí mít na rukou
krev? Úplně stačí, když umí mistrně
manipulovat s lidskou psychikou!
MOYES, Jojo
DÍVKA, JIŽ JSI TU ZANECHAL
Román zkušené britské autorky
romantické literatury vypráví příběhy
dvou různých žen, jejichž osudy dělí
celé století a spojuje jeden nevšední
obraz.

PRO DĚTI
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
ZÁHADA ŠKOLNÍ PŮDY
Pátrání zvědavých prvňáčků, po tom,
kdo v noci svítí na školní půdě.
PETROVÁ, Simona
VODNÍK BRČÁLNÍK A ZIMNÍ
RADOVÁNKY
Vodník Brčálník z rybníka Hadovce
tentokrát zažívá se svými kamarády
vodníky a zvířátky pořádnou zimu v
Jestřábích horách s mrazem
a spoustou napadlého sněhu.
KAHOUN, Jiří
PIDIBABKA Z BRD
Úsměvné vyprávění nezbedné holčičky
Emičky, která chodí od pondělí
do pátku do školky a o víkendech
navštěvuje trpasličí babičku a dědečka
z lesního domečku v Brdech.
DISNEY.PIXAR
HODNÝ DINOSAURUS
Představte si svět, v němž dinosauři
nikdy nevyhynuli. Místo toho se
vyvinuli v rozumné bytosti. Za to lidé
pořád běhají po čtyřech a okusují
všechno, na co přijdou.
CIPROVÁ, Oldřiška
NĚMCOVÁ, Lenka
COPAK SNÍDÁ PONOŽKOVNÍK
Nová kniha oblíbených autorek
opět přináší zábavné a interaktivní
povídání i krásné pohádky, které velmi
lehkou formou vedou děti k sebereflexi
a k pohodovému zvládání denních
rutin bez stresu.
SYPAL, Jaromír
POKLADNICE PLNÁ POHÁDEK
Pohádky, které vypráví svým
vnoučatům prababička Kateřina,
zavedou děti do kouzelné země, v níž
žije skřítek Postelníček, český Honza
a jejich kamarádi.
DRIJVEROVÁ, Martina
PŘÍŠERNÍ NEZBEDNÍCI
Kniha plná zlobivých chlapečků.
Jeden zásadně nezdravil, další byl
zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam
neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal
a ti ostatní nejsou o nic lepší. Ale na
každého jednou dojde – zlobit se
opravdu nevyplácí!

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ v roce 2016
ÚNOR
17. 2. , 18.00 hodin

Beseda o včelách a medu
Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy

19. 2.

28. 5.

HRADOZÁMECKÁ NOC

Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

Státní zámek Mníšek pod Brdy

29. 5., 11.00 – 17.00 hodin

ZÁŘÍ

Dětský den s Karlem IV.
Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

Barokní areál Skalka

ČERVEN

Rok milosrdenství v naší farnosti
Budova OÁZA na farní zahradě

8. 6.

Na kole dětem – etapový dojezd
Předzámčí

BŘEZEN
15. 3.

HERNÍ ODPOLEDNE
Městská knihovna

20. 3.

VELIKONOČNÍ koncert
Barokní areál Skalka

27. 3.

15. ročník Velikonoční veselice
s kuřetem
Státní zámek Mníšek pod Brdy

DUBEN
1. 4.

NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna

27. 8.

BRDSKÝ KOS

VEČERNÍ PROHLÍDKY SKALKY
20. 2., 18.00 hodin

Kultura a společnost

9. 6.

Na kole dětem – etapový odjezd
Předzámčí

11. 6.

Hry bez hranic Nová Ves pod Pleší
Nová Ves pod Pleší

11. 6.

Pohádková cesta, z. s. Oáza
11. 6. – 12. 6.

Víkend otevřených zahrad
Státní zámek Mníšek pod Brdy

18. 6.

3. 9.

Štrůdl 2016, Rorejs
3. 9.– 11. 9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Barokní areál Skalka, Státní zámek Mníšek
pod Brdy, kostel sv. Václava

10. 9.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT MNÍŠECKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA
24. 9.

5. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA
Předzámčí

28. 9.

Svatováclavské posvícení, z. s. Oáza
Farní zahrada

ŘÍJEN
1. 10., 8.00 – 12.00 hodin

Mníšecký festival vína

BLEŠÍ TRH A BLEŠÁČEK

červen

TÝDEN KNIHOVEN

Předzámčí

3. 10. – 7. 10.

Městská knihovna

3. 4.

Zahájení Mníšeckého
kulturního léta

Barokní areál Skalka

ČERVENEC

SVĚTLO ADVENTNÍ

16. 4.

6. 7., 18.00 hodin

zahájení výstavní a turistické
sezony
UKLIĎME ČESKO
Mníšek pod Brdy

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
k výročí upálení Mistra Jana Husa

30. 4. – 1. 5.

Barokní areál Skalka

ČAROMÁJ
Předzámčí

duben – říjen
VÝSTAVY
Barokní areál Skalka

KVĚTEN
6. 5. – 8. 5.

SOS 2016 Extreme
Metodické cvičení zdravotnických služeb
Mníšek pod Brdy, Dobřichovice

7. 5., 8.00 – 12.00 hodin

Bleší trh a Blešáček
Předzámčí

21. 5.

Den dětí a seniorů

LISTOPAD
27. 11., 17.00

Náměstí F. X. Svobody

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Barokní areál Skalka

22. 7. – 24. 7.

PROSINEC

Mníšek pod Brdy

VEČERNÍ PROHLÍDKY SKALKY

SKALECKÁ POUŤ 2016

2. 12.

Barokní areál Skalka

SRPEN
5. 8. – 6. 8.

Postřižiny, divadelní představení
Státní zámek Mníšek pod Brdy

15. 8. – 19. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„Po stopách knihomola“

10. 12.

VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Náměstí F. X. Svobody

24. 12., 23.15 hodin

KARLŠTEJNŠTÍ TRUBAČI
Náměstí F. X. Svobody

25. 12., 16.00 hodin

Městská knihovna

VÁNOČNÍ KONCERT

20. 8.

Kostel sv. Václava

SKALKAFEST, 3. ročník

30. 12., 17.00 hodin

Barokní areál Skalka

PŘEDČASNÝ SILVESTR

27. 8.

Náměstí F. X. Svobody

Barokní areál Skalka

Změna termínů a programu vyhrazena.

