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nový úZemní plán –  
informace o stavu a principech pořizování
Od 24. listopadu 2014 je na webových strán-
kách města zveřejněn a v papírové formě na 
městském úřadu zpřístupněn první návrh 
kompletní textové i grafické části nového 
územního plánu města, spolu s dokumentací 
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jedná se o fázi dokumentace pro tzv. 
společné jednání dotčených orgánů stát-
ní správy a sousedních obcí, které proběhlo  
16. prosince 2014. Lhůta pro uplatnění sta-
novisek dotčených orgánů, stejně jako připo-
mínek veřejnosti, byla do 15. ledna 2015. Po 
tomto datu je nutné především uvést návrh 
do souladu se stanovisky dotčených orgánů, 
která jsou pro pořizovatele závazná, případ-
ně s nimi jiné řešení dohodnout. Je možné při 
úpravách zohlednit též došlé písemné připo-
mínky veřejnosti, není ale možné postupovat 
proti stanoviskům dotčených orgánů a doho-
dám s nimi.

Hlavní fáze veřejného projednání nastane až 
po těchto úpravách a dohodách, po souhlas-
ném stanovisku krajského úřadu z hlediska 
souladu s nadřazenou dokumentací a po jeho 
stanovisku z hlediska zákona o posuzování vli-
vů na životní prostředí. To určitě potrvá ještě 
několik měsíců, tedy zhruba do poloviny letoš-
ního roku. Fáze hlavního veřejného projednání 
pak bude pro koordinaci veřejných a soukro-
mých zájmů nejdůležitější. Při ní bude moci 
veřejnost uplatňovat nejen připomínky, ale  
i námitky, přičemž rozhodnutí o každé námitce 
musí být před konečným vydáním územního 
plánu zvlášť odůvodněno. Námitku bude moci 
podat každý vlastník pozemku, jehož využití 
bude oproti současnému způsobu využívání 
územním plánem měněno, a též vlastník sou-
sedního pozemku. Námitku může podat i tzv. 
„zástupce veřejnosti“, kterého zmocní alespoň 
200 občanů města k podání věcně shodné při-
pomínky. Město má zájem, aby se v této fázi 
dospělo k maximálnímu konsensu na podobě 
nového územního plánu. 

Proto uvažuje o konání většího počtu prezen-
tací a besed s účastí specialistů (nad rámec 
jediného oficiálního veřejného projednání)  

a o prodloužení doby zveřejnění návrhu a lhů-
ty k podávání připomínek a námitek oproti zá-
konné lhůtě, která je 30 + 7 dní.

Věříme, že v rámci veřejné diskuze, připomí-
nek a námitek nepůjde jen o prosazování díl-
čích zájmů jednotlivých vlastníků pozemků  
a nemovitostí, ale že se k jednotlivým prvkům 
návrhu (např. řešení dopravy, občanského vy-
bavení nebo veřejné zeleně) vyjádří co nejvíce 
obyvatel, kterým nejsou fungování a budoucí 
tvář města lhostejné. Je ovšem potřeba si uvě-
domit, že územní plán je pouze místním před-
pisem, regulujícím využitelnost jednotlivých 
pozemků a ploch, a bez ekonomických pro-
středků generovaných veřejným i soukromým 
sektorem nemůže být naplněn. Předvídat výši 
a vývoj těchto finančních zdrojů v čase je velmi 
nejisté, přesto i ekonomická a časová reálnost 
je důležitým kritériem z hlediska oprávněnos-
ti zařazení některých záměrů do územního 
plánu. Stejně tak rozsah zastavitelných ploch 
musí být odůvodněn jejich potřebou a realizo-
vatelností, porovnán s kritériem ztráty země-
dělské půdy a posouzen z hlediska ostatních 
vlivů na přírodu a životní prostředí.

Po skončení fáze veřejného projednání proces 
pořízení ještě zdaleka nekončí. I vyhodnocení 
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách 
nemůže zastupitelstvo odsouhlasit bez před-
chozí dohody s dotčenými orgány. A nakonec 
i při vlastním jednání o vydání má zastupitel-
stvo možnost vrátit návrh územního plánu se 
svými pokyny k přepracování. Míra a charakter 
tohoto přepracování pak určí, do jaké fáze po-
řizování se celý proces vrátí. 

Je tedy zřejmé, že předjímat datum vydání 
výsledné podoby nového územního plánu je 
prozatím předčasné. Není ale potřeba se při 
tvorbě takto důležitého dokumentu, který by 
měl platit následujících 15-20 let (samozřej-
mě s možností dílčích změn podle aktuálních 
potřeb), ukvapit. O dalším postupu budeme 
podrobněji včas informovat. Sledujte prosím  
i nadále zpravodaj a internetové stránky města.

Ing. arch. Zdeněk Kindl
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Stříbrnolhotečtí a Rymaňští, 
milé děti,

máme za sebou už dvě zasedání zastupitelstva  
v novém složení. Po volbách zasedla v zastupitel-
stvu asi jedna třetina nových lidí a v radě města 
jsou hned čtyři noví lidé. Přestože uskupení Staros-
tů se mnou v čele ve volbách zvítězilo s velkou pře-
vahou, nabídli jsme důležité posty všem zvoleným 
zastupitelům tak, aby každý, komu jde o společné 
zájmy Města, mohl působit a významně ovlivňovat 
chod a činnost Města, a to k prospěchu většiny. Na 
překážku nebylo ani to, že mají jiný názor než ví-
tězné uskupení. Ve vedení Města dnes nejsou jen 
ti, kteří se rozhodli, že nebudou spolupracovat  
a nebo dávají přednost soukromým zájmům.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byly zvo-
leny všechny důležité orgány města, kromě kont-
rolního výboru. Ten se zvolit nepodařilo, protože  
žádný ze zájemců o vedení výboru nedostal po-
třebný počet hlasů. Kontrolní výbor byl tedy zvo-
len až na druhém zastupitelstvu. Tento postup je 
běžný, stává se i v jiných městech, nestala se tím 
žádná tragédie a nebyl porušen zákon. 

Rád bych poděkoval všem, kteří volili uskupení 
Starostů, protože věřím, že tím ocenili osmiletou 
práci našeho týmu, kdy se nám podařilo sehnat pe-
níze a dohnali jsme to, co v jiných městech už bylo 
dávno hotovo. 

Přijde vám naprosto samozřejmé, že se můžete při-
pojit na vodu a kanalizaci? Vězte, že před osmi lety 
to byl na mnoha místech nedostižný luxus.  Vodo-
vody, kanalizace ani čistírna odpadních vod nejsou 
tak vidět, není ani příliš populární o těchto věcech 
psát, ale když potom nejsou, nenatočíte si vodu  
z kohoutku a nespláchnete toaletu. Základní a mo-
derní infrastrukturu - to, co každý dnes považuje za 
samozřejmost, už tedy máme. 

Ptáte se: co bude dál? V následujících letech se 
soustředíme na věci, které jsou víc vidět. Peníze 
půjdou do parků, hřišť, do odpočinkových míst, ale 
znovu i do základních a mateřských škol.  

Děkuji těm občanům, kteří nám buď do odpověd-
ních boxů, nebo jinak doručili své poznatky, zku-
šenosti, fotografie a další doklady o činnosti firem  
v areálu Kovohutí. Odpovědní boxy (označené 
papírové krabice) proto ještě ponecháme v pro-
dejnách Albert, Bala a v knihovně.  Podněty jsme 
použili a dále použijeme při projednávání s úřady.

Ať se vám všem daří co nejlépe a vyhnou se vám 
trable ve všech podobách.  

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
Z UsNEsENÍ RADY A ZAsTUPITELsTVA 
MěSTA
l  RM jmenovala členy Krizového štábu Města Mníšek pod Brdy: Ing. Petra 

Digrina, Ph.D., starostu, jako předsedu KŠ, Danielu Páterovou, místosta-
rostku, jako místopředsedkyni KŠ, Miloše Navrátila, vedoucího OKS, jako 
tajemníka KŠ, Věru Landovou, tajemnici města, Olgu Šibřinovou, vedou-
cí FO, Ing. Pavlu Duchoňovou, vedoucí OSMI, Milana Kotouče, DiS., veli-
tele MP MpB, Josefa Dvořáka, velitele JSDH Mníšek pod Brdy, Vlastimila 
Kožíška, zastupitele, a to s platností a účinností od 3. 12. 2014.

l  RM zvolila do školské rady Základní školy Komenského 420, 252 10  
Mníšek pod Brdy za zástupce zřizovatele pana Miloše Navrátila  
a Bc. Miroslavu Vlčkovou.

l  RM zvolila do školské rady Základní školy Komenského 886, 252 10  
Mníšek pod Brdy za zástupce zřizovatele paní Věru Landovou.

l  ZM zřídilo na svém zasedání 17. 12. 2014 pracovní skupinu Kovohutě.

l  ZM uložilo pracovní skupině Kovohutě přizvat k jednání další odborníky 
znalé problematiky, shromáždit veškeré dostupné informace k této pro-
blematice, vyhodnotit je, navrhnout kroky k řešení situace a pravidelně 
informovat RM, ZM a veřejnost. 

l  ZM schválilo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2015. Výše vodného 
bude 42,75 Kč bez DPH a výše stočného 29,24 Kč bez DPH. K této ceně 
bude připočítána aktuální platná sazba DPH.

l  ZM stanovilo počet členů kontrolního výboru na sedm.

l  ZM jmenovalo předsedou kontrolního výboru pana Davida Řehoře, 
MBA.

l  ZM zvolilo členy kontrolního výboru Rudolfínu Voleskou, Kateřinu  
Neuerovou, Michala Trkana, Romana Procházku, Kláru Cihlovou a Josefa 
Medka.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

PrOVOZNÍ dObA SběrNÉhO dVOrA
zimní režim: období od 1. 2. do 31. 3. 2015

úterý a čtvrtek  14.00 – 17.00 hodin
sobota      8.00 – 12.00 hodin

Kontakty:
e-mail: sberny.dvur@mnisek.cz

telefon: 734 500 444 – jen v otevírací dobu
telefon: 318 541 912

Provozní doba může být upravena nebo změněna

OZNÁMENÍ fINANČNÍhO OdbOrU (fO)
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy oznamuje  
občanům, že úhradu za komunální odpad na rok 2015 je možné 
hradit od 19. 1. 2015.

Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. 3. 2015. Pokud plát-
ce uhradí poplatek později, upozorňujeme na to, že ztrácí nárok na pří-
spěvek od města (pro jednotlivé poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na 
území města Mníšku pod Brdy, dle“ Zásad pro poskytování finančního 
příspěvku Města Mníšek pod Brdy na úhradu poplatku za komunální 
odpad č.1/2012“, čl. II, odst. 2).

Olga Šibřinová, vedoucí FO

MALÁ sTATIsTIKA  
OdbOrU VNITŘNÍCh VěCÍ (OVV)
V Mníšku pod Brdy se v průběhu roku 2014 narodilo a přivítali jsme 
75 dětí, z toho 34 chlapečků a 41 holčiček. Rodiče si u chlapců nejvíce 
oblíbili jméno Šimon – v našem městě jich přibylo v loňském roce šest  
a u holčiček bylo nejoblíbenějším jménem Anna a Amálie. Při této příle-
žitosti děkujeme firmě Hamé s.r.o. se sídlem Kunovice, která je již řadu 
let laskavým sponzorem vítání nejmladších občánků našeho města. 

Miluše Balíková, referentka OVV – matrika
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Zprávy z radnice

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA KAČErOV
V neděli 14. prosince 2014 byl zahájen provoz na nové železniční za-
stávce Praha-Kačerov, která se nachází na trati spojující Prahu s Vraným 
nad Vltavou, Čerčany a Dobříší, známou pod přezdívkou „Posázavský 
Pacifik“, v jízdním řádu označenou číslem 210. Kačerovská zastávka 
nabízí možnost nového alternativního spojení z Mníšku pod Brdy 
do jihovýchodní části Prahy. Díky poloze v blízkosti dopravního ter-
minálu Kačerov umožňuje nová zastávka napojení železnice na linku C 
pražského metra i na velké množství autobusových linek obsluhujících 
především území přilehlé Městské části Praha 4. 

První studie řešící výstavbu železniční zastávky v blízkosti stanice met-
ra Kačerov na lince C vznikla již v roce 1995. Na objednávku Inženýrin-
gu dopravních staveb ji zpracovala projekční kancelář ILF Consulting 
Engineers. Tato studie se zabývala především technickým návrhem 
nové zastávky, zatímco širší vztahy v přestupním uzlu řešila souběžně 
zpracovávaná „Studie řešení integrace MHD - ČD v lokalitě Kačerov“, 
kterou v roce 1995 dokončil pražský Metroprojekt. Plánovaná zastávka 
pak byla zahrnuta do seznamu nových železničních zastávek navrho-
vaných ve strategickém materiálu „Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho 
okolí hromadnou dopravou osob“, který v roce 2002 dokončil Metro-
projekt. Tento dokument, aktualizovaný v roce 2006, je dodnes strate-
gickým rozvojovým dokumentem, podle něhož se řídí rozvoj Pražské 
integrované dopravy, což platí především o oblasti železniční dopravy 
v Praze a okolí.

Pro realizaci nové zastávky však v té době nebyla příhodná doba. 
Správce železniční infrastruktury, státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty (SŽDC) řešil přednostně dokončení rozsáhlé moder-
nizace čtveřice tranzitních železničních koridorů. Teprve na sklonku 
prvního desetiletí 21. století svitla kačerovské zastávce naděje. O její 
výstavbu se začala kromě koordinátora integrované dopravy ROPID 
zajímat také radnice Městské části Praha 4. V říjnu 2008 podepsali 
představitelé Městských částí Praha 4, Praha 11, Praha 12, Zbraslav, 
Libuš a Kunratice společné memorandum, v němž požadovali zřízení 
nové železniční zastávky na Kačerově. V prosinci 2008 se k tomuto me-
morandu připojili i starostové obcí sdružených v Dobrovolném svazku 
obcí Dolnobřežansko, jejichž obyvatelé by mohli novou zastávku rov-
něž využívat. Na základě toho SŽDC zahájila přípravu nové zastávky. 
Byla zpracována přípravná dokumentace a požádáno o vydání územ-
ního rozhodnutí. Na počátku roku 2010 se realizace stavby předpoklá-
dala v květnu až říjnu 2011. Územní rozhodnutí pro stavbu vydal Úřad 
městské části Praha 4 v září 2010. 

Poté se však příprava kačerovské zastávky opět zpomalila. Dokumenta-
ci pro výstavbu zastávky vypracovala na základě zadání SŽDC projekč-
ní firma S-Engineering již v červnu 2009 a následně ji v dubnu 2010 a 
dubnu 2012 aktualizovala. Konečně v roce 2013 bylo vydáno stavební 
povolení a výstavbě kačerovské zastávky již nic nebránilo. Zhotovite-
lem stavby se stala akciová společnost Metrostav, která zahájila práce 
na konci března 2014. Investorem stavby je SŽDC a celkové náklady by 
se měly vyšplhat na cca 17,1 mil. Kč.

Zastávka je zřízena v mohutném zářezu železniční trati v prostoru 
mezi silniční estakádou (ulice 5. května) a krytým mostem, po němž 
přechází nad železniční tratí trasa metra včetně spojovacích kolejí do 
depa Kačerov. Umístění v zářezu si vyžádalo nemalé množství zemních 
prací. Zřízeno bylo nástupiště délky 150 metrů. Přístup na nástupiště 
je zajištěn bezbariérovým chodníkem, který je napojen do pochodu 
pod ulicí Michelská i do uliční úrovně této komunikace. Součástí stav-
by bylo i zřízení zděného přístřešku, osvětlení, rozhlasu a nechybí ani 
označovače jízdenek Pražské integrované dopravy. 