BAROKO V MNÍŠKU
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Rozhovor

Když se do toho člověk obuje, tak to skutečně stojí za to
rozhovor s Mirkem Maškem
Jedná se o výroční koncert u pří-

ležitosti 5 let naší kapely. Koná se
v Černošicích v Klubu Kino v pátek
12. února 2016 od 17 hodin a na
programu je spousta skvělých kapel, takže o dobrou muziku a bezva
zábavu rozhodně nebude nouze.
Budeme rádi, když přijdete a užijete
si hezký večer stejně jako my.
Koncert má název „My jedeme dál“co byste rád, aby měla kapela za sebou třeba za pět let, až bude slavit
10. narozeniny?
Určitě chceme hrát dál ve stejném
složení a doufáme, že koncerty budou dál přibývat. Být v kapele a hrát
pro lidi je parádní pocit a každému,
kdo si chce třeba založit kapelu,
bych vzkázal, ať se toho nebojí.
Když se do toho člověk obuje, tak to
skutečně stojí za to.
Rozhovor s Mirkem Maškem připravila
Zora Kasiková, redakce, OKS

„Teď už není čeho se bát, je na
čase začít se smát, není příliš
pozdě na to života si užívat. My
jedeme stále dál!“, tak zní refrén
nejnovějšího songu kapely 008.
V únoru to bude 5 let, co se parta čtyř kamarádů dala dohromady, rok nato už nahráli své
první album, následovalo několik koncertů a první klip a další
rok v létě vystoupili na Skalecké pouti, kde je publikum pustilo z podia až po pár přídavcích.
Vloni si to zopakovali a letošní
rok otevírají narozeninovým
koncertem, tedy – jedou dál.
008, o číslo lepší, než Bond – jak byste, Mirku, svou kapelu a její členy
představil?
Jsme punk-rocková kapela, kterou
tvoří čtyři členové: kytarista a zpěvák Jakub Pour, baskytarista Radek
Petroka, Tomáš Marek, který hraje
na bicí, a já, tedy Mirek Mašek, hraji
na kytaru a zpívám. Všichni až na Tomáše jsme původem z Mníšku – Tomáše jsme potkali na střední škole
a od té doby je náš dobrý kamarád.
Jsme obyčejná parta kluků, které
baví hrát muziku pro lidi a cestovat
po různých městech Česka. Každý
týden máme alespoň jednou zkoušku, abychom si „zažili“ nové skladby a doladili případné nedostatky.
A i když zrovna nehrajeme nebo nezkoušíme, zajdeme spolu rádi třeba
na kafe nebo na jídlo, u kterého probíráme běžné věci.
Co se změnilo za 5 let, kdy kapela
funguje?
Za těch 5 let jsme hlavně nasbírali
spoustu zkušeností, které můžeme
teď využít v naší hudbě. Změnilo
se i koncertování: v roce 2015 jsme
odehráli nejvíce koncertů – sedmnáct - a stále nám přibývají nové.
Díky tomu se dostáváme na místa,
kde jsme třeba nikdy nebyli, a poznáváme skvělé lidi či kapely, které
hrají podobnou muziku jako my.
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Co patří k největším zážitkům za tu
dobu?
V podstatě každý koncert je výjimečný. Když vidíte, že se Vaše hudba líbí lidem, kteří na ni tancují, tak
to je fajn pocit a motivace v tom
pokračovat. A nahrávání desky je
skvělý zážitek – ten moment, kdy
můžete realizovat svoje nápady
a názory, které si pak poslechnou
ostatní.
Kdy je pro Vás koncert úspěšný?
Bez toho, aby na koncert přišlo
dost lidí, to samozřejmě není ono,
protože člověk nedostane zpětnou
vazbu k tomu, aby rozjel show. Ale
už se nám také několikrát stalo, že
jsme jeli, třeba i docela daleko, na
koncert, na který přišlo jen 10 lidí,
ale dokázali to bezvadně rozjet
a koncert se moc povedl. A když si
to užívají posluchači, tak my si to
užíváme dvojnásobně. V Mníšku
jsme hráli už mnohokrát a vždy to
bylo moc fajn. Jsou tu prostě báječní lidé a jsme moc rádi, že nás
podporují.
Máte za sebou dvě vydaná alba Svět kolem nás a Ty na to máš. Jaké
bude to třetí, které letos chystáte?
Máme spoustu nových skladeb, které chceme předvést. Nové album
plánujeme nahrávat na jaře a budeme se držet našich vyjetých kolejí,
takže se můžete těšit jak na melodické skladby, tak třeba i na některé
rychlejší.
Lidé z Mníšku Vás znají, ale je něco,
co o Vás nevědí, a chtěli byste, aby
se to vědělo?
Možná lidé nevědí, že tady v Mníšku provozujeme malinké studio.
Nahráváme si tu svoje písničky
a také je nabízíme ostatním lidem či
kapelám, které si chtějí nahrát svoje skladby. Právě teď tu nahráváme
s naší přátelskou kapelou Compromysh z Příbrami.
A teď k tomu nejdůležitějšímu, co
Vás čeká v únoru – narozeninový
koncert v Černošicích

Ze zámku

Kdo na Mníšku představil
své umění v loňském roce?
V minulé sezóně jsme měli možnost přivítat v zámeckém parku rozmanité interprety. Každý si tak mohl přijít na své i vybrat si svůj oblíbený
žánr.
Potěšit nás přijela známá herečka Chantal Poullain, která je ovšem také
úžasnou zpěvačkou francouzských šansonů. Její příjemné vystupování
nejen na podiu bude stálou a milou vzpomínkou.
Milovníci doby první republiky se mohli zaposlouchat do přednesu
swingových skladeb Ondřeje Havelky a ocenili jistě i jeho šarm a vtip.
V neposlední řadě nezapomeňme ani na poslední loňské vystoupení,
kdy k nám zavítala zpěvačka Bára Basiková. Všichni nám na památku
své návštěvy zanechali svůj podpis i krátký pozdrav a poděkování.
Koho asi přivítáme v letošním roce?

Na co se mohou těšit návštěvníci zámku
Mníšku v novém roce?
Letos na jaře nás čeká už 15. jubilejní ročník dobročinné Velikonoční veselice s kuřetem, při níž mohou všichni přispět na konto sbírky
Pomozte dětem a zároveň prožít den plný tance, country hudby, divadýlka pro děti nebo výtvarného velikonočního tvoření. Kdo v neděli
27. března do zámku zavítá, uvidí také Pašijové hry, uslyší čtení z Bible,
bude moci nakoupit na řemeslném jarmarku i si pochutnat na dobrém
soustu a lahodném moku.
Samozřejmostí jsou speciální Velikonoční prohlídky zámeckých pokojů
určené především rodinám s dětmi. Provádět bude pohádková postava, která například prozradí, jak rozeznat syrové vejce od vařeného, jaké
různé názvy má pomlázka, co znamenají barevné mašličky na ní nebo
co dělat, aby se hospodyňkám podařilo upéct dobrý mazanec.
V roce 2016 uběhne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Návštěvníci hradů, zámků a muzeí budou moci po celý rok
vidět výstavy i akce připomínající toto velké výročí. Na Mníšku je pro
děti 29. května připraven Dětský den s Karlem IV. V zahradě zámku se
budou moci od 11 do 17 hodin přenést do časů otce vlasti, zasoutěžit
si, zažít plno zábavy a vyhrát sladké odměny.
Romantické prostředí zámeckého parku a nádvoří bývá v létě také dějištěm koncertů a představení pod širým nebem. Letos nás čeká změna:
zatímco po několik sezón jsme se těšili z úžasných melodií a písní muzikálu Noc na Karlštejně, tentokrát je na ve dnech 5. a 6. srpna je přichystán neméně milý a příjemný zážitek v podobě představení Postřižiny.
Zavede nás do doby posledních majitelů mníšeckého zámku, tedy do
první republiky. Právě proto úžasně zapadá do tohoto místa, které se
prezentuje bohatými interiéry zařízenými z dob mezi světovými válkami. Přeneseme se do prostředí pivovaru, do rodiny jeho správce i života
zaměstnanců. Těšit se můžeme na okouzlující paní sládkovou, jejího
muže Francina nebo věčně ukřičeného a neúnavného švagra Pepina.

Letní prázdniny budou poslední srpnovou sobotu 27. srpna již tradičně zakončeny tzv. Hradozámeckou nocí. Při ní opět představíme
nové kostýmované prohlídky nejen pro rodiny s dětmi. Během večera
je navíc na nádvoří přichystána hudba, doprovodný program i dobré
občerstvení. Slavnostním hřebem akce je barevný zámecký ohňostroj.

Okénko do historie zámku Mníšku

Koníčky a rodinný život paní ze zámku
I když byla Terezie Kastová zámecká paní, byla to zejména maminka
jako každá jiná. Starala se o své děti, bála se o ně, milovala je, pečovala
o domácnost i teplo rodinného krbu. Svému manželovi Theodorichovi
povila během devíti let šest potomků. Skladba byla zajímavá: narodilo
se pět synů a jako čtvrtá v pořadí jediná dcerka. Své dětství prožili převážně v Rakousku v okolí Ebelsbergu.
Děti vyrůstaly podobně jako mnoho ostatních v té době. Nosily námořnické oblečky, hrály si s pejskem, chodily na výlety, učily se na hudební
nástroje, jezdily za svými příbuznými, v zimě bruslily, v létě česaly třešně. Je úžasné, že při mnoha těchto aktivitách byly zvěčněny na černobílých fotografiích, jež jsou dnes k vidění během prohlídek zámeckých
expozic.
Děkovat za to můžeme hlavně jejich mamince. Terezie byla velmi aktivní a činorodá paní. Měla spoustu koníčků, jako je vyšívání nebo malování, ale jeden na svou dobu velice moderní a na dámu jejího postavení
docela netypický – fotografování. Vlastnila minimálně tři fotoaparáty
a její zálibu s ní postupně sdíleli i dva z jejích synů. Dokumentovali tak
své životy, jak jsme zvyklí i my v dnešních časech.
Na další Okénko se můžete těšit v příštím Zpravodaji.
Ing. Marie Charvátová, průvodkyně
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Školy, školky, spolky

Poděkování
za vánoční Krabice od bot

Naše děti pomáhají druhým
Věkově heterogenní třídy v MŠ Nová vytvářejí
přirozené prostředí a situace, kde děti získávají
sociální dovednosti, které vedou ke vzájemnému respektu, úctě, sebeuvědomování a vzájemné komunikaci.

Chtěla bych Vám všem touto cestou jménem
Diakonie Českobratrské církve evangelické
poděkovat za úžasnou sbírku vánočních dárků pod hlavičkou akce Krabice od bot. Zvláště
děkuji všem dětem, které se neváhaly vzdát
některé ze svých hraček, jejich učitelům, kteří je v tom povzbuzovali, a ředitelkám školek
a školy, které tuto akci už podruhé významně
podpořily. Velice si vážím také pomoci z naší
radnice: Miloše Navrátila a Terezy Středové,
a taktéž Zuzany Bajerové, bez kterých by se finální svoz neobešel. Z patnácti měst, v nichž
se v naší zemi letos krabice sbíraly, je Mníšek
pod Brdy jediné, které mělo sběrné místo i na
městském úřadě.

Naše děti se spolu s rodiči již několikátým rokem účastnily akce “Děti darují dětem”. Naši
další pomoc jsme tentokrát zaměřili až do Afriky, kam jsme cestovali s vlaštovkami prostřednictvím třídního projektu. Organizace UNICEF,
kterou jsme navštívili a kde jsme zakoupili panenku jménem Furaha, rozšíří naše zkušenosti
a děti si lépe uvědomí, jak důležité jsou vztahy
mezi lidmi.
Dobroslava Skřičková, třída Rybičky, MŠ Nová
Program UNICEF Adopce panenek spočívá v tom,
že za 600 Kč (což jen cena proočkování 1 dítěte
z rozvojové země proti šesti smrtelným dětským
nemocím) získáte originální, dobrovolníky ručně
vyrobenou látkovou panenku. Podrobnosti, jak
se zapojit, najdete na www.unicef.cz.

ZIMA V LESNÍ ŠKOLCE
SEDMIKVÍTEK
Zimu v naší lesní školce trávíme
převážně v okolní přírodě. Po návratu z lesa nás vždy čeká příjemně vyhřátá jurta, ve které obědváme, odpočíváme a v odpoledních
hodinách se věnujeme tvůrčí či
hudební činnosti a předškolní přípravě nebo dovádíme venku. Dny
si ale zpestřujeme pravidelným
dojížděním na lezeckou stěnu do
Prahy, návštěvou divadel, výstav
a dalších kulturních akcí. Kromě
lezení na umělé stěně a na jaře na
skalách se děti hravou formou učí
anglicky a také se stávají malými
vědci – jednou měsíčně k nám chodí Anička Čišková z Klubu malých debrujárů.
Konec roku byl ve školce velmi rušný: kromě pravidelných zájmových kroužků – hudebně
dramatického kroužku pro malé divadelníky a sportovního lezeckého kroužku pro děti od 5
do 10 let – jsme uskutečnili několik výtvarných i hudebních dílen. Děti si vyrobily lampiony,
šperky i vánoční ministromky a prožily magické chvilky při zpěvu a hraní na skleničky a různé
hudební nástroje.
Výtvarné a hudební kroužky zatím organizujeme nepravidelně, označte si nás proto na
Facebooku a žádná zajímavá akce Vám neunikne. Naleznete tam, stejně jako i na našich
webových stránkách, potřebné informace i fotografie z uskutečněných kroužků i ostatních akcí.

VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLCE i NA ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH PRO VEŘEJNOST.
Zajímá Vás, jak naše dny v lesní školce probíhají? Máme ještě několik volných míst pro děti od
3 do 6 let, tak pokud stále váháte, přijďte se podívat, můžete s námi na zkoušku strávit celé
dopoledne.
V novém pololetí pokračují i oblíbené zájmové kroužky pro širší veřejnost – hudebně dramatický
kroužek a sportovní lezecký kroužek, na oba můžeme ještě přijmout pár dětí. Také zde, pokud si
nejste jisti, že je to to pravé pro Vaše dítě, je možné dohodnout návštěvu na lekci.
Chceme přinášet stále něco nového, takže snad brzy na shledanou na naší akci!
Více informací o našich aktivitách najdete na našich webových stránkách www.7kvitek.cz nebo
www.facebook.com/Sedmikvitek.
Za lesní MŠ Sedmikvítek připravila Petra Vaňková
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V Mníšku se podařilo sebrat ve škole, školkách, ve Fabiánku, na úřadě, v knihovně
a na Vánočním knoflíkovém trhu krásných
800 krabic. Jsme opravdu úžasní a celorepublikově nejlepší baliči dárků pro děti, které
bydlí v sociálně znevýhodněných oblastech
v naší zemi. Vánoční dárky od nás putovaly do
Trmic a okolí (sdružení Romano Jasnica), do
ubytoven v okolí Ústí nad Labem a na sídliště
Chánov v Mostě. Díky našemu malému městu nezůstalo 800 dětí bez dárku. Celkem se
v celé republice sesbíralo na 3 900 krabic –
spolu s Dobříší (500 dárků) na tom máme veliký podíl – celou jednu třetinu.
Díky Vašemu nadšení jsem měla letos odvahu
akci rozšířit a dárky se tedy balily i v Čisovicích,
Višňové, Příbrami a Dobříši. Ještě jednou Vám
chci z celého srdce poděkovat za Vaši obětavost a vstřícnost a popřát Vám, aby se Vám
i v tomto roce dařilo být k lidem kolem sebe
pozorní a velkorysí.
Bůh Vás provázej.