Nová železniční zastávka Praha-Kačerov byla uvedena do provozu v 
neděli 14. prosince 2014. Od časných ranních hodin zde začaly zastavo-
vat osobní vlaky jedoucí tudy na linkách S8 Praha – Vrané nad Vltavou 
– Čerčany a S80 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš. Cestující z vlaků 

linky S80, které jezdí i z Mníšku pod Brdy, mohou nově využívat výhod-
ného přestupního uzlu, a to především při cestách do oblasti Prahy 4 
a Jižního Města, kam lze pokračovat autobusovými linkami a metrem 
linky C. Přestup na Kačerově nahradí dosud využívaný přestup ve sta-
nici Praha-Krč, kde museli cestující procházet od autobusové zastávky 
U Labutě přilehlý park u krčského zámku. Do budoucna ROPID plánuje 
vést přes Kačerov také jednu z tangenciálních železničních linek, která 
by mohla po tratích dosud používaných pouze pro nákladní dopravu 
propojit Radotín, Kačerov, Zahradní Město, Malešice a Libeň, popř. Vy-
sočany. Její zastavování na Kačerově by si však vyžádalo další stavební 
úpravy: Buď zřízení druhého nástupiště u koleje nákladní spojky propo-
jující stanici Krč s prostorem Zahradního Města, nebo zřízení kolejové 
spojky v oblasti nadjezdu Sliačské ulice, která by vlaky od Zahradního 
Města přivedla k nově zřízenému nástupišti zastávky Praha-Kačerov.

Cesta z Mníšku pod Brdy na kačerovskou zastávku trvá necelou hodi-
nu, v pracovní dny je v každém směru provozováno 11 vlaků, v sobotu 
a v neděli 9 vlaků (z toho jeden večerní s přestupem ve Vraném nad 
Vltavou). Na všechny vlaky jsou nasazovány modernizované třívozové 
motorové jednotky Regionova, které jsou vybaveny nízkopodlažní čás-
tí. Ve vlacích platí, kromě jízdenek Českých drah, také předplatní časové 
jízdenky Pražské integrované dopravy (PID). Neplatí jízdenky PID pro 
jednotlivou jízdu (tyto jsou na trati 210 platné pouze v úseku Praha – 
Měchenice, resp. Davle). 

Václav Haase, organizace ROPID,
ve spolupráci s časopisem Tučňák

Za inspiraci děkujeme Miriam Benešové z Mníšku pod Brdy

Foto: Zdeněk Kříž, MČ Praha 4

Jízdní řády pro trasu Mníšek pod Brdy – Praha-Kačerov naleznete 
na webu města Mníšek pod Brdy v sekci Aktuality u elektronické 
verze tohoto článku. 

KOMÍNy ZAMOŘUjÍ CELÉ ULICE
Zvláště v těchto dnech, kdy je zimní období a nezřídka nás postihuje 
inverzní počasí, nás všechny trápí komíny, ze kterých vychází hustý, těž-
ký, tmavý nebo nažloutlý dým. Hlavně ale zápach, který je nesnesitelný, 
dráždí nás do kašle, dusíme se.

Odborníci poukazují na to, že i jednotlivé domácnosti jsou pro venkov 
stejně problematickými znečišťovateli ovzduší, jakými jsou pro celé 
aglomerace průmyslové podniky. Lidé topí nekvalitními palivy, často  
i odpadem, anebo neumějí s topidlem zacházet. Proto jim z komína  

NEsVÍTÍ U VÁs 
LAMPA VEŘEjNÉhO 
OSVěTLENÍ? 
dEjTE NÁM VěděT!
Čas od času se stane, že některá 
lampa nebo dokonce celá ulice 
během noci zhasne nebo se vů-
bec nerozsvítí. Budeme rádi, když 

nám dáte vědět. Od vás, občanů, je tato informace vždy nejjistější, nej-
rychlejší a my tak můžeme také rychle reagovat. 

Jsou dva způsoby, jak rychle a efektivně poruchu řešit. Napsat nám  
e-mail na mesto@mnisek.cz, zavolat nebo napsat SMS či zprávu na 
faceebokové stránky města. Jakmile zprávu od Vás dostaneme, bu-
deme kontaktovat správce veřejného osvětlení, kterým je společnost  
ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Druhý způsob může být ten, že kontaktujete správcovskou firmu sami. 
Můžete tak udělat kdykoliv, provozují nonstop linku hlášení závad na 
čísle 800 101 109.

V každém případě je důležité přesně popsat místo, kde lampa nebo 
lampy nesvítí. Když je to celá ulice, nahlásíte přesně ulici. Pokud je to 
třeba i jen jedna lampa, pak je ideální zapsat a nahlásit nám její evidenč-
ní číslo. Jde o plechový štítek, který je připevněn na každé lampě cca ve 
výšce očí. Děkujeme za laskavou spolupráci. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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uniká hustý dým, i když používají kvalitní uhlí (pokud je používají). 
Obce, které leží v dolíku, jsou na tom nejhůře. Jeden jediný komín do-
vede zahalit do dusivých oblak i celé náměstí F. X. Svobody a Pražskou 
ulici současně.

Pomoc bychom mohli hledat v zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, konkrétně v § 17 odst. 1) písm. h), povinnosti provozovatele stacio-
nárního zdroje. Ten je, kromě jiného, povinen orgánu ochrany ovzduší 
předkládat na vyžádání informace o provozu zdroje, tj. revize kotle, 
revize komína apod. Tímto způsobem se dá alespoň docílit pravidelné 
údržby. Důležité ale je vědět, že orgánem ochrany ovzduší je ORP Čer-
nošice, odbor životního prostředí.

A jak se postavit ke stále se opakovanému návrhu novely zákona  
o ovzduší, který by umožňoval, aby pověření kontroloři, například stráž-
níci městské policie, měli pravomoc kdykoli vstoupit do domácností  
a zkontrolovat, čím lidé topí? Spíše skepticky. Po mnoha zkušenostech  
i ze zahraničí je jasné, že pokud kontrola nikoho nepřistihne, jak do kot-
le hází, co nemá, tak je to k ničemu. Když bude chtít něco spálit, udělá to 
třeba v noci, kdy kontroly tolik nehrozí. Smysl by mohla být fundovaná 
kontrola za pomoci speciálních přístrojů. 

Uvidíme, jakou legislativu obcím parlament připraví, ale nejrychlejší  
v tuto chvíli zřejmě bude nespoléhat na budoucnost, ale důrazně po-
žádat sousedy, aby změnili své návyky a přestali nás kouřem obtěžovat. 

můžeme jim poradit,  
co do kamen a kotlů rozhodně 
nepatří!
l Plasty – při jejich pálení vzniká 
nejvíce jedovatých látek. Napří-
klad při spalování PVC unikají 
do ovzduší dioxiny a sloučeniny 
chlóru. Spalováním polystyrenu 

vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním plastových fólií (PP, PE)  
a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové 
obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
l  Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemick y  o šetřené 

dřevo, natřená prkna - při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více 
než při použití palivového dříví) a formaldehyd. 
l  Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska – patří do sběrného 

dvora. 
l  Nápojové kartony (obaly od mléka, džusů apod.) produkují chlororga-

nické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na kartony.
l  Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tiskařských barvách často 

velké množství těžkých kovů (např. olovo, kadmium), které se uvolňují 
při spalování. 
l  Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Kousek no-

vin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopi-
sů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu. Papír 
patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. 
l  Pneumatiky – pálením vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU)  

a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
l  Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných 

a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří 
na kompost nebo do směsného odpadu. 
l  Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady 

je nutné odevzdat do specializovaného sběru, např. do sběrného dvo-
ra, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.
l  Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého; dusíme-li 

palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může 
vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu 
vzniká také množství pevných prachových částic.

Jak můžete ovlivnit množství emisí z našeho topeniště a tím  
i kvalitu ovzduší přímo v místě svého bydliště?
l  Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
l  Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
l  Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
l  Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný pro-

voz.
l  Nespalujte odpad!

l  Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližší-
ho kominíka v adresáři Seznamu členů SKČR kominíků.
l  Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotel předává tep-

lo vodě v otopném sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, 
dehtem a snižuje se tak jejich účinnost.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

Děkujeme renomované společnosti ARNIKA za zdroj informací

OD ADVENTU K sILVEsTRU
Poslední měsíc roku 2014 byl velmi rušný. Konala se celá řada kulturních 
akcí a setkání. První adventní neděli se konalo zahajovací setkání při 
příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního osvětlení města a vánoč-
ního stromu na náměstí F. X. Svobody. Zatančily nám děti z oddílu aero-
biku pod vedením Lindy Nechybové, zazpíval nám A.M.O.S a A.M.O.Sek, 
pár slov řekli pan farář Jan Dlouhý, místostarostka Daniela Páterová  
a starosta Petr Digrin. Rozsvítili jsme si přinesené lucerny a poté se již 
rozsvítila vánoční výzdoba a vánoční strom. Na Světle adventním se nás 
schází čím dál víc, což je krásné. Proto chystáme v tomto roce drobné 
změny.

Další dny následovaly různé mikulášské akce a vánoční koncerty, které 
si organizovaly spolky, sdružení, organizace a školy.

V pátek 12. prosince se během dopoledne a částečně i odpoledne 
zdobily vánoční stromečky. Bylo jich rekordních 21! A čí stromečky jste 
mohli na náměstí až do Tří králů vidět? Zdobily děti ze ZŠ Komenského 
420, ZŠ Komenského 886, MŠ Nová a MŠ 9. května, z Fabiánku, Lesní 
mateřské školky Sedmikvítek, Rodinného centra Klubíčko, Miniškolky 
Sluníčko, mateřského centra Oáza, dále zdobili i klienti z Domova pro 
seniory Pod Skalkou, spolek Rorejs, skauti. Měli jsme ale i řadu „nováč-
ků“ – byli to klienti o.p.s. Magdaléna, Brdský zálesák, Montessori klubík 
Motýlek a svůj stromeček mělo také Město Mníšek pod Brdy. Vánoční 
stromeček si také poprvé přijeli ozdobit naši sousedé – děti z Kytína,  
z nové školky Klubíčko Kytínáček. Je neuvěřitelné, že se dá vymyslet to-
lik různých ozdob, různých materiálů a tvarů. Děti se u svých stromečků 
vyfotily a daly si také teplý čaj na zahřátí.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat Správě lesů Kristiny Co-
lloredo-Mansfeldové za vstřícnost a bezúplatné poskytnutí vánočních 
stromečků a také chvojí na Vánoční Knoflíkový trh.

S rekordy jsme ovšem nekončili. Další byl hned následující den, kdy se 
konal další ročník již tradičního Vánočního Knoflíkového trhu. Své vý-
robky přišlo prodávat přibližně 200 dětí, což je rekordní počet.

Trhy provázel bohatý kulturní program. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří na něm vystoupili – Mníšeckému chrámovému sboru, spol-
ku Rorejs, kapele Fotr a kolektiv, Natálce Frintové z 2.B, pěveckému 
spolku A.M.O.Su a A.M.O.Skovi. Ve 12 hodin jsme vypustili Ježíškovy 
balonky s našimi přáními. Jeden z balónků doletěl až do Polska – neu-
věřitelných 500 km.

Děkujeme Martinu Hrubému za skvělou moderaci celého kulturního 
programu i za to, že se vždy laskavě a ochotně připravuje a je ochoten 
se navléci do všelijakých kostýmů. Také děkujeme Restauraci Sokolov-
na panu Michalu Peškovi, že zdarma uvařili polévku pro děti, účastní-
ky trhu, aby se mohly zahřát. Velký dík také patří spoluorganizátorům 
Knoflíkového trhu: ZŠ Komenského 420, Brdskému zálesáku, Místní  
organizaci českého svazu chovatelů a spolu Rorejs.

Na Štědrý den nás na půlnoční doprovázeli Karlštejnští trubači. 25. pro-
since se v kostele sv. Václava konal Vánoční koncert kapely Karmína. 
Zazněly známé i méně známé koledy, vánoční písně a říkadla. Nakonec 
zpíval celý kostel.

Konec roku 2014 jsme zakončili Předčasným Silvestrem. V úterý  
30. 12. se v podvečer zaplnilo celé náměstí. Lidé se bavili, pili svařené víno  
a jedli. Vzhledem k mrazivému počasí jsme letos volili hudbu reprodu-
kovanou, protože v takto chladném počasí je velmi složité hudební ná-
stroje naladit a v mraze více než dvě hodiny hrát. Svá novoroční přání 
pronesli pan farář, paní místostarostka a pan starosta, poté všichni od-
počítávali start ohňostroje, který byl překrásný.

Jakmile utichl ohňostroj i potlesk, zazněla státní hymna, kterou na ná-
městí zazpívala sopranistka Veronika Kopecká.

Přejeme vám vše dobré v roce 2015 a těšíme se na setkání s vámi nejen 
při vánočních akcích.

Tereza Středová, OKS/BAS
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Ing. petr digrin, ph.d., starosta
Jmenuji se Petr Digrin. Vystudoval jsem ČZU v Praze a poté získal doktorský titul PhD. tamtéž. Již devátým rokem 
jsem starostou Mníšku. Mnohé se během předchozích let povedlo a město se hodně změnilo. Připomněl bych 
hlavně zahájení rekonstrukce základní školy, kde vznikly nové moderní třídy a dnes do ní chodí o 200 žáků víc. 
Povedlo se zvednout kapacitu mateřských škol téměř o sto dětí. Tyto kroky byly důležité a v tomto trendu budeme 
pokračovat, protože se sem stěhuje stále více mladých rodin. Po dlouhé přípravě se nám podařilo vkusně opravit 
náměstí a i když opravy vyvolaly velké emoce a byli jsme naprosto nepodloženě a nepravdivě osočováni a dokonce 
neoprávněně kriminalizováni,  dnes je mi velkou odměnou, že se náměstí většině z vás líbí a cítíte se tam dobře.  
V loni jsme získali dotaci přes 60 milionů, díky které vznikne nový pavilon školy a tělocvična, kterou začneme stavět 
už letos. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Těším se na další spolupráci s vámi. 

Zvolen za: Starostové a nezávislí (STan)  počet hlasů: 687 Kontakt: petr.digrin@mnisek.cz

daniela páterová, místostarostka
Narodila jsem se v dubnu 1979 v Prostějově a jsem nejstarší ze 4 dětí. Vystudovala jsem Vyšší odbornou hotelo-
vou školu, obor řízení hotelového provozu. Pracovala jsem v mezinárodní společnosti působící v oblasti vzdělávání 
jako asistentka a stejnou práci vykonávám i dnes v realitní kanceláři. V Mníšku bydlím s rodinou 7 let, máme 4 děti  
a našli jsme zde náš nový domov. Ráda si přečtu pěknou knihu, podívám se na zajímavý film a zajdu s rodinou na 
procházku. Není mi lhostejné, jak a kde tráví naše děti svůj volný čas. Ráda bych pomohla v Mníšku vytvořit zázemí 
především pro starší školní děti - ať například novým lanovým hřištěm,  nebo vznikem nízkoprahového centra.  
A hlavní prioritou je nové kulturně-společenské centrum, aby se velká část občanů a zejména jejich dětí měla kde 
každodenně scházet.  Chci se aktivně podílet na realizaci takových záměrů, které udělají z našeho městečka příjem-
né a zdravé místo pro nás všechny. 