Katka Vojkůvková

Kultura a společnost

mníšecký Pantheon
22. ledna * Karel Fiala (1871-1931)
Významný představitel herecké a hudební rodiny Fialů z Mníšku se
nejprve vyučil papírníkem, poté pracoval jako úředník, ochotničil a byl
nejen hercem, ale i ředitelem Švandova divadla na pražském Smíchově.
Díky svým synům Františkovi (Ferencovi) a Emanuelovi (Emanovi) se
dostal i k filmové práci a ztvárnil celkem čtyřicet rolí (za pouhých 9 let)
v němých filmech.

22. února * Antonín Krása (1917-2005)
Na konci prosince minulého roku uplynulo deset let od úmrtí dlouholetého mníšeckého učitele, knihovníka a také maříkologa Antonína Krásy.
Byl jedním z autorů knihy Kája Mařík – skutečnost nebo legenda. Jak
říkal, v dětství knihy o školákovi Kájovi nečetl a setkal se s ním až jako
učitel v Mníšku. Byl to on, kdo v 70. letech, když se do Mníšku začali
vypravovat ctitelé této knížky, zodpovídal jejich otázky a sám pátral po
dalších informacích o Kájovi a o Marii Wagnerové. Také často přispíval
do Zpravodaje a podílel se na naučné stezce Mníškem.

Zase tady – v Bojanovicích si zopakují
undergroundový festival
Začalo to jako oslava svatby Ivana Martina „Magora“ Jirouse a skončilo
zatčením 19 lidí z okruhu The Plastic People of the Universe. Soudní
proces a odsouzení několika z nich nakonec podnítily vznik Charty 77.
Stalo se to přesně před 40 lety v nedalekých Bojanovicích. A parta přátel odtud se letos rozhodla připomenout si ono 40. výročí hudebního
festivalu tzv. druhé kultury stylově, tedy opět hudebním festivalem.
Pod názvem Zase tady aneb další Druhý festival druhé kultury se koná
v sobotu 13. února 2016 od 18 hodin v hostinci v Bojanovicích a pořádá
jej spolek Underground Bojanovice 1976-2016.
Během večera vystoupí kapely Umělá hmota, DG307, The Plastic
People of the Universe a Pepa Pilař s Classic R‘n‘R Bandem, promítat
se bude také několik filmů. Program dále doplní v sobotu dopoledne
den otevřených dveří v Husově domě ve Hvozdnici (kde krátce, na přelomu 60. a 70. let, působil jako farář Svatopluk Karásek) a v neděli od
9.30 bohoslužba tamtéž.

ARBOJ 2015 / ARBOJ 2016
KMD Mladý vědec se zapojil v roce 2015 do mezinárodního projektu
Arboj, který pořádala Asociace malých debrujárů ČR. Cílem projektu
bylo seznámit děti se základy fenologie dřevin. (Fenologie je studium
viditelných fází růstového cyklu, jejich načasování, doby trvání a jejich
vývoje v závislosti na lokálních podmínkách prostředí.)
Dalším cílem bylo seznámit děti s různými způsoby měření obvodu
stromů: dendrometr, pásmo. Děti na základě vlastní zkušenosti porovnají výhody a rizika jednotlivých způsobů měření. Za svou aktivitu
v tomto projektu si Mladý vědec z Mníšku pod Brdy vysloužil Čestné
uznání.
Některé námi pozorované stromy jsou v bezpečí zahrad, jiné volně přístupné. Jedním z nich byl i javor u pošty. Bohužel se nám již 2x stalo,
že nám z něho někdo odstranil dendrometr. Jedná se o „přírustoměr“
pomocí kterého zaznamenáváme nejen přírůstek kmene stromu, ale
i jeho úbytek v průběhu roku. Stromy totiž také „hubnou“.
Proto prosíme - až uvidíte strom s ocelovým páskem a se stupnicí odečtu, nemanipulujte s tím, my hodnoty průběžně zapisujeme a vyhodnocujeme. Děkujeme Vám.
Za mladé vědce Anička Čišková

Bojanovický koncert v roce 1976 byl oficiálně povolen, přesto ve dnech
a týdnech po něm následovalo zatýkání, výslechy, bití a nakonec odsouzení několika osob. Nejdelší trest dostal Ivan M. Jirous – 18 měsíců.
Oficiálním důvodem mělo být výtržnictví, sprostá slova v textech (jak
ale později I. M. Jirous podotkl, vyskytovala se jen v několika textech
z celkových desítek písní). Tehdejší komunistický režim chtěl procesem
z podzimu roku 1976 undergroundové hudebníky exemplárně potrestat. Místo toho však případ přinesl více pozornosti i ze zahraničí a v konečném důsledku vedl ke vzniku Charty 77 v lednu následujícího roku.
Více o únorovém hudebním festivalu se dozvíte například na facebookové stránce „Zase tady aneb další Druhý festival druhé kultury“.
Zora Kasiková, redakce, OKS
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Spolky

Mezinárodní dáma

Výsledky turnaje Mníšek Open

V minulém čísle jsme si ukázali přínosy sportovního hraní mezinárodní dámy. Tedy hraní na takové úrovni, která již nevyžaduje jen dětskou
pozornost „aby nás neskočili“, ale i taktiku a studium strategie. Zatímco
partie začínajících hráčů bývá za 10 minut odehraná, partie na vážných
turnajích trvají obvykle 5-6 hodin. Mezi hráči ve většině zemí převažují
samozřejmě dospělí, ale i některé nadané děti se dokážou po tuto dobu
koncentrovat. Nejmladší kategorie Mistrovství Evropy mládeže je pro
děti do 10 let.

Osobnosti

Jako každý sport, i dáma má své hvězdy. Držitelé světových titulů a profesionální hráči pocházejí většinou z Ruska nebo Nizozemska, kde je
dáma uznávaným sportem.

GMI Alexander Georgiev
Devítinásobný mistr světa

Narozen 17. července 1975 v Petrohradu.
Georgiev je známý svým originálním stylem hry, kde neváhá podstupovat velké riziko. Hraje komplikované a neobvyklé pozice,
aby přiměl soupeře udělat chybu.
Spoléhá při tom na svůj vynikající
propočet, který mu pomáhá vyjít
z těžkých pozic lépe. Alexander
Georgiev je ženatý a má dvě děti.
Dámu začal závodně hrát v sedmi
letech.

Druhého ročníku turnaje v mníšeckém kulturním středisku se účastnilo
celkem 26 hráčů. Úroveň partií i atmosféra byla velmi dobrá, ukázalo
se, že naše mládež dokáže čím dál lépe držet krok s dospělými hráči.
Těm vévodil mezinárodní mistr Václav Křišta, který v turnaji zvítězil
s dvoubodovým náskokem. Na druhém místě se umístil zkušený Pavel
Truhlář a pěknou řádku dospělých předčil junior Ondra Vojta (3. místo).
Kategorii mladších žáků vyhrál favorit Ríša Icha.

Řešení minulých úloh

Tahy partií nebo řešení úloh zapisujeme pomocí notace. Je to
jednoduché. Všechna tmavá pole
jsou číslovaná, jako to vidíte na
obrázku. Píše se vždy počáteční
a cílové pole tahu. Pokud táhneme z pole 32 na pole 28, píšene
32-28. Pokud skáčeme, píšeme
také jen počáteční a cílové pole
a mezi nimi x. Tedy např. 28x19.
Příklad:
Řešení první úlohy (šipka), zapíšeme jako:
1. 31-27 32x21
2. 26x10
Řešení (šipka):
1. 39-34 30x39
2. 44x31

I v Česku máme komu fandit. Jelikož je u nás dáma poměrně novým
sportem, spoléháme v mezinárodních soutěžích především na kategorie mládeže. Možná i z našich reprezentantů budou jednou velmistři…

Řešení (šipka):
1. 43-39 x ad lib.
2. 49x18
(Zkratka ad lib.
znamená, že si černý
může vybrat, jak skočí)

Richard Icha, 15. v Evropě

Teprve desetiletý rodák z Řitky
a žák KD Mníšek patří k největším českým nadějím. Svůj první
titul Mistra republiky získal v kategorii mladších žáků již zhruba
měsíc po zahájení hráčské kariéry
a forma mu vydržela i dál. Poté,
co přešel k mezinárodní dámě, se
úspěšně účastnil mnoha turnajů
dětí i dospělých. Aktuálně patří k
širší české špičce všech věkových
kategorií. Ve své kategorii dosáhl
největšího úspěchu v srpnu 2015
v estonském Tallinu, kde skončil
patnáctý na ME v bleskové hře.
Tajemstvím jeho úspěchu je vynikající propočet, poziční cit a klidný
uvážlivý přístup ke hře. Ríša se dámou baví a složité kombinace řeší jen
tak pro radost. Stejně pak uvolněně přistupuje i k partiím. Na těžké pozice a překvapivé obraty se během hry vyloženě těší. Přejeme hodně
radosti ze hry i do dalších let!

Čtenářská soutěž

Rozpalte své mozkové závity a vyhrajte hodnotné ceny! Soutěž bude
probíhat po dobu 3 měsíců. V každém čísle zveřejníme 3 soutěžní úlohy. Pošlete nám jejich řešení zapsané pomocí dámové notace. Soutěžící
s nejvíce body za správná řešení získá na konci čtvrtletí hrací sadu na
mezinárodní dámu nebo knížku dle vlastního výběru. Hodně štěstí při
luštění!

Část 1. – Pravidlo většiny:
V mezinárodní dámě se musí skočit vždy největší možný počet kamenů.

Bílý na tahu využije tohoto pravidla a vyhraje!

Jiří Sysel,
MF, 22násobný mistr
republiky

Legendární hráč ze Zastávky
u Brna se dámě věnuje, podobně
jako výše zmíněný Icha, již od dětství. I ve vývoji stylu těchto hráčů
lze najít jisté paralely. Oba si hru
užívají a hrají kreativní takticky zajímavé partie. Oba začali aktivně
hrát v devíti letech.
Mistrovství republiky dospělých
vyhrál poprvé ve 15 letech a stal se tak nejmladším mistrem ČR v historii. V roce 1984 byl sedmý na ME juniorů. Mezi jeho největší úspěchy
patří titul Mistra Evropy v korespondenční hře. Jeho snem pak je vyhrát
nejstarší mezinárodní turnaj na světě, Zlatou Prahu. To se zatím povedlo
jedinému Čechovi, a tím byl Václav Křišta, MI.
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Nápověda: V prvním příkladu obětuje bílý 2 kameny a skočí všechny.
Nezapomeňte, že skákat lze i dozadu! V druhém příkladu obětujete
3 a skočíte 4, ve třetím to samé.

Kde si můžete dámu zahrát?

Na ZŠ Komenského probíhá každé úterý kroužek dětí a každou středu
klub pokročilých hráčů. O víkendech se konají v Praze na Smíchově
turnaje začátečníků, zaměřené zejména na dospělé hráče.
Více informací na www.damweb.cz a www.hra-dama.cz.
Petra Dušková
petraskonmi@seznam.cz
tel. 721 731 387

Spolky, sport

Mníšečtí žáci všechny přeskákali
Na hokeji platí, že kdo neskáče, není Čech. Při dámě zase platí, že kdo
neskáče, nevyhraje.
Mníšečtí žáci skákat umí, dokonce v tom patří k nejlepším ve středních
Čechách. Ukázal to 1. ročník Olympiády žáků v dámě, který se konal
8. ledna 2016. V žebříčku škol jsme obsadili s 28 body první místo před
ZŠ Kořenského a ZŠ Petrovice – a nebylo to jediné prvenství.
V kategorii mladších žáků exceloval Richard Icha z 5. B, který neprohrál
jedinou ze svých šesti partií a významně tak přispěl k zisku prvního místa. Na Richarda nestačili Matěj Oborník z Petrovic ani David Mochan ze
ZŠ Mohylová, zbyly na ně stříbro a bronz. Na čtvrtém místě pak skončila
další mníšecká hráčka, Veronika Vinská z 5. B, čtyřikrát zvítězila a dvakrát soupeři podlehla. Mezi dívkami však neměla konkurenci.
Mníšek nezapadl ani v kategorii starších žáků, Tadeášovi Richterovi
z 8. B stačily čtyři výhry a dvě prohry na šesté místo, zlato putovalo do
ZŠ Kořenského z Prahy 5. Mezi dívkami opět dominoval Mníšek, Simona
Barsová z 8. A skončila na 10. místě.
Skvělé výsledky a pohár, který jsme si z olympiády přivezli, jasně dokazují vysokou úroveň, s jakou se k mezinárodní dámě v Mníšku přistupuje. Jde především o pěknou vizitku Petry Duškové a jejího týmu, kteří se
o mníšecké hráče dámy starají. Blahopřejeme všem.
Věra Strnadová

SPORT PRO DĚTI V MNÍŠKU
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
LEDEN - ÚNOR

BATOLATA OD 15 MĚSÍCŮ
PONDĚLÍ 9:00-10:00 A 10:00 - 11:00
RODIČE A DĚTI OD 2 LET
ČTVRTEK 9:00
CVIČENÍČKO 3-6 LET
PONDĚLÍ 17:15 STŘEDA 17:00
VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DNS
PONDĚLÍ 16:00 STŘEDA 15:00
MINI DANCE/TANEČKY/DĚTSKÁ ZUMBA
STŘEDA 16:00
COUNTRY TANCE PRO DĚTI
PONDĚLÍ 16:00
ZÁVODNÍ AEROBIK - PŘÍPRAVKA 4-7 LET
ÚTERÝ/ČTVRTEK 16:00
ZÁVODNÍ AEROBIK - 8-10 LET
ÚTERÝ/ČTVRTEK 15:00
ZÁVODNÍ AEROBIK - 11-15 LET
ÚTERÝ/ČTVRTEK 17:00

WWW.CVICENIBEZCBYBY.CZ
INFO@CVICENIBEZCHYBY.CZ
+420 732 446 736
DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY

Mistrovství České republiky
v Taekwon-Do I.T.F.

Tréninky v Mníšku pod Brdy probíhají pravidelně v úterý od 19.00 do
20.30 a v pátek od 18.00 do 20.00 v tělocvičně základní školy. Bližší informace najdete na internetových stránkách školy www.tkd.cz.

Listopadový víkend 15. -17. 11. 2015 byl významným sportovním “svátkem” pro všechny nadšence korejského bojového umění sebeobrany
Taekwon-Do I.T.F. Ve Sportovním centru v Nymburce se pod záštitou
Českého svazu Taekwon-Do I.T.F. konalo Mistrovství České republiky
ve všech věkových kategoriích, od žáků po veterány. Letošní ročník byl
výjimečný nejen rekordní účastí závodníků, ale také proto, že se nesl
v duchu oslav 60. výročí založení Taekwon-Do. Ke zhlédnutí bylo velké množství kvalitních výkonů, které každoročně neodmyslitelně patří
k vrcholu soutěžní sezóny. Sportovního zápolení v disciplínách technických sestav (tul), sportovního boje (matsogi), silového přerážení (wiryok), speciálních přerážecích technik (tukgi) a sebeobrany (hosinsool)
se zúčastnilo 429 soutěžících z celkem 29 škol z celé České republiky.

Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění jsou srdečně zváni!
Mária Trundová, Ge-Baek Hosin Sool

Své zástupce na soutěži měla tradičně i největší škola Taekwon-Do ITF
v České republice Ge-Baek Hosin Sool, která obhájila loňské prvenství
a se ziskem 23 zlatých, 32 stříbrných a 44 bronzových medailí se opět
stala nejúspěšnější školou šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně podíleli i členové cvičící v Mníšku pod Brdy pod vedením instruktora Martina Zámečníka
(VI. dan). Obrovskou pochvalu si zaslouží Petra Štěpová, která ziskem
zlaté medaile ve sportovním boji a stříbrné medaile v technických sestavách (v kategorii 2. - 1. kup) obhájila titul nejúspěšnější veteránky
šampionátu. Druhým úspěšným medailistou je Karel Prančl, který obsadil stříbrnou pozici ve speciálních technikách (tukgi). Nakonec patří
poděkovaní za účast a kvalitní sportovní výkony všem soutěžícím z naší
školy a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství České republiky
příští rok!

Petra Štěpová, nejúspěšnější veteránka šampionátu
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Diskuse

Absurdistán

Nevím, tak se ptám

Dnes jsem otevřela nové číslo Zpravodaje a hned na stránce č. 4 *
jsem se u článku Připojení na vodovodní a kanalizační přípojky velmi
pobavila.

Dobrý den, kdo to ví, ať promine, ale já nevím, kdo vlastně rozhoduje
v našem městě. Zda jednotlivci, či politické strany. Mám podezření, že
po volbách už strany a jednotlivá uskupení existují jen formálně na papíře a vše řídí deset lidí. Deset lidí, kteří mají rozdílná povolání a vzdělání a nemůžou všemu dokonale rozumět. To je přirozená věc. Ale s kým
se radí, když hlasují o investicích za 80 mil. atd.? Nevím. Je zde ještě
5 opozičníků bojujících jako lvi, bohužel je koalice bere jen jako přítěž a toho, kdo jim brání v klidu na jejich práci. Chyba. Slýchávám, že
p. starosta je vlastně naším zaměstnancem, ale já nevím, jakou má pracovní dobu a mzdu. Tak se ptám. Někdo si myslí 25 000 Kč, já odhaduji
40 000 Kč a každým ukončením volebního období odměnu kolem
100 000 Kč. To čerpám z internetu. Je tato informace tajná pro nás voliče? Nevím. Je to moc, nebo málo za odvedenou práci? To záleží na
úhlu pohledu, na někoho se p. starosta usmívá z fotek, někdo to vnímá,
že se mu vysmívá. Třeba zrovna já to tak vnímám. Nevím, tak se ptám.
Podle organizačního schématu MÚ patrně místostarosta nedělá nic.
Samozřejmě, že dělá, jen si nejsem úplně jistá, zda to předtím nedělal
někdo zadarmo či za podstatně méně peněz. Nevím, tak se jen ptám.
A může se vůbec ptát? Můžu, mám přeci 2 200 znaků a 5 minut možnost diskutovat na ZM. Hezký den.
Marie Janů

V článku je uvedeno, že město Mníšek pod Brdy eviduje velké množství majitelů pozemků, kteří se dosud nepřihlásili k zaplacení poplatku
za zhodnocení pozemku za připojení na vodovodní a kanalizační řad.
Že prý mají tito majitelé možnost se na kanalizaci a vodovod kdykoli
připojit.
Ale jaképak zhodnocení, když kanalizace je momentálně nefunkční
a další odpadní vody, dle vyjádření radnice, momentálně nepojme?
A nehledě na to, že k tomu, abyste se na ni mohli připojit, potřebujete čerpadlo v hodnotě padesáti tisíc korun a další vynaložené finance
za připojovací práce, což si velká část občanů nemůže bohužel dovolit.
A to nemluvím o tom, že čerpadlo je jen dalším elektronickým zařízením, jehož životnost a neporuchovost není nekonečná.
A nejabsurdnější na tom všem je, že v Rymani klidně mohla být kanalizace spádová, což by vzhledem k terénu bylo řešení mnohem logičtější, jednodušší, levnější pro obec a hlavně pro občany... Inspirací budiž
některé okolní obce. Město dokonce dostalo i nabídku, že pozemek,
který by byl pro umístění nádrže vhodný, dostane darem od místního
obyvatele, ale to by znamenalo, že by si na tom nikdo nemohl namastit
kapsu...
Takže vážení radní, nepřijde Vám sprosté a jako vrchol drzosti, chtít
zhodnocovací poplatek za něco, co není funkční a je zbytečně předražené? A nenapadlo Vás, že někteří občané o tu Vaši kanalizaci vůbec nestojí? Že si jednoduše vystačí se svými jímkami a studnami, jako tomu
bylo doposud?
Logické (ale nikoli morální) by spíše bylo, vybírat poplatky od těch, kteří
připojení fakticky využijí, a ne od těch, které tento předražený nelogický byznys absolutně nezajímá. Ale ještě mnohem lepší by bylo, kdybyste si vzali za vzor okolní obce, a připojení na vodovod a kanalizaci poskytli svým občanům zdarma nebo za poplatek symbolický, vzhledem
k tomu, že jste na ni beztak dostali dotaci. A poplatek za zhodnocení, to
je absurdita sama.
Lucie Šarmanová
* Pozn. red: článek byl obdržen v prosinci 2015, ale kvůli oslovení dalších stran přesunut až do vydání č. 245.

Co je vlastně Absurdní?
Vážená paní Šarmanová,
kanalizace ve městě a tedy i v Rymani je plně funkční. Článek ze Zpravodaje, který jste si přečetla, nepíše o kanalizaci. Je o čistírně odpadních vod, u které se v roce 2015 zvyšovala kapacita, aby mohla pojmout
i odpadní vody z nových lokalit rodinných domů, jako je Optreal, Eden,
Dobříšská a další.

Vážená paní Janů,
chod města ovlivňují ti, kteří byli ve volbách zvoleni. To je celkem patnáct zastupitelů. Ti rozhodují a také nesou zodpovědnost. Z toho deset zastupitelů má na celou řadu věcí jiný názor, než zbývajících pět.
Není to ale vždy. Mnohem častěji se totiž stává, že zastupitelé hlasují
jednotně.
Protože nikdo nerozumí všemu, existují na městě i poradní komise
a skupiny pro různé oblasti. Jejich názory ovlivňují rozhodování rady
města i zastupitelstva. Tyto poradní skupiny pracují v oblasti životního
prostředí, školství, územního plánování a rozvoje, sociální a finanční.
Působí v nich asi padesát lidí z Mníšku pod Brdy. K důležitým rozhodnutím si město navíc objednává profesionály pro danou oblast. Tak to bylo
i v případě rozhodování o Pavilonu.
A jaký plat má starosta? To se dá snadno nalézt na internetu a počítá se
podle velikosti města. Já mám měsíčně 39 000 korun a to je vše. Žádné
další odměny starosta nemá, a to ani na konci volebního období.
Petr Digrin