Zvolena za: mníšek – město pro rodinu  počet hlasů: 241 Kontakt: daniela.paterova@mnisek.cz

Bc. marie Šretrová, radní
V Mníšku jsem od roku 1975, prošla jsem všemi stupni školské soustavy, od roku 1999 pracuji jako ředitelka  
MŠ 9. května. Ve své práci se zaměřím na školství, zdravotnictví a sociální oblast. Zde v Mníšku jsem vychovala své 
dcery a vychovávám i svá vnoučata a proto se věnuji práci v radě i zastupitelstvu. Řídím se rčením: moudrý je ten, 
kdo zná potřebné věci, nikoli mnoho věcí…

Zvolena za: Koalice nezávislých městečka pod Skalkou počet hlasů: 298 Kontakt: marie.sretrova@mnisek.cz 

  
Ing. Hana Kotoučová, radní
Narodila jsem se 5. října 1971 v Praze, ale vlastně jsem se před dvaceti lety vrátila na místo, kde moje maminka jako 
dítě vyrůstala. Po dokončení gymnázia jsem vystudovala VŠCHT, obor organická chemie a ačkoliv jsem pracovala 
nějakou dobu i relativně mimo původní obor (Česká geologická služba), i dnes se organické chemii aktivně věnuji. 
V současné době působím jako asistent na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracuji tedy s budoucími učiteli, proto 
je mi kromě chemie blízké i téma školství a vzdělávání vůbec. Mezi moje koníčky patří především pohyb a jsem 
sportovcem takříkajíc tělem i duší. Kromě opravdových živých „koníčků“, které má naše rodina pro rekreační ježdění, 
se již více jak dvacet let věnuji fitness jako OSVČ a pořádám cvičení pro veřejnost. Jsem tedy člověk, který má zku-
šenosti jak ve státní zaměstnanecké sféře, tak se soukromým podnikáním. Vdaná jsem již 20 let a mám dvě dcery. 
V politice jsem nováček, ale můj sportovní duch mi pomůže se s novou rolí poprat. Beru to jako výzvu a vím, že za 
novou rolí stojí především práce.

Zvolena za: Sdružení nestraníků  počet hlasů: 203 Kontakt: hana.kotoucova@seznam.cz

mgr. Šárka Slavíková Klímová, radní
V Mníšku pod Brdy žiji s manželem a dcerou, se kterou jsem na rodičovské dovolené. Vystudovala jsem FSV UK. 
Pracovala jsem ve státní správě nebo v pivovaru jako marketingová analytička. Profesně se věnuji hlavně oblasti 
komunikace. Myslím si, že veřejné instituce se nesmí zavírat za zdmi úřadů, proto podporuji zapojení veřejnosti 
formou veřejných diskusí, anket a zveřejňování co nejvíce informací. Další oblastí, kterou se zabývám, je rodinná  
a sociální politika. Podporuji alternativní formy předškolního vzdělávání, protože rodiče a jejich děti mají mít mož-
nost volby. Ráda bych našla způsob, jak zlepšit sociální služby a jak město zapojit do vhodných programů pro 
podporu rodin. Osobně se chci podílet na vzniku centra s programem pro starší děti a mladistvé, aby zde mohli 
efektivně trávit volný čas. Na závěr musím zdůraznit, že vše není jen o penězích, ale o hledání možností, spolupráci  
s neziskovým sektorem a hlavně chuti a odhodlání.

Zvolena za: Top 09 a nezávislí   počet hlasů: 170 Kontakt: slavikovaklimova@gmail.com
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JUdr. miroslav vilimovský, zastupitel
Jsem absolvent Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako právník jsem se zabýval a zabývám ze-
jména obchodním právem, dlouho jsem pracoval v oblasti kultury, bankovním a finančním sektoru, dnes rovněž ve 
sféře IT. Díky pracovním i osobním zkušenostem vidím i věci, které pro ostatní nejsou zcela samozřejmé. Nechci se 
smířit s tím, že by náš život nemohl být lepší a spravedlivější. Jsem člověk zvyklý nést odpovědnost za sebe a svoje 
činy a schopný nést odpovědnost i za ochranu zájmů všech občanů Mníšku. Relaxuji při vaření, ping pongu a při 
procházkách v přírodě s naším psem.

Zvolen za: volba pro město    počet hlasů: 327   Kontakt: miroslav.vilimovsky@mnisek.cz 

Ing. dana dalešická, zastupitelka
Narodila jsem se před 48 lety. Na základní školu jsem chodila v Mníšku, poté absolvovala Gymnázium Karla Čapka  
v Dobříši. Na krátký čas jsem opustila rodný Mníšek a vystudovala na ČZU agronomický obor. Krátce jsem pracovala 
jako agronomka v Nové Vsi pod Pleší. A pak už jsem se vrátila na svou základní školu a s přestávkou mateřské do-
volené jsem zde dodnes, tzn. 25 let. V průběhu studia a zaměstnání jsem dokončila doplňující studium pedagogiky 
a psychologie, absolvovala jsem státní zkoušku z ruského a německého jazyka, dokončila specializační studium 
koordinátora environmentální výchovy. Tyto své znalosti a dovednosti využívám při práci s dětmi ve škole, kde pra-
cuji jako učitelka na druhém stupni a vykonávám funkci koordinátora environmentální výchovy. Snažím se dětem 
vštěpovat lásku k rodnému místu, přírodě, aktivně je zapojuji do dění ve škole, ale i ve městě. Svou odbornost bych 
samozřejmě ráda uplatnila v roli zastupitelky.

Zvolena za: Společně pro mníšek  počet hlasů: 388   Kontakt: dalesicka.dana@zsmnisek.cz 

Ing. eva Wollnerová, zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
Narodila jsem se v Litomyšli v roce 1980. Vystudovala jsem obor provoz a ekonomika na Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po jejím absolvování jsem pracovala na různých pozicích ve finančním 
oddělení velké mezinárodní firmy. 

Mám tři děti. Do Mníšku jsem se s rodinou přistěhovala v roce 2011 a hned jsem si toto místo zamilovala. Od roku 
2012 do konce loňského roku jsem koordinovala místní mateřské centrum OÁZA. Mám ráda hudbu, tanec, sport 
a hory. Ve volné chvilce si ráda přečtu dobrou knihu. Jako zastupitelka se chci zasadit o lepší komunikaci radnice 
s občany, o zpřístupnění podstatných věcí na internetu (např. podrobný rozpočet města), o vylepšení praktického 
života v Mníšku se zdravým životním prostředím. Své dotazy můžete směřovat na můj e-mail.

Zvolena za: mníšek – město pro rodinu  počet hlasů: 237   Kontakt: eva.wollnerova@mnisek.cz

Ing. pavel Grygar, zastupitel
Pocházím ze severní Moravy. Po dokončení VŠ studia na Elektrotechnické fakultě ČVUT jsem zakotvil v Praze nebo 
v jejím blízkém okolí. Posledních sedm let již zapouštím kořeny zde v Mníšku pod Brdy. Celý svůj profesní život 
se zabývám vývojem softwaru a zpracováním dat. Díky svému zaměření na ekonomické informační systémy se 
orientuji v podnikové administrativě, ekonomice a částečně i účetní a daňové problematice malých podniků. Není 
mi lhostejné, v jakém společenském a politickém prostředí žijeme. Proto považuji za správné se na jeho formování 
aktivně podílet. Chci se zasadit o otevřené a transparentní fungování radnice a o maximální zprůhlednění všech 
veřejných zakázek a výběrových řízení Města Mníšek pod Brdy. Jsem přesvědčen, že informace o nakládání s veřej-
nými prostředky nemohou být předmětem obchodního tajemství.

Zvolen za: volba pro město   počet hlasů: 240   Kontakt: pavel.grygar@mnisek.cz

eva Jarolímková, zastupitelka
Jsem ročník 1950, pocházím z Dobříše, po uzavření manželství jsem se přestěhovala do Nového Knína. Mám dva 
syny a dceru, jsem babičkou 5 vnoučat, manžel zemřel v roce 2000 a tak jsem nyní v Mníšku, kde jsme od roku 1991  
s manželem začali podnikat. Vybudovali jsme v  objektu státního statku pekárnu, kterou jsme následně rozšířili  
o cukrářskou výrobu. Vytvořili jsme nová pracovní místa, rozšířili denní nabídku pečiva i sladkostí – tak, jak to znají 
naši zákazníci z Mníšku i náhodní turisté. Domnívám se, že tak přispíváme ke spokojenosti všech, kteří zavítají 
do našeho kraje i města jako turisté a obdivují zámek, poutní místo i kouzlo kraje Káji Maříka. K mým zájmům  
i koníčkům stále patří především má profese cukrářky. Jako členka zastupitelstva jsem v minulém volebním období 
působila především v roli oddávající. Mou snahou je přistupovat ke každému obřadu individuálně. Jako členka za-
stupitelstva mám své návrhy zejména v oblasti rodin. Především si však přeji, aby občané měli větší zájem o veřejné 
dění – a zastupitelé jednali a rozhodovali ve prospěch zájmů většiny občanů města.

Zvolena za: Starostové a nezávislí  počet hlasů: 613   Kontakt: jarolimkova.eva@seznam.cz 
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mUdr. markéta nováková, zastupitelka
Po mateřské přestávce se s velkou chutí vracím do městského zastupitelstva a ráda bych touto formou představila 
sebe a své priority známým i neznámým spoluobčanům. Jsem mníšeckou rodačkou a s výjimkou krátkého období 
zde žiji již bezmála 50 let. Od ukončení lékařské fakulty se věnuji dětskému lékařství a na podzim roku 2014 jsem 
oslavila dvacetileté výročí fungování své praxe zde v Mníšku pod Brdy. Ve volném čase užívám krás okolí našeho 
města k běhu, jízdě na kole či procházkám se psem. Oba moji synové navštěvovali naši mateřskou školku, základní 
školu i řadu mníšeckých sportovních oddílů. S mou prací úzce souvisí i plány, které bych ráda prosadila v následu-
jícím volebním období v rámci zastupitelstva. Jsou to především otázky zdravotnictví, školství a sportu. Toto jsou 
oblasti, ke kterým mám díky povolání dětské lékařky na malém městě blízko, jsem s nimi v každodenním kontaktu 
a tudíž věřím, že zde mohu uplatnit své znalosti i zkušenosti. 

Zvolena za: Starostové a nezávislí  počet hlasů: 622   Kontakt: marketa.novak@seznam.cz

milan Kotouč, diS., zastupitel
Narodil jsem se v roce 1966 v Praze, ale pocházím z obce Nučice, ve které jsem prožil celé dětství. Tato obec měla 
vždy k Mníšku partnerský vztah z důvodu pracovní propojenosti v oblasti těžby železné rudy. Vzhledem k tomu, 
že pocházím ze zemědělského prostředí, byl mi blízký Mníšek i jeho okolí, což byla jedna z okolností, proč jsme se 
sem s manželkou zhruba před 20 lety přistěhovali. Oba však máme v Mníšku i své hlubší kořeny, neboť část našich 
rodin z Mníšku buď pocházela, nebo zde dlouhodobě pobývala i v minulosti. Máme s manželkou 2 dcery, které jsou 
mníšecké rodačky. V současné době pracuji jako velitel městské policie, a to již 8. rok. V oboru bezpečnosti mám 
však přibližně 25letou praxi. Současně zastávám místo velitele 2. čety, 121. pěší roty aktivních záloh Armády České 
republiky, která je rotou Středočeského kraje. V zastupitelstvu bych chtěl i nadále působit v oboru bezpečnosti  
a v souladu s programem koalice se například zasadit o rozšíření městské policie na počet strážníků umožňujících 
nepřetržitou službu městské policie.

Zvolen za: Starostové a nezávislí  počet hlasů: 631   Kontakt: milan.kotouc@mnisek.cz 

vlastimil Kožíšek, zastupitel
Patřím k už nemnoha skutečným rodákům města. Rod Kožíšků lze vyhledat v Mníšku a Rymani více jak 300 let 
nazpět. Znám proto region velmi detailně a také proto jsem v letech 2002-2006 kandidoval a stal se řadovým za-
stupitelem. Tyto zkušenosti jsem pak zhodnotil v období od 2006-2014, kdy jsem vykonával funkci neuvolněného 
místostarosty. Zabýval jsem se zejména údržbou a odpadovým hospodářstvím, stál jsem u zrodu již realizovaného 
projektu sběrného dvora a někdy v budoucnu snad i kompostárny. Projektům spojeným s odpadovým hospodář-
stvím, údržbou města a s životním prostředím bych se rád věnoval i v budoucnu. Těším se z každé chvíle, kterou 
mohu trávit se svou ženou, dětmi a vnoučaty. 

Zvolen za: Starostové a nezávislí  počet hlasů: 596   Kontakt: vlastimil.kozisek@mnisek.cz

pavel Jeřábek, zastupitel
Od narození žiji ve Stříbrné Lhotě. Vystudoval jsem střední lesnickou školu, absolvoval semináře se zaměřením na 
požární ochranu, zahradní a krajinářskou tvorbu, péči a ochranu dřevin, dětská hřiště. Dvacet let se profesionálně 
věnuji ochraně přírody a krajiny, konkrétně chráněných území Prahy a Středočeského kraje. Realizuji řadu projektů 
zaměřených na environmentální oblast, podporu komunikace veřejnosti s veřejnou správou a na volný čas mláde-
že. Spolupracuji s řadou občanských sdružení. V Mníšku zastupuji Hnutí Brontosaurus ve správních řízeních. Jsem 
členem Sdružení dobrovolných hasičů ve Stříbrné Lhotě a Zdravého Mníšku. Mou politickou snahou je péče o život-
ní prostředí; otevřená radnice, která přijímá podněty od občanů a prosazuje zájmy města; podpora veřejně prospěš-
ných spolků; efektivní propojení mníšecké veřejnosti s veřejnou správou; územní plán respektující veřejnost, životní 
prostředí i ekonomické možnosti města.

Zvolen za: Společně pro mníšek  počet hlasů: 343   Kontakt: pavel.jerabek@mnisek.cz 

david Řehoř, mBa, zastupitel, předseda kontrolního výboru
Rád bych vám poděkoval za hlasy, které naše kandidátka obdržela. Velmi si jich vážíme a vnímáme je jako závazek 
udělat vše proto, aby správa města byla poctivější a směrem k občanům otevřenější. Za hlavní úkol považuji být 
nejen konstruktivním opozičním zastupitelem, ale i jakýmsi hlídacím psem. Slibuji vám, že budu přicházet s ná-
vrhy, jak dělat věci lépe, a zároveň v maximální možné míře ohlídám, aby se nám už nikdy za zády neprotlačovaly 
záměry jako MBÚ apod. Za krátkou dobu působení jsem inicioval vznik pracovní skupiny KOVOHUTĚ, abychom 
zajistili nesouhlasné stanovisko k obnovení činnosti v areálu Kovohutí. Inicioval jsem také, pro zvýšení transparent-
nosti města, zřízení výborů pro výběrová řízení, životní prostředí a další. Tento návrh byl koalicí bohužel odmítnut.  
Ale nebojte se. Nevzdáme se! Profesně se pohybuji již více než 10 let v bankovnictví. Jsem hrdý táta 3 dětí –  
Alexandry (9), Rudolfa (4) a Františka (2), včelař a řezbář.

Zvolen za: ano 2011   počet hlasů: 158   Kontakt: david.rehor@seznam.cz

Medailony zastupitelů



POZNÁVÁME KRÁsY MIKROREgIONU MNÍŠECKO

Trnová
Obec Trnová se nachází v okrese 
Praha-západ, asi 22 km jižně od 
centra Prahy a 5 km jihovýchodně od 
města Černošice. Ke dni 31. 12. 2013 
zde žilo 325 obyvatel.

Roku 1342 Břevnovský klášter pověřil 
vladyky z Kosoře založit vesnici Trnová, 
jíž přiznal právo zřídit krčmu, kovárnu, 
mlýn a lazebnu, zároveň byly položeny 
základy kostela sv. Ducha. Z 1. pol.  

14. století se dochoval gotický portál zazděný na severní straně. Kostel 
je poprvé písemně doložen k roku 1359, a to jako farní. 

Zámek a velkostatek
Nejstarší, barokní část zámku, jednopatrové stavení obdélníkového 
půdorysu s mansardovou střechou s vikýři, byla vystavěna roku 1688 
jako ubytování pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Z této stavby se 
zachovaly klenuté prostory v přízemí. 