V Rymani je především kanalizace spádová. Pouze tam, kde to nebylo
možné technicky a ekonomicky vyřešit jinak a stavba by byla neúměrně
drahá, například ve staré Rymani, se postavila tlaková.
Poplatek za zhodnocení je hrazen za to, že se můžete připojit na veřejnou kanalizaci. Obdobné poplatky se platí skoro v každém větším městě. Ve Vašem případě se jedná o necelých sedm tisíc korun. Za pravidelné vyvážení jímky zaplatíte ročně jistě mnohem vyšší částku. Likvidace
odpadní vody vyvážením je, vlastně byla, náročná. Jednak je potřeba
neustále hlídat stav naplnění jímky a pak, cena za jedno vyvezení se
pohybuje v řádech tisícikorun. Jímku byste přitom měla vyvážet alespoň jednou za měsíc.
Město za přibližně jeden kilometr kanalizace ve staré Rymani zaplatilo
1,6 milionů korun. Z toho necelou polovinu uhradilo z dotace a druhou
polovinu z vlastních prostředků. Jak tedy zřejmé, že Váš příspěvek na
vybudování kanalizace je symbolický.
Ing. Josef Vítek,
projektant a konzultant ve vodohospodářské oblasti,
obyvatel Rymaně
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Blahoprání
Dne 6. února 2016 oslaví nádherné 91. narozeniny naše maminka,
babička, prababička a tchýně paní Růžena Mrkvičková z Mníšku
pod Brdy.
Za její úsměv, laskavost, ochotu a neustálý optimismus k životu jí
přejeme hodně štěstí a zdraví, ale hlavně aby tady s námi byla ještě
hodně dlouho. Máme Tě moc a moc rádi.
Vnuci Tomáš a Ivan s dětmi, dcera Jana s rodinou a snacha Ludmila

Diskuse

Petr Jánský se ptá
1. Kdy a komu byla zadána evaluace ZŠ navržená ZM v červnu 2015?
Evaluace školy, kterou bude zadávat zřizovatel, je ve fázi přípravy vstupních podkladů pro budoucího dodavatele. Chceme evaluaci poměrně
podrobnou s výstupy, které by nebyly jen statistické, ale které by poskytly hlubší vhled do chodu školy a nabídly konkrétní doporučení, jak
případné problémy či nedostatky řešit a odstranit, a nejedná se tedy
jen o testování vědomostí. Vědomostní testy jsou dostupné poměrně
snadno a škola je může zajistit nezávisle na evaluaci navržené zřizovatelem.
Hana Kotoučová, členka rady města
2. Kdo jmenoval nebo zvolil p. Navrátila do funkce koordinátora vydání Zpravodaje? Proč ho v této funkci nechává, když listopadové vydání
nedokázal doručit občanům včas?
Miloš Navrátil byl zvolen Radou města jako člen redakční rady dne
28. 1. 2015. Rada se zároveň dohodla, že Miloš Navrátil, jako zaměstnanec města, bude koordinovat vydávání Zpravodaje – viz článek Představujeme novou redakční radu Zpravodaje městečka pod Skalkou,
uveřejněný na str. 4 v čísle 234 z února 2015. Součástí koordinace vydání je také zodpovědnost za rozpočet Zpravodaje. Členem RR je Miloš
Navrátil od roku 2009.
Věra Landová, tajemnice MÚ Mníšek pod Brdy
3. Proč Město nevzalo v potaz, že přístavbu školy zvanou Pavilon lze pro
stejný počet žáků udělat o 40 mil. levněji?
Naše město nechce a ani nemůže postavit jenom třídy pro žáky s cílem
„jakoby ušetřit“, to bychom nic podstatného nevyřešili. Základní škole
chybí i prostory pro družinu, šatny, odborné třídy a školní atrium. To
vše v současném návrhu Pavilonu najdete a škola to potřebuje. Celý záměr by měl podle odhadu stát přibližně 85 mil. Kč včetně úpravy okolí,
parku, cest, projektů a menší rezervy. Samotná budova stojí 70 mil. Kč.
Kdybychom chtěli stavět pouze školu s třídami, jak navrhujete, podobnou jako například v Líbeznicích, vešli bychom se i do menší částky než
uvádíte a „ušetřili“ bychom i více než 40 mil. Kč. Kde ale máte zbytek?
Kde bude dalších sedm tříd pro družinu, odborné jazykové učebny,
učebna pro počítače? Kde bude klub, sál pro školní akademie, plesy,
vystoupení ZUŠ? Kde budou kroužky, když stávající kulturní středisko
dožívá? Právě toto vše vzalo Město v potaz a zvolilo náročné, ale efektivnější řešení.
Petr Digrin, starosta
4. Proč se radnice a sociální komise nezasadily o přidělení náhradního
bytu p. K.?
Rada města je pravidelně informována vedoucí stavebního úřadu
Bohumilou Minaříkovou o aktuální situaci ohledně bytu pana K.
V současné době byla provedena četná opatření a hluk je minimalizován. Pan K. si nyní stěžuje na vibrace. Majitel a provozovatel kotelny –
firma MTH Kolín s. r. o. - provedla několik opatření (odhlučnění stěny
sousedící s bytem pana K., zavěšení kotle na konstrukci upevněnou ne
na stěnu sousedící s bytem pana K., ale do podlahy, instalování gumových protivibračních filtrů, vyměnění původního čerpadla za nejnovější
typ, který reaguje na aktuální spotřebu) tak, aby bylo vyloučeno šíření
hluku a přenášení vibrací.
Pro ověření účinnosti provedených opatření nařídil stavební úřad
měření vibrací, které firma MTH Kolín s. r. o. zajistila na 5. 1. 2016. Toto
měření však nemohlo být zatím provedeno a není proto možné potvrdit ani vyvrátit působení vibrací a konstatovat případný závadový stav.
V současné době tak nemá město právní ani faktický důvod panu K.
poskytovat náhradní bydlení, které by hradilo město. Pan K. má samozřejmě možnost požádat o přidělení městského nájemního bytu
standardní cestou.
Stavební úřad opakovaně nařídí společnosti MTH Kolín s. r. o. měření
vibrací v bytě pana K. Teprve na základě výsledků měření bude možné
říci, zda jsou v bytě překračovány zákonné limity.
Daniela Páterová, místostarostka

Sociální komise byty nepřiděluje, její stanoviska jsou jen doporučující
radě, která může byt přidělit. Problém kotelny a zvýšení hluku a vibrací
řeší stavební odbor, informuje radu města. Komisi nebyl v této záležitosti doručen podnět ohledně přidělení náhradního bytu, nemůže tedy
v této věci vůbec rozhodovat.
Šárka Slavíková Klímová,
předsedkyně komise pro sociální oblast a rodinnou politiku
Pozn. red: Jméno dotyčného je redakci známo, s ohledem na ochranu
osobních dat je ale nezveřejňujeme.

Mníšecký autodrom
Každý Mníšečák ví, kde se nachází ulice Komenského. Pro ty, kteří nejsou v obraze, je to vedlejší ulice vedoucí od Pražské od Billy mezi vilkami až k mníšeckému hřbitovu, kde se u dálničního podchodu kříží
s ulicí Nádražní.
Od doby výstavby Mníšeckého Edenu se ulice Komenského stala nejen
nepřiměřeně hlučnou, prašnou, ale i životně nebezpečnou ulicí chodcům, pohybujícím se v této lokalitě. V ranní špičce od 6.00 do 8.00 jsme
napočítali, že horní částí ulicí Komenského, kde není chodník pro pěší,
projedou 4 školní autobusy, svážející děti z okolních vesnic do školy
a 66 – 70 osobních aut obyvatel bydlících v Mníšeckém Edenu a okolí,
a to nemluvím o počtu aut dalších obyvatel, kteří bydlí ve spodní části
ul. Komenského, jakož i přilehlých ulicích nového sídliště, ul. Jana Šťastného atd.
Podél horní části ulice Komenského od křižovatky s ulicí Jana Šťastného
nebyl do dnešní doby vybudován chodník pro pěší, přestože je známo,
že tudy chodí mnoho lidí na mníšecký hřbitov, matky s malými dětmi na
procházky nebo děti pěšky do a ze školy.
O dopravní přetížení ulice Komenského nejde jen v ranních a večerních
hodinách, kdy se lidé vracejí z práce, ale celodenně. Při výstavbě Edenu
tudy projížděla celodenně těžká vozidla, zásobující stavbu, stejně tak
je to nyní při začínající stavbě tělocvičny, což může jistě potvrdit i paní
místostarostka Páterová, která bydlí v bezprostřední blízkosti stavby
v ulici Nádražní.
Před výstavbou Edenu se mluvilo o tom, že pro zásobování stavby
bude vybudován nový příjezd od rychlostní silnice, zůstalo však u slibů.
A nyní, když se začíná budovat tělocvična a v dohlednu je výstavba
Pavilonu, budou to opět občané, žijící v bezprostřední blízkosti Komenského ulice, kteří budou od rána do pozdního večera obtěžováni
hlukem a zamořeným ovzduším. Komenského ulice je v současné době
stejně jako ulice Pražská nejvíce zatíženou komunikací v tomto městě.
Dovolím se proto zeptat, kdy je v plánu vybudování zbylé části chodníku v horní části ulice Komenského po mníšecký hřbitov k autobusové
zastávce u školy na ul. Nádražní? A kdy se vybuduje nový příjezd, který
by ul. Komenského odlehčil?
S pozdravem Tomáš Turyna
Pozn. red.: Odpovědi přineseme v následujícím vydání Zpravodaje.

Ozvěna
Ve Zpravodaji, č. 244, dalo by se říci vánočním, jsem si na straně 17 přečetl návrh na odvolání Miloše Navrátila, psaný Petrem Jánským! K tomu
mám jen jednu otázku: byl jste s tím pane Jánský u doktora? Nenechte
to dojít do chronické fáze, to by pro Vás, ale hlavně pro nás, byl konec
legrace. Zatím je s Vámi docela sranda. Vaše urputná snaha, kritizovat
a negovat všechno, co se v Mníšku šustne – začíná být směšná.
Všechny lidi dobré vůle zdraví a všechno dobré přeje
Ivan Moravčík
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TEPELNÁ
ČERPADLA TEPELNÁ
TEPELNÁ ČERPADLA

Teplo pro 
Vas
ČERPADLA
www.4u-therm.cz
TEPELNÁ ČERPADLA


'



- vzduch/voda 
- země/voda
- voda/voda
Kompletní instalace otopného systému
optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
- podlahové topení
- klasické velkoplošné radiátory
Klimatizace a chlazení
Solární kolektory
Tepelná čerpadla

TEPELNÁ ČERPADLA

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW
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4u-therm s.r.o.

gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

Oznámení, inzerce
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je
zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití
zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

OZNÁMENÍ K INZERCI

Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese
inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce najdete na
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi Vám jej též na požádání zašleme.
Při opakované inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
Pozvánka na seminář

Možnosti čerpání podpory
z programu Nová zelená úsporám

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

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení?
Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR zve všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny
způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář.
Na semináři se dozvíte aktuální informace o právě vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci z
programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě

FREGATTA
MĚCHENICE

obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
24. února 2016 / 18.30–20.00 / Mníšek p. Brdy
Městské kulturní středisko
V Lipkách 610, Mníšek p. Brdy

restaurace a cukrárna

přijme cukrářku/prodavačku.
Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, s. r. o. opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční

1. března 2016

Mníšek pod Brdy
aut. garáže u firmy M. Uher

16.20 hod.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Nemocnice Na Pleši s. r. o., Nová Ves pod Pleší přijme do pracovního poměru

zastupující kuchařku vyučenou v oboru
nebo

zaučenou kuchařku s praxí v oboru
Nabízíme:
možnost ubytování v areálu nemocnice
Kontakt:
Personální oddělení Miloslava Daňhová,
tel. 318 541 513, personalni@naplesi.cz
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security, spol. s r. o.
Přijmeme reprezentativní
Přijmeme
reprezentativní
a
komunikativní
a komunikativnípracovníky
pracovníky
na pozici:
na pozici:

Restaurace u Káji Maříka
Kuřácká a nekuřácká část
(v době obědů 11.00-15.00 nekuřácká celá část)
Dětský koutek, WIFI free

Polední menu za 98 Kč včetně dezertu.
Široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů.
Velký výběr vín (Bučkovi, Mádl, Anakena).

Od 1. 2. 2016 nový stálý jídelní lístek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.ukajimarika.cz
Facebook Restaurace-U Káji Maříka
Reservace 722 123 254

Greeter Guard

STRÁŽNÝ/DETEKTIV
Požadujeme:
• reprezentativní vystupování,

Požadujeme:
komunikativnost, spolehlivost,
l r eprezentativní vystupování,

zodpovědnost, samostatnost

komunikativnost,
• čistý trestníspolehlivost,
rejstřík
zodpovědnost, samostatnost
lč
 istýNabízíme:
trestní rejstřík

• mzda 100,- Kč/h

• stravenky
Nabízíme:

• až
příspěvek
lm
 zda
90 Kč/hna ubytování
• odměny
za záchyty
lo
 dměny
za záchyty
ls
 travenky

V případě zájmu volejte
na tel.: 774 718 588, 257 311 447
případě
zájmu volejte
neboVpište
na: personalni@adestra.cz
www.adestra.cz
na tel.: 734 713 794, 257 311 447
nebo pište na: personalni@adestra.cz
www.adestra.cz

Kamenické práce
		

		
		

l kuchyňské desky, parapety, schody,
dlažby, obklady, pomníky, gabiony,
opěrné zdi
l čištění kamene, údržba, impregnace
l od zaměření až po dodání materiálu

Práce s bagrem (3 tuny)
		
		
		

l výkopy
l terénní úpravy
l zahradnické práce

jmarha@seznam.cz
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Jiří Marha 602 488 699
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NOVĚ SPOL EČNÁ
Advok átní k ancelář
JUD r. Jiří Tv rdek
a Realitní k ancelář RGF
Veškeré právní a realitní služby a poradenství
společně a pohodlně na jednom místě.
Pro sjednání schůzky volejte 606 476 169
nebo pište na email: advokat.tvrdek@email.cz

Kde? Komenského 1533, Mníšek pod Brdy, 252 10
(vedle školní jídelny),

brzy v nových komerčních prostorách na stejné adrese.

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

Petra Zedníčková
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

PÍSKY – DRTĚ
KAČÍRKY, ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

Dobříš, Příbramská (bývalý areál Bosák bus)

prodej, doprava, přistavení kontejneru,
odvoz sutí, odvoz směsného odpadu,
zemní práce minirypadlem
LUBOŠ PROFOUS tel.: 608 953 617 www.grenepp.cz
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Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.
Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou
PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

Zde může být
i Vaše
nemovitost

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

pr o d á n o

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

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.
Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet
Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,
PowerPoint
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228
a na www.pcakademie.cz.

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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Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

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

do 20:00

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

L
O
K
Y
V
SLE

www.kola-sport.cz

28

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