Ve 20. letech 18. století vznikl v areálu zámku panský velkostatek. 
Dne 12. listopadu 1759 koupil Trnovou za 20 300 zlatých rytíř Kristián 
Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích, absolvent filozofických 
a právnických studií, a s manželkou zde zplodil a vychoval řadu dětí. 
Během jeho třicetiletého vlastnictví začalo být toto panské sídlo 
označováno jako zámek a bylo výrazně rozšířeno, klasicistní zámek  
z této doby byl dvoupatrový. 

V roce 1789 koupil zámek Trnová Jan Ferdinand ze Schönfeldu. Roku 
1791 zde byla na Schönfeldově statku založena triviální obecná škola 
a též první rolnická (hospodářská) škola v Čechách, pro chlapce ve 
věku 12 až 18 let, jejíž kamenná budova se dochovala dodnes. Na 
vrchnostenském statku vykonávali studenti praxi. 

Roku 1838 koupil tento statek Václav Škroup, bratr Františka Škroupa, 
autora nápěvu české hymny. František Škroup v Trnové často pobýval, 
nejprve u místního faráře, poté, v 50. letech 19. století, na bratrově 
velkostatku. Často chodil na vyhlídku na vltavské údolí zvanou 
Kazatelna (dnes Škroupova vyhlídka) a podle místní tradice právě zde 
vznikl nápěv písně Kde domov můj. Na počest jeho zdejších pobytů 
byla vydána též turistická známka. V kostele svatého Ducha má rodina 
Škroupova hrobku. 

Roku 1860 Trnovou koupil Vincenc (Čeněk) Daněk, který o šest let dříve 
založil v Karlíně strojírenskou továrnu, která byla základem pozdějšího 
koncernu Českomoravská Kolben-Daněk. Za čtyři roky, kdy mu zámek 
patřil, zámek v romantickém stylu rekonstruoval: postavil hodinovou 
věž, po stranách původního barokního objektu přistavěl krajní rizality, 
v patře vznikl slavnostní sál s terasou a schodištěm, přibyla otevřená 
loggie, nárožní věžičky a plastická rámování oken. Poté si Daněk místo 
trnovského zámku koupil větší zámek Tloskov. 

Maximilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, další z majitelů, 
až do roku 1895 provozoval v zámku pivovar. Počátkem 20. století 
zámek vlastnil Karel Košťál, v té době v Trnové byla četnická stanice 
a dvoutřídní škola. 10. srpna 1907 velkostatek koupil Václav Schloger, 
který se zaměřil na pěstování obilí, chov skotu a dodávky mléka do 
Prahy. V letech 1907 (1908) až 1911 na tomto zámku často pobývala 
Ema Destinnová, pro kterou majitel vyhradil celé křídlo, a krom lovu 
zvěře i ryb a projížděk na koni zde i přijímala četné návštěvy a budila 
pozornost v té době nezvyklým ženským kalhotovým kostýmem. 

V roce 1950 zde vzniklo první jednotné zemědělské družstvo v okrese. 
Schlogerův majetek byl znárodněn a budova zámku sloužila nejprve 
jako archiv a pak jako skladiště. Byl také upravován pro potřeby 
Učňovské školy zemědělské pro chovatele koní a jezdce z povolání. 
Roku 1967 se zámek dostal do soukromého vlastnictví. Po roce 1989 
byl zámek se statkem a pozemky ve zdevastovaném stavu v restituci 
vrácen rodině Schlogerů. Roku 1994 ministerstvo kultury ČR prohlásilo 
zámek národní kulturní památkou. V roce 2006 jej koupili manželé Ivan 
Pilip a Lucie Pilipová a do roku 2008 jej kompletně zrekonstruovali.  
V současné době je nabízen a pronajímán na komerční akce, například 
svatby a rauty. 

Trnovská krčma
Nynější Trnovská krčma má v základech gotické klenby původní krčmy, 
které zdejší pivovar využíval k chlazení piva. Krčma prošla kolem roku 
2008 rekonstrukcí. 

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 1923 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. S jakým 
zaujetím se dali do práce, hovoří další zápisy z kroniky. Ještě téhož roku 
si vypůjčili 30 000 Kč od Hospodářské záložny ve Zbraslavi na stavbu 
hasičské zbrojnice a zakoupení výstroje a výzbroje. To vše na konto 
hasičského sboru, čímž se stali všichni ručiteli, že uvedená částka bude 
záložně ve splátkách vrácena.

Je téměř neuvěřitelné, že za rok, přesně 8. června 1924, byla slavnostně 
otevřena nová, i když skromná hasičská zbrojnice. O významu sboru  
a aktivitě členů hovoří i ta skutečnost, že v letech 1926 a 1933 se 
konala v Trnové okrsková cvičení Župy Kazín. V roce 1933 byla tato 
cvičení konána v rámci 10. výročí založení sboru. Po těchto úspěšných 
začátcích prošel sbor a každý člen tvrdou a náročnou zkouškou. To byli 
první dobrovolní nadšenci a průkopníci, kteří si uvědomili v naší obci 
nesmírný význam vzájemné organizované pomoci.

Sbor vytrval ve své činnosti a v roce 2013 oslavil 90. výročí založení. 
Nadále se podílí v rámci svých možností na požárním sportu, kulturním 
a společenském životě obce.

Z novodobé historie Trnové
Po roce 1991 probíhá v obci rozsáhlá výstavba rodinných domů, 
vodovodního přivaděče z Vltavy a čističky odpadních vod. V r. 2013 byl 
slavnostně otevřen areál „Domov Borová“ pro seniory.

Štefan Moravčík, starosta obce Trnová
(s využitím zdroje – Wikipedia)
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Školy

ČerTI a ČerTIce na ZáKladní ŠKole
Je pátek 5. 12. po osmé hodině ranní, chodby 
školy jsou ztichlé, žáci jsou ve svých třídách  
a snaží se myslet na sčítání, pravopis… za 
chvíli bude všechno jinak. Cinkání zvonečků, 
rachot řetězů, halas čertů a klapot střevíčků 
andílků náhle přeruší to ticho a všem je jasné, 
že po roce je tady opět tradiční Mikulášská 
nadílka pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci 9. tříd se 
konečně dočkali, jsou to právě oni, kdo se pro-
měnili k nepoznání. Náhle jsou z nich andělé, 
čerti a čertice, samozřejmě nechybí ani Miku-
láš. Postupně navštěvují jednotlivé třídy, oteví-
rají Svatou knihu se jmény těch nejhodnějších. 
Děti se snaží předvést, co umějí, někteří říkají 
básničku, jiní zpívají… Všichni určitě zaslouží 
pochvalu za statečnost, některé čerty by totiž 
nechtěli ani v pekle, jak mají ošklivé obličeje. 
V pravé poledne je po všem, z čertů, andělů  
a Mikuláše se opět stávají deváťáci a chod ško-
ly se vrací do zaběhnutých kolejí.

Jak to bylo v naší třídě? Ohlasy dětí:
„Moc se nám to líbilo.“
„Dnešní den byl super. Učili jsme se po čertov-
sku, počítali slovní úlohy a určovali čertí slovní 
druhy. Bylo to moc hezké.“
„Dnešní den se nám moc líbil, nejvíc nás bavilo 
hádat otázky.“
„Dnešek se nám moc líbil, na chodbě cinkaly 
řetězy...“
„Dnešní den byl zvláštní, moc se mi to líbilo.“

Naše poděkování patří naší paní ředitelce za 
povolení tradiční Mikulášovy družiny, paní uči-
telce H. Kedajové za velmi dobře připravenou 
akci a její třídě, žákům 9.A, kteří vše zvládli na 
výbornou a svým mladším spolužákům při-
pravili nevšední zážitek. Děti odcházely po 
skončení vyučování spokojené, což je pro mě 
největší odměna, ale zároveň plné očekávání  
opravdového večerního dobrodružství.

Eva Branná, ZŠ Komenského 420

Každý z nás má své sny, představy a přání. 
Vánoce jsou obdobím, které se k těmto zále-
žitostem váže snad nejvíce, zasahují nejen náš 
osobní život, ale mnohdy i ten profesní. Jak se 
představy a přání podařilo naplnit nám peda-
gogům, rodičům a dětem v současných dru-
hých třídách ve vzdělávacím programu Začít 
spolu?

Možností, jak ověřit skutečnost, se nabízí hned 
několik. Učitel má výhodu průběžného pozo-
rování a denně je skutečně co vyhodnocovat, 
jak u jednotlivců, tak u kolektivu jako celku. 
Rodiče čerpají informace od svých ratolestí 
dotazy či sledováním úspěšnosti dítěte při 
plnění domácí přípravy. Nakolik úspěšně se 
doberou všeho, co by rádi věděli, je závislé 
na jejich šikovnosti, zvolené strategii, zájmu 
a časové investici, kterou jsou ochotni tomu 
věnovat. Zpravidla se více dozvídají ti, kteří se 
účastní přímé výuky v centrech. V neposlední 
řadě informovanosti obou stran přispívá vzá-
jemná komunikace mezi rodiči a učiteli. Učitel 
má sice své žáky denně na očích v rozličných 
situacích, ale stále jde o uzavřené prostředí tří-
dy, které učiteli neprokáže tu službu, aby žáka 
zažil v bezprostředních situacích, při níž rea-
guje na dotazy dospělých, nebo kdy zaujímá 
reálné postoje. V takovém případě je neoceni-
telnou zpětnou vazbou sdělení rodiče, který 
získanou zkušenost učiteli předá. Jako příklad 
zde uvádím jednu z úžasných, kterou považuji 
za výpověď toho, jaký efekt má utváření kom-
petencí po jednom školním roce a několika 
měsících. 

Žákyně současné druhé třídy s nadšením  
a barvitě vyprávěla o životě třídního kolekti-
vu, o paní učitelce a o společných výsledcích 
své vedoucí kroužku. Vyprávění onu vedoucí 
kroužku natolik zaujalo, že následovalo poví-
dání s maminkou dívky a dotaz:  “…do jaké že 
školy to holčička vlastně chodí?“ Maminka mi 
po tomto zážitku s velkým uspokojením vše 
sdělovala. Jakou zpětnou vazbu mi komu-
nikace s rodičem přinesla? Dozvěděla jsem 
se, že dívenka mluvila s dospělým člověkem 
velmi spontánně, bez zábran a plynule, že její 
vyprávění bylo obsažné a bohaté na vyjadřo-
vací prostředky a emoční prožitek provázející 
celý obsah sdělení byl tak poutavý, že si jej 

obdařená osoba rozhodně nemohla nechat 
pro sebe. 

A jsme na začátku, tedy u teorie, která si klade 
za cíl připravit žáky na reálný život. Vytvářet  
v nich schopnosti, které povedou k jejich sa-
mostatnosti, přehledu, ale také k vědomí, 
že práce každého jedince na sobě samém je 
schopna ovlivňovat úroveň kultury společ-
nosti, v níž žije a která bude zároveň sloužit 
všem. Způsob komunikace a přístup učitelů 
ve třídách Začít spolu tedy rozhodně vede ke 
schopnosti dítěte otevřeně a funkčně komuni-
kovat v reálném životě, a to již v relativně níz-
kém věku.

Tento příklad za všechny hovoří jednoznačně 
o úspěchu, který předznamenávala vzájemná 
důvěra a odhodlání udělat vše proto, aby se 
přání a představy všem zúčastněným naplnily. 
Každý drobný úspěch napomáhá cíli a dobře 
to věděl i Karel Čapek, který tvrdil, že bez ma-
lých věcí velkých objevů není.

Přeji nám proto všem do nového roku, ať se 
naše úspěchy nesou i nadále v duchu vzájem-
né důvěry a spolupráce.

Bc. Jitřenka Valášková,  

pŘedvánoČní Zpívání
Na naší škole pracuje po celý rok řada kroužků. 
Jedním z nich je i pěvecký kroužek A.M.O.Sek, 
který navštěvuje 20 dětí z 1.-7. tříd. 

Stejně jako loni, tak i letos si A.M.O.Sek spolu 
s pěveckým amatérským sdružením A.M.O.S 
užil  adventního času zpěvem vánočních pís-
ní. Poslední listopadovou neděli si společně 
zazpívali ve světle rozsvícených lucerniček  
a svíček na Světle adventním. V druhém prosin-
covém týdnu jsme zažili dvě moc hezké akce  
v souvislosti s Domovem pro seniory Pod Skal-
kou. 9. 12. jsme podpořili veřejnou Sbírku pro 
Domeček benefičním koncertem v kostele  
sv. Václava. O dva dny později jsme domov pro 
seniory navštívili a společně s jeho obyvateli 
jsme si zazpívali vánoční písně a koledy. Tyto 
dvě akce byly plné krásných pocitů, cítili jsme, 
jak je nám spolu dobře a že nás těší zpříjemnit 
lidem v našem okolí předvánoční čas písnič-
kami. Pak jsme vystoupili na Knoflíkovém trhu  
a poslední školní den roku 2014 jsme se rozlou-
čili s rodiči, dětmi a učiteli společným zpěvem 
koled ve vestibulu školy. 

Jak napovídá název našich sdružení (A.M.O.S - 
amatérské muzikálně optimistické sdružení), 
zpíváme si pro radost a snažíme se jednou týd-
ně opustit běžné každodenní starosti. Pokud 
by někdo ze čtenářů měl chuť 1-2 hodiny týd-
ně takto relaxovat, přijďte se mezi nás podívat. 
Velmi rádi přivítáme nové zpěváky z řad dětí. 

Budeme rádi, když si společně zazpíváme  
i v roce 2015.

Renata Bolková, Jarka Čerešňová

JaK Se nám daŘí ve TŘídácH ZaČíT SpolU?

Základní škola Mníšek pod Brdy 
srdečně zve budoucí žáky a jejich rodiče na 

„Cestu do Balónkové země“

A ZÁPIS
DO 1. TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK
2015/2016

  
v pondělí 2. února 
8.00 – 17.00 hod.

K zápisu si přineste: rodný list dítěte, občanský 
průkaz zákonného zástupce (cizinci pas). Zápisní list 
a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete 

stáhnout z našich webových stránek. 
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Školy

v mníŠKU Se Konal první TUrnaJ SvéHo drUHU v Čr
V úterý 16. 12. 2014 se na ZŠ 
Mníšek pod Brdy konal turnaj  
v mezinárodní dámě pro 44 dětí.  
A v čem je celá událost tak uni-
kátní? 

Mezinárodní dáma je v Česku stá-
le poněkud exotickou hrou. Od 
tradiční deskovky našich babiček 
se liší zejména velikostí desky  

a možností skákat kamenem i dozadu. Jedná se o světově nejrozšířeněj-
ší variantu dámy, složitostí (a v mnoha zemích i sportovní prestiží) je to 
hra srovnatelná s šachem. Partie v této hře jsou delší a náročnější než 
v české dámě, bez základních znalostí se neobejdete. V turnaji se navíc 
hrálo švýcarským systémem párování, a ten vyžaduje od hráčů disciplí-
nu a samostatnost. Na podobný turnaj pro školáky si za 60 let existence 
České federace dámy nikdo netroufl!

44 žáků školy (mezi nimi i 6 prvňáčků!) zvládlo hrát partie s krátkou ča-
sovou kontrolou soustředěně a podle pravidel. Každý odehrál 6 partií, 
během nichž se zhusta experimentovalo, děti objevovaly kouzlo takti-
ky a učily se využívat výhod strategického uvažování. Vyhrát mohl jen  
jeden!

A jak to dopadlo:
1. Richard Icha (12 bodů z 12 možných)
2. Veronika Vinská (11 bodů)
3. Simona Barsová (10 bodů)

V turnaji se hrálo nejen o prestiž a čest, ale také o zajímavé ceny. Tři 
nejlépe umístěné děti vyhrály kromě pohárů a medailí také zájezd na 
5-denní turnaj do Polska, který se koná v květnu 2015.

Proč právě Mníšek pod Brdy? Ani nám by se nepodařilo uspořádat kva-
litní turnaj na kterékoli škole. Díky vstřícnosti pedagogů si mezinárod-
ní dáma na škole již od loňského roku buduje silnou tradici. Děti hrají 
o přestávkách, v kroužku logických her nebo v samostatném kroužku 
dámy (každé úterý 14.00-16.00). Vyjíždějí také na turnaje do jiných 
měst. Učitelé podpořili přípravu školního turnaje uspořádáním třídních 
kol a výběrem 4 desítek nejlepších hráčů. Díky tomu mohl turnaj pro-
běhnout naprosto hladce a všichni si hru užili. Škola i organizátoři získa-
li za projekt ocenění i v zahraničí. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli!

Petra Dušková a Michal Timko, členové České federace dámy
Výsledky, fotky, další turnaje: www.hra-dama.cz , www.damweb.cz

Mezinárodní dámě se ve světě věnují hlavně dospělí. Pokud vás 
tato disciplína zaujala, můžete se zapojit do nového hráčského  
klubu, který se připravuje v Mníšku. Místo konání schůzek klubu 
bude upřesněno v nejbližší době. 

Informace a přihlášky mailem na petraskonmi@seznam.cz, nebo 
telefonicky na 721 731 387. Těšíme se na vaši účast!

dílny na ZŠ a SvěT venKU
Dokladem toho, jak v Mníšku funguje propojení nejrůznějších spolků  
a organizací, je pro mě spolupráce s o. p. s. Magdaléna. S ní mě propojil 
nápad vyrobit s kluky sedmé třídy o pracovních činnostech draky. Kluci 
nebyli proti. Myslím si, že táta by měl svého syna kromě jiných věcí na-
učit právě vyrábět i takovou drobnost jako draka. Stačil jeden kontakt  
s truhlárnou na Magdaléně a do několika dnů jsem v ruce držel laťky na 
draky. A tak jsme se v dílnách pustili do výroby. S dobrou vůlí se i jem-
ná práce s papírem 
a lepidlem klukům 
povedla. Tak mě na-
padá, že tu spoluprá-
ci vlastně vytvářejí 
hlavně dobří lidé, kte-
ří v daných spolcích  
a organizacích pra-
cují. A také se učí. 
Děkuji. 

Josef Porsch

proSInec v ZŠ KomenSKéHo 886
Tento měsíc je, víc než jiný, spojený s připomínáním a dodržováním tra-
dic. Všichni se těší na Vánoce, panuje atmosféra plná radostného očeká-
vání. Nejinak tomu bylo i v naší škole. Žáci si připomněli historii těchto 
křesťanských svátků, pilně připravovali různé výrobky na Knoflíkový trh, 
ozdoby na vánoční stromeček na náměstí a také vánoční kalendář pro 
rodiče, do kterého sami vytvořili obrázky. V rámci pracovního vyučování 
jsme pekli cukroví a připravili slavnostní štědrovečerní tabuli s domá-
cím bramborovým salátem.

Nezapomínáme ani 
na budoucnost na-
šich žáků, a tak se 
začátkem prosince 
někteří vydali na pro-
hlídku OU Hluboš, 
kde navštívili školu  
a některé provozy. 
Exkurze byla zajíma-
vá a pro mnohé pod-
nětná v rámci volby 
dalšího studia. Zú-

častnili jsme se také vánoční soutěže o nejnápaditější výrobky z nepo-
třebného, použitého materiálu, kterou vyhlásilo Školicí středisko UVR.  
V soutěži se výborně umístili jednotlivci i kolektiv žáků druhého stupně 
a z ocenění měli všichni radost. Krásným kulturním zážitkem byla ná-
vštěva Zimního stadionu Příbram, kde jsme zhlédli dětskou lední revue, 
plnou nápaditých kostýmů a velmi dobrých sportovních výkonů. Neby-
li jsme ale jen pasivními konzumenty kultury, paní učitelky s žáky nacvi-
čily divadelní představení se zpěvy o zrození Ježíška. Premiéra se konala 
v domově důchodců a další představení na školní vánoční besídce pro 
rodiče a přátele školy. Velký potlesk a slzy dojetí diváků pro nás byly tou 
nejlepší odměnou. 

Dovolte, abychom vám všem popřáli klidný a spokojený nový rok.

Mgr. Marcela Krákorová

ZáKladní ŠKola, mníŠeK pod Brdy,  
KomenSKéHo 886

(nad lékárnou)    

                                                                                                                              

Zápis do 1. třídy se koná 10. února 2015  
od 12.00 do 17.00 hodin.

Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, tj. konkrétně: mentální postižení, poruchy 
autistického spektra, poruchy učení a chování, více vady. Přijme-
me případně i žáky s jiným druhem zdravotního postižení.

Různým speciálním vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůso-
beny příslušné varianty školních vzdělávacích programů – od 
programu pro lehké, příp. středně těžké mentální postižení, po 
program běžné základní školy. Samozřejmostí je individuální 
přístup speciálních pedagogů, přítomnost asistenta pedagoga  
v každé třídě a snížený počet žáků ve třídě. Zapsány budou děti, 
které do 31. 8. 2015 dovrší šest let věku, nebo starší děti,  
které dosud z důvodu odkladu neplní povinnou školní  
docházku.

všechny zájemce srdečně zveme na den oTevŘenýcH dveŘí, kte-
rý se koná dne 5. února 2015 od 11.00 do 17.00 hodin. Přijďte si  
prohlédnout naši školu, výrobky žáků a seznámit se s me-
todami výuky. Bližší informace podáme na telefonních číslech  
318 599 465 a 732 458 092 nebo na webových stránkách  
www.zsmnisek886.webnode.cz Rádi vás ve škole uvítáme.



Školy, školky

V závěru minulého školního roku jsme s žákyněmi z tanečního oddělení 
v Mníšku pod Brdy obsadily 2. místo ve finále soutěže „Taneční učitel 
roku“, kterou pořádá Taneční centrum Praha,  a získaly poukaz na taneč-
ní kurz na této konzervatoři v hodnotě 36 000 Kč.

Seminář proběhl v týdnu od 10. do 14. listopadu 2014.

Během tohoto týdne absolvovalo 9 děvčat z 6. a 7. ročníku spolu se  
studenty konzervatoře tři devadesátiminutové lekce klasického tance, 
tři lekce moderního (současného) tance, jednu lekci jazzového tance,  
jednu lekci akrobacie, dvě vyučovací hodiny dějin výtvarné kultury,  

jednu vyučovací hodinu dějin tance a pět vyučovacích hodin videopro-
jekce tanečních záznamů.
Děvčata se seznámila s prací britského choreografa Christophera Bruce 
dílem „Tanec duchů“ a „Sny seržanta Earliho“ a také s tvorbou přední-
ho španělského choreografa a zároveň bývalého tanečníka ze souboru 
NDT Jiřího Kyliána Nacho Duata v díle „Three by Duato“.
Z celého týdenního semináře jsme si odnesly nejen namožené svaly, ale 
i spoustu zážitků a inspirace do další umělecké práce.

Jarmila Matoušková DiS., učitelka tanečního odd. ZuŠ Řevnice 
Zdroj: http://www.zus-revnice.cz/?p=3688

TŘídní KoncerT 
HoUSlí a fléTen
Ve čtvrtek 11. prosince 
2014 se uskutečnilo v sálku 
Základní umělecké školy 
Řevnice,  pobočky Mníšek 
pod Brdy předvánoční vy-
stoupení houslí a flétniček. 
V úvodu koncertu se před-
stavili žáci nižších ročníků, 
kteří tak měli příležitost 
předvést vůbec poprvé své 

schopnosti přímo na jevišti. Je obtížné vyjmenovat jednotlivé účinkující, je-
likož každé vystoupení bylo jedinečné, originální a krásně zahrané. Závěrem 
koncertu zazněla tradiční česká koleda Rychle bratři, kterou si za doprovodu 
všech houslistek společně zazpívali i rodiče v sále.

Koncert neměl o pestrý program nouzi. Každý účinkující se se svou sklad-
bou popral velice dobře a byl odměněn zaslouženým potleskem. Děkujeme 
tedy všem žákům a pedagogům, kteří se na přípravě podíleli, a především 
nepostradatelnému publiku, které vytvořilo tu pravou koncertní atmosféru.

Ivana Bydžovská, vedoucí pobočky ZUŠ Řevnice

STavíme JUrTU pro leSní ŠKolKU 
Leden je v naší školce věnován přípravám a stav-
bě jurty. Místo týpí jsme se totiž pro děti rozhod-
li vybudovat kvalitnější vytápěné zázemí – jurtu. 

Většinu finančních prostředků se nám s pomocí skvělých lidí podařilo se-
hnat, ale ještě nám nějaké chybí, např. na podlahu nebo zajištění kamen, 
vybavení apod. Uvítáme proto finanční podporu – pomoci lze jakoukoli 
částkou, i stokorunou. Jurta bude využívána nejen pro děti z lesní školky, ale 
také pro různé veřejné akce - workshopy, semináře, kurzy, cvičení, kroužky 
apod. Přispět můžete na číslo účtu: 2500438198/2010, do textu pro příjem-
ce prosíme  napište DAR. Na poskytnutou částku vystavíme doklad a dárce 
uvedeme v seznamu podporovatelů na našem webu. Předem velice děku-
jeme za jakýkoli příspěvek.

A co je nového v naší školce? Jednou za dva týdny jezdíme přes zimu  
s dětmi na lezeckou stěnu Mammut do Holešovic. Perfektně se o nás starají  
profesionálně vyškolení instruktoři, kteří děti učí základům lezení. Děti to 
dost baví a jsou ve svém živlu, na stěnách je spousta namalovaných zvířátek  
a mohou se houpat na laně jako opice. 

V prosinci jsme v našem týpí přivítali Mikuláše s jeho družinou a oslavili  
Vánoce. Poslední předvánoční týden jsme také zdobili stromečky zvířátkům 
v lese, aby měla něco na přilepšenou. Užívali jsme si v lese první sníh. V rám-
ci Knoflíkového trhu jsme s dětmi i rodiči ozdobili stromek na náměstí a pak 
v kavárně vyráběli svíčky na trh. Na Knoflíkovém trhu jsme prodali téměř 
vše, co jsme s dětmi a rodiči vyrobili. Doufáme, že vám výrobky přinesly 

radost. My výtěžek 
použijeme na stavbu 
jurty.

Více se o naší 
činnosti dozvíte na 
www.7kvitek.cz a 
www.facebook.com/
Sedmikvitek. 

Za lesní školku  
Sedmikvítek napsala 

Petra Vaňková

Konec roKU ve SlUníČKU
Každý měsíc máme ve školce spoustu akcí a výletů, ale na prosinec se 
vždy těšíme nejvíc. Kromě angličtiny, výtvarného kroužku a návštěv sol-
né jeskyně za námi přišel Mikuláš s andělem a my jsme nechápaly, jak 
je to možné, že o nás věděl úplně všechno!?  Jsme ale moc hodné děti 
a tak jsme dostaly dárečky,  za které jsme Mikulášovi zazpívaly vánoční 
koledy. Vyrobily jsme si krásné čertíky a andílky a byly jsme moc rády, 
že si neseme domů jen ty papírové a že pravého čerta tety do školky 
nepustily. Další akce, která nás čekala, bylo zdobení stromku na náměs-
tí – konečně jsme mohly na stromeček navěsit naše ozdoby, se kterými 
jsme si daly tolik práce...  Ale i jiné školky měly stromečky moc hezké.  

Hned další týden jsme jely na výlet do divadla do Prahy na krásnou  
vánoční pohádku  „O zapomnětlivém andělíčkovi“ – to byl ale popleta! 
Potom už jsme se nemohly dočkat, až přijde Ježíšek k nám do školky...  
Ozdobily jsme stromek i ve školce, povídaly si o vánočních zvycích, tety 
nám rozkrojily jablíčka a vyrobily jsme maminkám vánoční přání... Ve 
školce voněly perníčky, ovoce a stromeček, pod který nám Ježíšek na-
dělil spoustu dárků a tak už se těšíme, až si je po prázdninách ve školce 
užijeme. 

Od ledna budeme mít ve školce nového „strejdu“ Marka – už ho dobře 
známe z angličtiny a je s ním velká legrace. Teď nás bude nejen učit 
angličtinu, ale bude si s námi i hrát, chodit na vycházky, jezdit na výlety 
a hlavně s námi bude mluvit anglicky.

Tak už se těšíme na nové zážitky, které na nás ve školce čekají.
Za děti ze Sluníčka

Iva Zemancová, www.minislunce.cz

11

děTI Z mníŠecKé poBoČKy ZUŠ ŘevnIce STrávIly Týden na TaneČní KonZervaToŘI
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„modré SvěTlo“
Vážení spoluobčané, počátek prosince byl pro Domeček ve zname-
ní dvou velkých událostí. Tou první bylo požární cvičení dne 3. 12.  
a tou druhou vánoční koncert, který jsme uspořádali 9. 12. v koste-
le sv. Václava. Dovolte mi pár slov k oběma akcím.

Požární cvičení bylo v pořadí již třetím cvičením, ale také nejobtížněj-
ším, protože se poprvé konalo ve večerních hodinách. Tato zkouška 
měla prokázat akceschopnost záchranných sborů a přístup našich za-
městnanců, kteří přispěchali ve svém volnu na pomoc našim uživatelům  
v tíživé situaci. Naši uživatelé ukázněně následovali pokynů požárních 
hlídek a zaměstnanců. Shromáždili se v označených prostorech, někteří 
se nesli, jiní vezli. To vše za ztížených podmínek vypnutého elektrického 
osvětlení, abychom zároveň prověřili i systém nouzového osvětlení. Při 
něm jsme také zjistili některé drobné nedostatky, které ovšem může-
me vylepšit. Jako odměna čekaly všechny zúčastněné čerstvě upečené 
buchty a teplý čaj z kuchyně p. Klikorky. Když jsem po ukončení cvičení 
vyhlédl z okna Domečku, viděl jsem modrou zář záchranných vozů, zář 
naděje, pomoci, soudržnosti a připravenosti pomoci. 

I když se mnozí ptají po smyslu těchto nácviků, jaká je jiná odpověď, než 
že ano? Jen tak můžeme prověřit naši připravenost na nejhorší situace, 
na situace „kdyby“, které nikdo nepředvídá, ale v tomto případě víc než 
kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným. A my připraveni jsme, jak 
jsme si tímto cvičením prokázali. Mým jediným přáním samozřejmě je, 
aby v budoucnu nikdy žádné „kdyby“ nenastalo.

Na tomto místě bych ze srdce rád poděkoval sborům HZS SČK – sta-
nice Řevnice, stanice Dobříš a JSDH -  Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota  

poděKování Za KraBIce od BoT
Chtěla bych vám všem jménem Diakonie českobratrské církve evange-
lické poděkovat za úžasnou sbírku vánočních dárků pod hlavičkou akce 
Krabice od bot.

V Mníšku se podařilo sebrat ve škole, školkách, ve Fabiánku, na úřadě, 
v knihovně a v kulturním domě neuvěřitelných 610 krabic. Jsme oprav-
du 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 Krásné 
Lípy (komunitní centrum Kostka), do ubytoven v okolí Ústí nad Labem  
a do detenčních středisek. Vzhledem k tomu, že byly sbírky v Praze letos 
slabší, bylo opravdu dobře, že 610 dětí nezůstalo bez dárku.

Akci bych ráda zorganizovala i příští rok a doufám, že se zase v Mníšku 
i jinde v republice povede. Ještě jednou vám chci z celého srdce podě-
kovat 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

a Jíloviště. Dále děkuji záchranné službě, p. Navrátilovi za organizaci 
městské policie, která řídila provoz na Skaleckém náměstí a p. Klikor-
kovi. Naší státní správě bych přál více velitelů jako je ppor. Ing. Jakub 
Jakupaj z Řevnic, směna „C“. Pod jeho vedením zásahu jsme se všichni 
cítili bezpečně. 

Vánoční koncert v kostele sv. Václava byl povedený a účast předčila 
naše očekávání. Zrovna v ten den uhodil docela silný mráz, takže naše 
připravené várnice s čajem a svařákem zahřály na těle a umělci, kteří ve 
prospěch Sbírky pro Domeček vystupovali, zahřáli zase na duši. Během 
hodiny a půl jsme si všichni společně zazpívali nejkrásnější vánoční pís-
ně a potěšili se svou blízkostí. 

Dovolte mi opět slova díků, tentokrát pro účinkující hudební těle-
sa A.M.O.S a A.M.O.Sek, pro mladé a nadějné zpěvačky Sabinu Olijve  
a Elišku Rezkovou a pro Lindu Finkovou. Díky patří našim moderátor-
ským stálicím Vlaďce Pirichové a Marku Inderkovi, panu faráři a Městu 
Mníšek pod Brdy za jeho spolupráci. V neposlední řadě děkujeme vám 
všem, kteří jste nás opět podpořili, ať už vhozením peněz do kasičky či 
nákupem výrobků od našich seniorů.

Závěrem bych chtěl zmínit, co přinese Ježíšek naším uživatelům v no-
vém roce. Bude to nový rozhlasový systém, univerzální klíče a oprava 
povrchu atria, kde jsou nerovnosti. 

Vám všem bych rád popřál šťastný nový rok, hodně zdraví, vzájemného 
pochopení a lásky.

Jan Daniel,  
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou
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„Napiš dopis, změň život“ - to bylo motto maratonu psaní dopisů, který pro-
běhl v Mníšku pod Brdy vloni 18. prosince. Poprvé (a jako jediná na Příbram-
sku a Praze-západ) se tu tak uskutečnila akce, kterou už mnoho let pořádají 
dobrovolníci z nejvýznamnějšího lidskoprávního hnutí na světě - Amnesty 
International (AI). Každý z účastníků mohl přispět ke svobodě nebo sprave-
dlnosti pro konkrétní oběť bezpráví. Podobné dopisy pomohly v minulosti 
zkrátit například trest Alese Beljackého z Běloruska nebo kambodžské akti-
vistky Yorm Bopha. V 80. letech se AI obdobně zastala Václava Havla, když 
byl zatčen a souzen. A právě vzpomínce na Václava Havla, který se zasloužil 
o návrat svobody do naší země a od jehož smrti ten den uplynuly 3 roky, 
bylo mníšecké psaní dopisů věnováno. Po celý den se u stanu na náměstí 
F. X. Svobody i přes nepříliš vlídné počasí střídali pisatelé dopisů. Z Mníšku 
nakonec odešlo celkem 60 dopisů. A zhruba polovinu z nich napsali žáci 
dvou 6. tříd ZŠ Komenského. 

„Zapojili jsme se s kolegou Ondřejem Solničkou. Společně se žáky šestých 
tříd jsme se pokusili připomenout si, že lidská práva dodržovaná v naší zemi 
nejsou jinde samozřejmostí. Cílem bylo proniknout do této problematiky 
jejich porušování v některých zemích trochu hlouběji. Se žáky jsme se nej-
prve zabývali nerovností jako takovou a také tím, co všechno máme my  
a co jinde lidem chybí. Následně jsme zjišťovali informace o daných státech.  
A pak mohli dobrovolníci napsat dopis tomu nespravedlivě vězněnému, 
kterého si vybrali,“ říká třídní učitel 6.A  Josef Porsch k tomu, proč se se žáky 
k této akci připojili.

Celosvětově bylo v rámci maratonu odesláno více než 2 miliony dopisů,  
z České republiky více než 13 000. Vlastní rukou napsaný dopis má velkou 
sílu. Jeho smyslem je změnit život konkrétní osoby a konkrétní osoba je 
pod ním také podepsána. Pokud prezident, premiér, ministr či král obdrží 
podobných dopisů desítky, stovky či tisíce, nemůže je přehlížet on ani jeho 
úředníci. A tento tlak pomáhá vracet svobodu utlačovaným. Slovy Václava 
Havla: „Jedinec zmůže dost“. Podle prvních zpráv maraton například pomo-
hl k příslibu, že oběti ekologické katastrofy v indickém Bhópálu dostanou 
vyšší kompenzace nebo k tomu, že Číňanku Liu Ping mohli ve vězení navští-
vit příbuzní, což bylo dříve zamítáno.

Mnohde na Zemi, a to i ve státech, které od nás nejsou vzdáleny geograficky 
nebo kulturně, trpí lidé za činy, které jsou i pro nás dnes běžnou součástí 
života. Za činnost v neziskové organizaci, za zveřejnění vlastního názoru na 
internetu, za účast na demonstraci. Vždy je třeba vidět osud konkrétního 
člověka, kterému každý z nás může pomoci. Aktivity Amnesty International, 
která existuje již více než 50 let, mají smysl. A tak to jistě nebyla poslední  
z akcí, které jste se v Mníšku pod Brdy mohli zúčastnit.

Zora Kasiková a Miloš Navrátil, Disting PR

JUnáK mníŠeK – SvěTlUŠKy 
Světlušky jsou oddíl pro dívky ve věku od 6 do 10 let. V současné době 
navštěvuje oddíl dvacet děvčat. Vedoucím oddílu je Lada Freislebenová 
(Akéla). Schůzky vede Hanka Poulová (Kuře), které občas pomáhají Jana Bíl-
ková a Lenka Ichová. Roj je rozdělen na čtyři skupiny - šestky, které vedou 
nejzkušenější světlušky (Verča, Lada, Julča a Eliška). Ostatní děvčata jsou 
sice nováčci, ale většina z nich si prošla již zmiňovanými Dráčaty a tak mají 
se skautingem dostatečné zkušenosti. 

Své jméno jsme dostaly podle světlušek, které svítí ve tmě krásným zeleným 
světlem, jímž dávají lidem naději. Stejně jako svatojánské mušky poletují ve 
skupinách, i my máme své šestky, v kterých společně plníme různé úkoly, 
překonáváme překážky, navzájem si pomáháme a poznáváme, jak důležité 
je přátelství.

Scházíme se vždy v úterý od 16.30 do 18 hodin a schůzky trávíme většinou 
venku v přírodě, máme za sebou již pár výprav, seznámily jsme se s příbě-
hem Lucinky a kouzelné lucerny a již nyní se těšíme na letní tábor a na další 
nová dobrodružství. 

Více se můžete dozvědět na střediskovém webu (http://junak-mnisek.web-
node.cz/), který najdete také na stránkách města v sekci „Informační servis“ 
– Spolky a kroužky.

Hanka Poulová (Kuře)

„Přestože je neděle dnem Páně, zdolala 8. listopadu 1620 během dvou ho-
din vojska Katolické ligy a Svaté říše římské méně početnou, ale lépe po-
stavenou českou stavovskou armádu. Každý, kdo se v českých zemích hlásí  
k některému protestantskému vyznání, musí neprodleně opustit zemi, 
nebo se přihlásit k římské církvi. Někteří ale volí třetí cestu: zůstat a věřit 
tak, jak velí vlastní srdce v labyrintu světa – na scénu přichází pietismus.“ 
Tolik úvod k netradičnímu představení, které se o poslední adventní neděli  
21. prosince odehrálo v Husově domě ve Hvozdnici. 

Návštěvníci se mohli setkat s rodinou lékaře, bratra Ondřeje, která v roce 
1722 odchází ze Suchdola nad Odrou do Saska, aby tam mohla vyznávat 
svou protestantskou víru. Poznali hraběte Mikuláše Zinzendorfa, u nás ne-
příliš známého humanistu, který exulantům poskytl azyl na svém panství  
a dal tak vzniknout osadě Herrnhut neboli Ochranov, a tak i církvi tzv.  
Moravských bratří. A také s kožešníkem bratrem Řehořem, který zůstává 
doma na Moravě, aby zde v tajnosti uchoval svou víru a Písmo svaté.

„Tradiční inspiraci cestou do Betléma a narozením Ježíše Krista jsme ten-
tokrát pro předvánoční představení nahradili příběhem, který se bytostně 
dotýká podstaty protestantské víry. A udělali jsme to způsobem, který, jak  
věřím, pobaví děti i dospělé a přitom je přivede k zamyšlení,“ nastínila Ven-
dula Kalusová, hvozdnická farářka a také kaplanka Věznice Příbram. „Chceme  
v lidech probudit touhu srdce, kterou vzbuzoval pietismus. To byl duchov-
ní směr, který útočil na lidské emoce, které se obracely dovnitř, zatímco 
nejrůznější lidské síly byly cele nasměrovány k Bohu a duchovnímu úsilí,“ 
vysvětlila Vendula Kalusová, autorka námětu, scénáře i režie drobného  
divadelního kusu. 

Když dopISy pomáHaJí na SvoBodU 

S poBěloHorSKýmI exUlanTy Za moravSKoU 
HvěZdoU

Husův dům ve Hvozdnici je nejen místem pravidelných nedělních boho-
služeb, ale slouží i jako multifunkční kulturní centrum. Pravidelně se zde 
pořádají tematické besední večery, tzv. kavárničky, ženám jsou určena te-
rapeuticky laděná sebezážitková bibliodramata, při sboru funguje smíšený 
pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje na regionálních kulturních akcích 
atd.  „Každý se může přesvědčit, že už neplatí, že ve Hvozdnici už ‚choděj‘ na 
faru jenom psi, jak v 90. letech konstatoval tehdejší místní farář Svatopluk 
Karásek,“ říká Vendula Kalusová. Více informací o Husově domě najdou lidé 
na internetových stránkách hvozdnice.evangnet.cz nebo www.facebook.
com/HusuvDumHvozdnice.

Zora Kasiková 
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Foto ze schůzky

Víte, že papírová hvězda, která o adventu zdobí  
domácnosti nejen u nás, ale po celé Evropě i Ameri-
ce, pochází právě z Ochranova a dodnes se zde vyrá-
bí? Původně vznikla jako trojrozměrný model určený  
k výuce matematiky a geometrie. V dnešní podobě má 
26 hrotů, několik barevných variant (kromě bílé napří-
klad žlutou či bílo-červenou) a je buď z papíru, nebo  
z plastu (vždy pro elektrické osvětlení). 

Foto: www.moravskahvezda.eu
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mníŠecKá roŠáda 2014
V neděli 7. 12. 2014 – v době pří-
pravy vánočních svátků, v době, 
když je čas na zapálení druhé svíce 
na adventním věnci, se uskutečnil 
9. ročník šachového turnaje Mní-
šecká rošáda. 

Oproti předchozímu ročníku byl 
nižší počet účastníků. Celkem se 
zúčastnilo 11 hráčů, dětí i dospě-
lých. 

Na prvních třech místech se umís-
tili: 

Kategorie děti a mládež 
1. Oliver Tomáš Jelínek 
2. Vojtěch Suchopár 
3. Josef Barták 

Kategorie dospělí 
1. Vít Šafář 
2. František Šauer 
3. Michal Ostrý 

Turnaj se konal pod záštitou sta-
rosty Mníšku pod Brdy Ing. Pet-
ra Digrina, Ph.D., který předával 
ceny spolu s předsedou šachové-
ho klubu p. Vladimírem Chudáč-
kem. 

Organizátoři turnaje děkují všem 
partnerům – Městu Mníšek pod 
Brdy, Šachovému klubu a o. s. 
Oáza – a také všem hráčům za 
čestnou hru. 

Devět ročníků Mníšecké rošády je 
již minulostí, těšíme se na jubilej-
ní 10. ročník.

Vladimír Novák

Z KST mníŠeK pod Brdy
První polovinu taneční sezóny 2014-2015 můžeme právem považo-
vat za velmi úspěšnou. Reprezentanti našeho Klubu společenského 
tance Mníšek pod Brdy se zúčastnili 47 akcí na veřejnosti, kdy většinu  
z nich tvořily soutěže ve sportovním tanci jak v České republice, tak  
i v zahraničí. Ve 28 případech se naši reprezentanti probojovali na stup-
ně vítězů a z toho dokázali 10 soutěží vyhrát. Jako jediný náš pár se 
do mezinárodní soutěže „Prague Open“ probojovali Jan Kunst s Marií 
Ondruchovou.

Náš juniorský pár Daniel Drda – Eliška Mrázová vyhrál juniorské soutě-
že v Praze, Říčanech, Berouně, Sokolově a Libici nad Cidlinou. Michal  
Žaloudek s Michaelou Slámovou získali prvenství v 16. ročníku po-
stupové soutěže třídy „B“ Velká cena Tábora ve standardních tancích.  
Za velký úspěch považujeme 2. místo páru Tomáš Samek – Eva Bernat 
na soutěži Modřanská homole ve standardních tancích třídy „D“ i dvě 

maGdaléna roZJíždí doBrovolnIcKý 
proGram
Podílet se na činnosti neziskové organizace se 17letou 
tradicí a získat nové vědomosti o prevenci a léčbě zá-

vislostí, pomoci svými znalostmi a věnovaným časem? To 
může každý, kdo se rozhodne stát se členem dobrovolnického 

klubu Magdalény, jehož činnost se nyní naplno rozjíždí. 

„Nezáleží na věku, vzdělání ani povolání, rozhodující je chuť pomoci,  
zodpovědnost a odhodlání něčemu se přiučit. A na tom, co člověka baví  
a čemu se chce věnovat. Každý může pomoci jinak – někdo například 
grafickými pracemi, někdo uspořádáním odborné přednášky či worksho-
pu, jiný třeba věnováním času pro doprovod klienta k lékaři,“ vysvětluje  
Johana Růžková, nová koordinátorka dobrovolníků v obecně prospěš-
né společnosti Magdaléna. 

Dobrovolníci v Magdaléně pracují již nyní (viz nominace na dobrovol-
níka roku Středočeského kraje, o které jste si mohli přečíst v jednom  
z loňských vydání Zpravodaje). Cílem dobrovolnického programu je 
otevřít možnost získání zkušeností více dobrovolníkům a zapojit je do 
více činností. Dobrovolnictví v Magdaléně je vhodné nejen pro stu-
denty (i jako součást odborné stáže), ale například pro maminky na 
mateřské dovolené a obecně lidi, kteří mají čas a zájem pomoci. Každý  
potenciální dobrovolník projde pohovorem s koordinátorkou dobro-
volníků a následně školením. První se uskuteční v druhé polovině ledna 
v Praze. Zájemci o zapojení do dobrovolnického programu se mohou 
přihlásit na dobrovolnici@magdalena-ops.cz.

Neoficiálním mottem dobrovolnického programu se stal citát filozofa 
Carla Gustava Junga „Jste to, co děláte“. „Věříme, že náš dobrovolnický 
program může obohatit jak nás, naše klienty, tak dobrovolníky samotné,“ 
dodává Johana Růžková z Magdalény. 

Zora Kasiková, Magdaléna, o.p.s.

druhá místa Lukáše Puče s Alenou Hadravovou na soutěžích třídy „C“ 
v Praze a Berouně. Cenné třetí místo si vybojoval náš nejmladší pár,  
Jaromír Hrazdíra – Adéla Zamrazilová na své první soutěži Podzimní 
cena ZUŠ Music Art v Praze.

To jsou jen stručně výsledky práce reprezentantů našeho tanečního 
klubu v průběhu taneční sezóny 2014-2015. Kromě soutěží se naši 
reprezentanti představili také při ukázkách standardních a latinsko-
amerických tanců na různých společenských akcích. Věříme, že i druhá 
polovina letošní taneční sezóny bude pro náš klub minimálně stejně 
úspěšná.
V dosavadní 37-leté historii tanečního klubu Mníšek pod Brdy se členo-
vé tanečního klubu zúčastnili již 2 721 akcí na veřejnosti.

 Ing. Pavel Kojetín, učitel tance

Jan Kunst a Marie Ondruchová na mezinárodní soutěži „Prague Open“

Vítězové soutěže Štít města Sokolova Daniel Drda a Eliška Mrázová  
s organizátorem soutěže, dvojnásobným vítězem soutěže StarDance  

Janem Onderem a vedoucím KST Mníšek Pavlem Kojetínem
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Vybrané kulturní a společenské akce roku 2015

Sobota 7. února 2015, 14.00 
maškarní rej oáZy pro děti  

Sál mKS V Lipkách

úterý 17. února 2015, 19.00 
TaJemSTví BrdSKýcH vrcHolŮ, 

beseda s promítáním 
Sál mKS V Lipkách 

neděle velikonoční 5. dubna 2015 
14. velIKonoČní veSelIce  

S KUŘeTem 
s řemeslným trhem a kulturním programem 

Státní zámek mníšek pod Brdy  

pátek 10. dubna 2015, 19.30 
TaploW yoUTH cHoIr (USa), 

koncert duchovní hudby v kostele sv. václava 
Vystoupení je pořádáno ve spolupráci  

s agenturou The Prague Concert Co. 

neděle 12. dubna 2015, 14.30 
Zahájení výstavní sezóny v barokním areálu Skalka 
koncertem klasické hudby a vernisáží výstavy členů  

foToKlUBU roKycany 
v sále kláštera 

neděle 12. dubna 2014, 16.30 
Tomáš Záborec: dŘevomalBy  

(vernisáž výstavy) 
Kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 16. května 2015 
poberounský folklórní festival  

STaroČeSKé máJe  
Náměstí F. X. Svobody  

neděle 17. května 2015, 15.00 
antonín Hübschmann  

a miroslav podhrázský:  
co JSme vIdělI...  
(vernisáž výstavy fotografií) 

Klášter v barokním areálu Skalka

neděle 17. května 2015, 16.30 
františka Janečková: oBraZy  

(vernisáž výstavy) 
Kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 30. května 2015  
BrdSKý KoS  

15. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež 
Zahrada Státního zámku mníšek pod Brdy

Sobota 13. června 2015 
poHádKová ceSTa  

Akci pro nejmenší pořádá OÁZA  

neděle 14. června 2015, 15.00 
petra doležalová a libor Špaček:

úTěKy do pŘírody  
– fotografie z cest 

(vernisáž výstavy)  
Klášter v barokním areálu Skalka

neděle 14. června 2015, 16.30 
Jana Janouchová: oBraZy  

(vernisáž výstavy)
Kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 20. června 2015 
mníŠecKý feSTIval vína  

Hostinec Káji maříka a okolí

pátek 3. července 2015, 19.30 
porTSmoUTH commUnITy cHoIr 

(velká Británie), 
koncert duchovní hudby v kostele sv. václava 

Vystoupení je pořádáno ve spolupráci  
s agenturou The Prague Concert Co. 

Sobota 4. července 2015 
mníŠecKá aloTrIa aneb  

oBléHání ZámKU ŠvédSKýmI 
 voJSKy 

5. ročník atraktivní podívané. 
Vojenské ležení, šerm pro děti aj. 

Státní zámek mníšek pod Brdy

neděle 12. července 2015, 14.30 
„oZvěny amerIcKéHo Jara“ 

Karen Bentley pollick (USa), housle 
volkmar Zimmermann (dánsko), 

kytara 
Klášter v barokním areálu Skalka 
Koncert je pořádán ve spolupráci  

s mezinárodní společností Antonína Dvořáka

neděle 12. července 2015, 16.30 
václav Šesták: oBraZy 

(vernisáž výstavy) 
Klášter v barokním areálu Skalka

pátek 17.- neděle 19. července 2015 
Tradiční SKalecKá poUŤ  
s kulturním programem a trhem 

Barokní areál Skalka, náměstí F. X. Svobody,  
kostel sv. Václava, farní zahrada,  

Zadní rybník 

Sobota 18. července 2015, 12.15  
Karel cyril votýpka: oBraZy  

(vernisáž výstavy) 
Kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu Skalka

neděle 9. srpna 2015, 15.00 
Barbora Sládková: léTo – pastely 

(vernisáž výstavy) 
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 29. srpna 2015 
HradoZámecKá noc  

S oHŇoSTroJem 
Státní zámek mníšek pod Brdy

Sobota 5. září 2015 
ŠTrŮdl – divadlo, hudba, film  

Oblíbená akce pro celou rodinu  
pořádaná spolkem Rorejs

Sobota 5. – neděle 6. září 2015
dny evropSKéHo dědIcTví  

s kulturním programem  
Barokní areál Skalka,  

Státní zámek mníšek pod Brdy, 
kostel sv. Václava

Sobota 5. září 2015, 16.30 
václav mach-Koláčný: oBraZy 

(vernisáž výstavy) 
Klášter v barokním areálu Skalka

neděle 6. září 2015, 15.00 
vlasta cerny: oBraZy, GrafIKa 

(vernisáž výstavy) 
Kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 26. září 2015 
4. mníŠecKé SlavnoSTI pIva  

Prostory předzámčí

pondělí 28. září 2015 
SvaTováclavSKé poSvícení  

Farní zahrada  
a komunitní centrum OÁZA

neděle 11. října 2015, 15.00 
mojmír Stuchlík: oBraZy 

(vernisáž výstavy) 
Klášter v barokním areálu Skalka

neděle 29. listopadu 2015 
SvěTlo advenTní 

Rozsvěcení vánočních svící a světel – 
náměstí F. X. Svobody, 

adventní prohlídky s překvapením –  
Státní zámek mníšek pod Brdy, 

adventní bohoslužba –  
kostel sv. Václava

prosinec 2015 
mníŠecKá roŠáda  

10. ročník otevřeného šachového turnaje 
Sál mKS V Lipkách

Sobota 12. prosince 2015 
vánoČní KnoflíKový TrH 
Vystoupení dětí, Živý betlém, koledy... 

Náměstí F. X. Svobody

pátek 25. prosince 2015, 16.00 
vánoČní KoncerT  

Kostel sv. Václava

Středa 30. prosince 2015 
pŘedČaSný SIlveSTr 
Hudba, ohňostroj, svařené víno... 

Náměstí F. X. Svobody

Změna termínů, časů  
a titulů vyhrazena
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okénko do historie zámku mníšku

poTomcI STavITele ZámKU
Stavitel zámku Mníšku Servác Engel zanechal svým potomkům 
velkolepé sídlo, bohatství i získanou prestiž. Zemřel v roce 1674 jako 
šedesátiletý pán, svého sídla si v jeho plné kráse užíval pouhé dva 
roky. Byl dvakrát ženatý a zůstalo po něm celkem 10 dětí. Na tehdejší 
dobu, kdy dětská úmrtnost byla nepředstavitelně vysoká, to bylo veliké 
požehnání. Co pak bylo s jeho rodinou dál? 

Majetek převzal nejstarší syn z prvního manželství Servác Ignác. Ten 
si ještě pamatoval, když byl jako šestiletý chlapec přítomný zahájení 
stavby zámku a pokládání základního kamene, a tak měl k Mníšku 
i jeho okolí vřelý vztah. S jeho jménem se začíná psát také historie 
barokního komplexu Skalka nad městem. V letech 1692 až 1693, po 
velké morové epidemii, která se nevyhnula ani jeho rodině, tu nechal 
podle projektu slavného barokního stavitele Kryštofa  Dienzenhofera 
vybudovat kostelík sv. Maří Magdalény.  Ten měl svým interiérem 
připomínat jeskyni, ve které podle legendy Maří Magdaléna třicet let 
žila. Podlaha byla pokryta kamínky z řeky Berounky a ze stěn a stropu 
visely krápníky. V následujících letech pak ke kostelíku přibyly i budovy 
kláštera, poustevny a další.

Osídlení areálu na Skalce mnichy se bohužel zámecký pán již nedožil. 
Servác Ignác zemřel jako bezdětný v roce 1704 a majetek převzal do 
správy jeho synovec Karel Ignác. A o něm si povíme v příštím čísle 
Zpravodaje.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

co cHySTá mníŠecKý ZámeK na roK 2015?
Na co se můžete těšit v nové sezóně, co pro vás zámek Mníšek chystá? 
Každoroční oblíbené akce i nové kostýmované prohlídky pro děti i pro 
dospělé!

Ani v letošním roce nebudou chybět oblíbené programy a akce, na které 
si návštěvníci už zvykli, těší se na ně a pokaždé nám udělají radost svou 
hojnou návštěvou. Jako první přijde na řadu již 14. ročník Velikonoční 
veselice s kuřetem, který nás čeká v neděli 5. dubna 2015. Těšit se 
můžete na jarmark a plno stánků, šermířská vystoupení, hudbu a veselí 
i speciální prohlídky zámku s velikonoční tématikou.

Ani se nenadějeme, přijde léto a s ním v sobotu 4. července známá 
Mníšecká alotria aneb Obléhání zámku švédskými vojsky. Jak to asi 
vypadalo kolem zámku v roce 1639, kdy se tu odehrávala bitva mezi 
vojáky švédského generála a císařskými obránci? Bude se tu střílet  
a bojovat, uvidíte rytíře, šermíře, vojenské ležení, nakoupit i občerstvit 
se můžete v dobové tržnici.

Konec prázdnin, jako již tradičně, bude v sobotu 29. srpna uzavírat 
Hradozámecká noc se slavnostním ohňostrojem. Na tuto akci vždy 
chystáme nové speciální prohlídky pro děti i pro dospělé, na kterých 
prozradíme pokaždé něco nového a zajímavého, co se u nás návštěvníci 
jindy běžně nedozvědí. Nejinak tomu bude i v tomto roce.

Rok uteče jako voda a už tu bude doba adventu. V předvánočních časech 
zámek svátečně nazdobíme a během adventních víkendů pozveme 
všechny návštěvníky na speciální Vánoční prohlídky, na kterých se 
dozvědí nejen o historii Vánoc a známých zvyků, ale určitě uslyší  
i o tradicích pro ně nových, běžně neznámých a o to více zajímavých.

V letošním roce vás na mníšeckém zámku nečekají jen tradiční akce, ale 
i prohlídkové novinky, které chystáme pro rodiny s dětmi i pro dospělé. 
Pro děti je připravena nová Pohádková prohlídka s princeznou Aničkou. 
Spolu s ní se projdete překrásnými salónky a komnatami a děti budou 
hledat, jaké pohádky se jim u nás na zámku schovaly. 

Dospělé zase bude provázet ve vybraných termínech průvodce  
v kostýmu z doby první republiky. To je totiž období, kdy se tu 
pohybovali poslední zámečtí páni a návštěvníci si tak mohou 
připomenout paní hraběnku Terezii z rodu Kastů i jejího manžela pana 
barona Theodoricha. Při prohlídkách zavítáte do soukromých pokojů, 
kde Kastovi  každodenně pobývali, i reprezentačních místností, kam 
chodili s návštěvami.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Kultura, společnost

vZpomínKa 
Rádi bychom vzpomenuli našeho spoluobčana a divadelního ochot-
níka Jaroslava Nusharta a vzdali mu hold. S jeho bohatým přispěním 
a díky velkému zápalu mohli mníšečtí občané zhlédnout nejenom hry 
pro dospělé, pro děti, různá recitační pásma, ale i loutkové divadlo. 

Loutkové divadlo a loutky byly jeho majetkem. Divadlo se hrálo v míst-
nosti, kde dnes ordinuje paní doktorka Vojáčková na „Starém sídlišti“. 
Vždy v neděli v deset hodin byla místnost plná dětí. A čarodějové, čerti, 
princezny a loupežníci dostali své slovo.

Ochotník byl nadšený, vždy vzorně připravený. Snad pamětníci vzpo-
menou na slavná představení Naši furianti, Lucerna, Jedenácté přiká-
zání, Charleyova teta, Tři hrabata najednou i různé estrády a recitační 
pásma a další. Některé hry, například Naši furianti a Lucerna, se hrály na 
zámecké zahradě, účastnilo se až padesát lidí najednou, herci, hudba, 
taneční i pěvecký soubor. Kostýmy byly z Národního divadla a i maskér 
byl ze Zlaté kapličky.

Vzpomínáme této slavné éry, které byl součástí a jedním z velice čin-
ných ochotníků právě Jaroslav Nushart. 

Čest jeho památce.
Růžena Langerová

S panem Nushartem jsem se potkávala v Mníšku po léta… Vždy jsme 
prohodili pár slov o tom, co je v Mníšku nového. O jeho bohaté ochot-
nické a loutkářské minulosti jsme se spolu bohužel nikdy nebavili, byl 
totiž velmi skromný a při zmínce o událostech dávno minulých převedl 
řeč jinam. Pozvala jsem jej někdy v devadesátých letech, aby v kultur-

ním středisku zahrál představení pro děti. To se také uskutečnilo, ale  
k pokračování už nedošlo - říkal, že už to není ono.

Znala jsem pana Nusharta jako vděčného návštěvníka všemožných kul-
turních akcí (ať už byly určeny dospělým nebo dětem), na něž nevá-
hal dorazit na kole nebo pěšky až z Rymaně. Když se přestal objevovat,  
tušila jsem, že něco není v pořádku. 4. prosince 2014 nás opustil v po-
žehnaném věku 85 let.

Pane Nusharte, budete nám chybět.
Jarmila Balková

Jaroslav Nushart s Jaroslavou Řehákovou a Růženou Langerovou  
v inscenaci veselohry F. F. Šamberka Jedenácté přikázání
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roK 2014 v měSTSKé KnIHovně
Na úvod trochu čísel. V roce 2014 se v Městské knihovně Mníšek pod Brdy zaregistrovalo  
599 čtenářů, z toho 199 dětí. Půjčeno bylo 35 203 knih. Stále větší oblibu si získává rezervační 
systém, jehož prostřednictvím jsme v loni půjčily 1 733 knih. 209 čtenářů využilo možnosti 
vypůjčit si knihu, která není ve fondu naší knihovny, ze Středočeské vědecké knihovny v Klad-
ně. V letních měsících proběhla v  knihovně pravidelná revize knihovního fondu, kdy jsme 
zkontrolovaly 32 193 svazků knih.

Již tradičně naší knihovnu navštěvují děti ze základních a mateřských škol, OS Fabiánek,  
RC Klubíčko, Lesní školky Sedmikvítek. S dětmi jsme si povídaly o knihovně, přečetli jsme spo-
lu spousty pohádek, hráli hry, hádali hádanky. Připomněly jsme čtenářům sté výročí narození 
našeho významného spisovatele Bohumila Hrabala a pro děti z devátých tříd připravily bese-
du o jeho životě a díle. Spolupracovaly jsme s městským kulturním střediskem na besedách  
s Otomarem Dvořákem, Marií Holečkovou a Milanem Syručkem.

Další významnou událostí v loňském roce byl odchod naší dlouholeté knihovnice paní Hany 
Jeřábkové do zaslouženého důchodu a příchod nové knihovnice Nikoly Bláhové.

Těšíme se na stávající i nové čtenáře.
Tereza Bauerová a Nikola Bláhová

polŠTáŘeK pro Každý ZadeČeK
V loňském roce pořádala městská knihovna sbírku polštářků a podse-
dáků. Za necelého půl roku se v knihovně nashromáždilo přes třicet 
polštářků. Knihovna je teď útulnější a pro děti se z ní stává menší obývá-
ček, kde si mohou v klidu a pohodlí odpočinout, přečíst knihu, časopis 
nebo zahrát hru.

Chtěly bychom tímto poděkovat všem, kteří nám přispěli, našli doma 
přebytečný polštářek a věnovali nám ho.
Moc děkujeme.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová

Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy
a Městská knihovna Mníšek pod Brdy

vás zvou na besedu s autory publikací o Brdech, 
fotografy 

Janem HaJŠmanem 
a JaroSlavem voGelTanZem

s tématem TaJemSTví BrdSKýcH vrcHolŮ
v úterý 17. února 2015 v 19 hodin

v sále MKS V Lipkách.

pro doSpělé
VONDRUŠKA, Vlastimil 
ĎÁBLŮV SLUHA 
Další z řady historických 
detektivek z edice 
Hříšní lidé Království 
českého.

GRACLÍK, Miroslav 
HANA HEGEROVÁ 
Život a kariéra této 
významné zpěvačky 
v detailní biografii, která 
je prokládána množstvím 
fotografií, citátů  
a rozhovorů. 

POSPÍŠILOVÁ, Jarmila 
KOČKA NA PLOTĚ 
Příběh nevyléčitelně 
nemocné svobodné matky, 
jejímž posledním přáním 
je zajistit harmonickou 
výchovu pro svou dceru.

ROTH, Philip 
PRAŽSKÉ ORGIE 
Novela o životě českých 
intelektuálů v Praze  
v období normalizace.

QAIS, Akbar Omar 
PEVNOST DEVÍTI VĚŽÍ 
Střízlivým jazykem 

vyprávěná historie  
autorovy rozvětvené 
rodiny, na jejichž osudech 
se dramaticky podepsaly 
válečné události 
Afghánistánu posledních 
třiceti let. 

KING, Stephen 
MISTR MERCEDES 
Detektivní příběh ve stylu 
drsné školy z pera mistra 
napětí umožní čtenářům 
děsivým  
a nezapomenutelným 
způsobem nahlédnout do 
mysli vraha.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KniHOVnA Mníšek pod Brdy
pro děTI
PANKHURST, Kate 
MAJDA ČMUCHALOVÁ. 
PŘÍPAD PŘÍZRAČNÉHO 
MORČETE 
Majda Čmuchalová možná 
na první pohled vypadá jako 
docela obyčejná devítiletá 
holčička, ale pozor, zdání 
klame.

FISCHEROVÁ, Daniela 
POHORŠOVNA 
Tak jako zlobivé děti chodí 
do polepšovny, existuje 
i pohoršovna pro malá 
strašidýlka, která mají příliš 
měkké srdce a nechtějí 
nikoho strašit. 

HUCKLESBY, Jill 
ZTRACENÝ JEŽEČEK 
Příběh malé Bibi, která najde 
na zahradě opuštěného 
ježečka.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana 
POHÁDKY DO HAJAN 
V krátkých pohádkových 
příbězích se prolíná reálný 
svět dětí se světem 
fantazie.

LAMPARD, Frank 
FRANKŮV KOUZELNÝ 
FOTBAL 
Frankie a jeho kamarádi 
získají kouzelný fotbalový 
míč, který je přenáší  
na různá místa, kde 
sehrávají zápasy kouzelné 
fotbalové ligy. 

Kultura, společnost

Kdo SI HraJe, neZloBí
(nová služba městské knihovny pro čtenáře)

Od ledna půjčujeme v Městské knihovně 
společenské hry. Výpůjční doba je stejně 
jako u knih jeden měsíc a čtenáři si můžou 
zatím vybrat ze třinácti společenských her.
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Historie

vzpomínka na leGIonáŘe
Na právě uplynulý rok připadlo 100 let od vypuknutí I. světové vál-
ky, současníky nazývané Velká válka. Tato událost vtrhla bezohled-
ně i do poklidného života našeho městečka. Bylo to právě v neděli 
na Skaleckou pouť 26. července 1914, kdy radost a veselí vracející 
se mládeže z pouti byly přerušeny temnými údery obecního bubnu, 
který hlásil mobilizaci. Den poté také svolal tehdejší starosta Anto-
nín Humhal obecní zastupitelstvo, aby o nařízeném odvodu mužů  
z obce informoval. Již 28. července odjížděly vlaky odvedenců nej-
prve na srbskou frontu a pak i na další, jak se k válečnému konfliktu, 
který byl nejdříve mezi Rakouskem a Srbskem, připojovaly další státy. 
Prvních odvedenců jenom z Mníšku bylo celkem 68. Ale stejné zprávy 
máme také z ostatních obcí. Průběh byl všude stejný. Ženy, matky, 
dívky, děti a ostatní členové rodiny doprovázeli své muže, chotě, syny 
k vlakům, ozýval se nářek, sten a pláč. Brzy přijížděli ranění, vyprávěli 
o hrůzách a útrapách války, povídalo se šeptem o věcech, za které 
stát dával oprátku. První padl na srbském bojišti 8. srpna 1914 člen 
Sokola Josef Kohák. Ostatně z členů Sokola, jakožto jedné z vůdčích 
národních organizací, se rekrutovalo mnoho vojáků. Jejich statečnost 
a houževnatost brzy začala být známou na všech frontách Velké vál-
ky. A mnozí z těch, kteří se vrátili, se ihned zapojili do obrany česko-
slovenského území, které začali zákeřně obsazovat Poláci a Maďaři.

V době Velké války u nás bylo veškeré národní uvědomění potlačová-
no. Starala se o to četnická stanice z rozkazu politické správy. Nejen 
že bylo malicherně zakázáno prodávat sirky s trikolorou a obrazem 
Komenského, nesměly se také vyvěšovat prapory červenobílé, zpívat 
národní písně. Každý veřejný projev byl střežen, udavačů bylo mezi 
lidmi hojně. Zajímavá dějinná podobnost, která nás provází stále  
a jistě není napodobeníhodná. Přísný policejní dozor a prohlídky se 
týkaly všech organizací a spolků, mezi jinými i Sokola. Archív české 
obce Sokolské byl tajně převezen z Prahy Smíchova do Mníšku pod 
Brdy a uschován celou dobu války u p. Josefa Minaříka, kde šťastně 
celou dobu války přečkal.

Válka s sebou přinesla i důsledky hospodářské, ceny poživatin ve 
městě stouply desatero i stonásobně. Tak 1 kg hovězího masa stál 
28 K (před válkou 1,60 K), vepřové 32-40 K (1,80-2 K), vejce 2-2,50 K 
(0,30-0,60 K), máslo 60-80 K (2,80-3 K) po válce pak kolem 50 K za  
1 kg, mouka tajně prodávaná 1 kg za 20 K, cukr 1 kg za 21 K. Potraviny 
byly nedostatkové i z toho důvodu, že se neustále rekvírovalo - ne-
jen obilí, ale i dobytek, naposledy i kovy. Byly vzaty všechny zvony ze 
zdejšího kostela až na jediný, který tu ponechán. Zásobování zdejšího 
lidu dělo se tzv. „enkami“, tedy cukřenkami, moučenkami, tabačenka-
mi a dalšími přídělovými lístky. Tyto příděly byly ovšem velmi malé  
a stalo se také, že příděl nebyl vůbec dán. Důsledkem byla chudoba 
a vážný nedostatek. K dovršení všeho přijížděli lidé z měst ve velkém 
počtu a za ceny značně přemrštěné skupovali vše, co se ještě koupit 
dalo. Jako by toho nebylo dost, byli do Mníšku posláni uprchlíci z ob-
sazené Haliče (dnešní Polsko) a také ruští zajatci, kteří ovšem nahradi-
li zoufale chybějící pracovní síly. Nesmíme zapomínat, že mobilizace 
vzala všechny muže uprostřed sklizně a na polích zůstávalo mnoho 
úrody, nemluvě o těžké práci na hospodářstvích vůkol města. Mníšek 
tehdy nebyl vůbec zasažen průmyslem, veškerá činnost obyvatelstva 
byla zemědělská.

Na mohyle, která dodnes stojí a byla postavena na paměť našich pad-
lých za I. světové války (v parčíku naproti vchodu U Jarolímků) mů-
žeme číst o 44 padlých nebo nezvěstných, kteří se z války nevrátili. 
Z řad Sokola to bylo 17 padlých a 15 jich vstoupilo do legií, tzn. do 
samostatných bojových jednotek, které již bojovaly za ještě nevznik-
lé samostatné Československo a tudíž i naši samostatnost. Po skonče-
ní války byla kromě postavené mohyly zasazena vedle lípa svobody. 
Stalo se tak 15. dubna 1919 ve večerních hodinách. Napsán byl přípis, 
který byl vložen do skleněné roury, napsán na pergamenovém papíře 
tuší od Ant. Crhy, přiloženo k tomu pero, kterým byl přípis napsán, 
pak běžné mince a poštovní známky. Dopis podepsán správním vý-
borem Sokola a skleněná roura vložena ještě do cementové roury, 
zacementována a vložena pod kořeny lípy. Až půjdete kolem, můžete 
vzpomenout.

Vstoupit do legií tehdy znamenalo neobyčejnou odvahu, neboť šlo 
doslova o život. Rakouská armáda, které byli Čechoslováci jako obča-

né Rakouska-Uherska součástí, trestala dezerci, tedy zběhnutí z vlast-
ní armády, popravou, jakmile tyto vojáky zajala. Nezřídka pořádala 
rakouská armáda včetně německé doslova hon na některá okupova-
ná území nebo města, jen proto, že se tam vyskytovali Čechoslováci. 
O tom výmluvně hovoří hřbitovy a válečné památníky ve Francii, Itálii 
a jiných zemích. Českoslovenští legionáři se vyznačovali neobvyklou 
bojovou disciplínou a odvahou a zaslouží si i dnes, po 100 letech, náš 
respekt a vzpomínku. Byli to bez nadsázky českoslovenští legionáři, 
kteří se zasloužili o samostatný stát a podpořili tak diplomatické úsi-
lí prvního prezidenta T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků o vznik 
samostatného Československa. Pro chlapce a mladé muže je příklad 
těchto národních hrdinů takřka či zcela zapomenut, a proto se chce-
me k jednotlivým jménům vrátit, neboť jejich osudy jsou aktuální 
více než jindy předtím. Dnes, kdy je ve veřejném prostoru národní 
uvědomění a hrdost zesměšňována, prezentována jako přítěž a ná-
lepkována jako nacionalismus či dokonce extrémismus, podlamuje 
se odhodlání obyvatel bránit svoji vlast před cizími destruktivními 
vlivy zvenčí, jsou příklady našich statečných předků, kteří se bez vý-
mluv a s nadšením stali členy našich prvních bojových uskupení, tedy 
legií, stálým příkladem a vzpruhou. Budeme rádi, když nám čtenáři  
v Mníšku a okolí poskytnou vzpomínky, dokumenty a vyprávění  
k legionáři v jejich rodině - velmi rádi je zveřejníme. Ozvěte se nám 
prosím na e-mail legionarimnisek@gmail.com. Tito slavní muži si to 
zaslouží!

-roi-
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Příroda, ekologie, společnost

úZemní plán – věc veŘeJná
Nový územní plán se po letech příprav blíží  
k veřejnému projednávání. Proč by se měl 
vlastně občan o ÚP zajímat? Není totiž prav-
dou, že občan sám nic nezmůže, případně, že 
se ho vlastně ÚP netýká. 

Díky znalostem určité zóny může upozornit 
na chyby, které vznikly při zpracování ÚP, např. 
na špatné zakreslení barev zón, hranic, popisu 
zóny atd. I takto mohou vzniknout nenapravi-
telné chyby, které se projeví v budoucnu a mo-
hou negativně ovlivnit kvalitu bydlení. Lidé by 
také měli vědět, jak se jejich město bude rozví-
jet. V ÚP naleznou jak stavby negativně půso-
bící na blízké okolí, např. plánované na místě 
veřejného parku, se zvýšenou hlukovou zátěží, 
imisemi (silnice, parkoviště, průmysl), tak stav-
by s vlivem pozitivním, jako jsou parky nebo 
nová infrastruktura. 

Pokud se v rychlosti podívám na návrh ÚP 
Mníšku, dá se říci, že je celkem přijatelný. Ale 
je zde několik návrhů, o které by se veřejnost 
zajímat měla. 

Potřebujeme nový sjezd do Mníšku a různé 
obchvatové komunikace po okrajích obcí po 
hranicích polí? Chceme zastavět zelený pás 

mezi Starým sídlištěm a lipovou alejí, rozšířit 
Lhoteckou ulici o parkoviště a nové chaty? 
Chceme kulturní dům či jinou stavbu v před-
zámčí, či na místě současného MKS nebo na-
jdeme jinou lokalitu? Potřebujeme střední 
školu? Pokud ano, jakou, aby z ní nebyl ekono-
micky propadák?

Potřebujeme na Skalce rozhlednu a pod Skal-
kou parkoviště? Změníme zahrádkářské osady 
na park, nebo tyto osady proměníme v park 
se zahrádkami? Jak bude využita průmyslová 
zóna a  vzniknou nové komerční lokality? Je 
mnoho otázek, které mohou ÚP zlepšit – re-
spektive zlepšit kvalitu bydlení v našem regi-
onu. 

Jako občané se proto můžeme do ÚP znovu 
aktivně zapojit, a to podáním písemné připo-
mínky před veřejným projednáním, nejpozději 
7 dní po něm. Ale na připomínku nemusí být 
odpovězeno. Větší váhu má spojení občanů 
přes zástupce veřejnosti (ZV) prostřednictvím 
věcně shodné připomínky. Veřejný zástupce 
následně dává v rozsahu připomínky námitky 
k ÚP, na které musí být zpracována a zastupite-
li schválená odpověď. Jinými slovy – přes ve-
řejného zástupce má občan větší šanci leccos 
v ÚP změnit.

O ÚP Mníšku se zajímám dlouho, a proto 
bych se rád s vaší podporou stal zástup-
cem veřejnosti. K tomu potřebuji získat přes  
200 podpisů od občanů trvale bydlících  
v Mníšku, Rymani a Stříbrné Lhotě. Informa-
ce, jak mě podpořit, najdete na www.zdravy-
-mnisek.cz. Vzhledem k tomu, že po vyhlášení 
veřejného projednávání ÚP bude velký spěch 
na zpracování a podání připomínek, obracím 
se na vás již nyní, abychom se později vyhnuli 
zbytečným zmatkům a případně nepropásli 
lhůtu k podání námitek.

Nevěřte tomu, že něco zmohu jako jeden  
z 15 zastupitelů.  Pokud se domníváte, že je 
třeba něco v novém ÚP změnit, vězte, že veřej-
ný zástupce má větší sílu než jeden zastupitel 
a navíc opoziční. 

Podněty, které jsme podával k ÚP po před-
běžném projednání v květnu 2014, najdete 
na:www.zdravy-mnisek.cz/uzemni-plan-pri-
pominky-6-2014. Ty nemají žádnou váhu.  
Zásadní bude, co předložíme k veřejnému pro-
jednání. 

Pavel Jeřábek, koordinátor projektu  
„Územní plán – věc veřejná“

Pojďte s námi propojit generace obyvatel 
Mníšku a nabídnout jim možnost společně 
trávit čas. Rádi bychom spolu naplánovali 
a vybavili parčík za domovem pro seniory 
na Starém sídlišti tak, aby si zde mohly hrát 
jak děti, tak zde mohli i pobývat a případ-
ně si protáhnout tělo senioři z „Domečku“ 
a občané z okolních bytových a rodinných 
domů. Chceme tak nabídnout všem genera-
cím možnost a místo vzájemného potkávání 
a poznávání bez bariér. 

Projekt získal podporu z grantové výzvy 
„Mluvme spolu“, vypsané společností T-Mo-
bile. Navazuje na projekt „3G“ občanského 
sdružení Fabiánek a projekt ZŠ Mníšek, ve 
kterých děti navštěvují seniory a povída-
jí si s nimi. My chceme tuto jejich aktivitu 
rozšířit a nabídnout seniorům z domova 
možnost trávení volného času s dětmi na 
čerstvém vzduchu a dětem příležitost za-
znamenat životní zkušenosti našich seniorů. 
Rádi bychom do projektu přizvali co nejširší 
spektrum účastníků, aby byl projekt – úpra-
va parčíku – společným výsledkem komu-
nikace všech generací. Proto do plánování 
a realizace chceme pozvat i vás, obyvatele 
Mníšku, abyste jej podpořili svými nápady, 
podněty a případně i pomocí a podporou. 

S realizací projektu bylo seznámeno Měs-
to Mníšek pod Brdy, které jej odsouhlasilo  
a podpořilo. Podrobnější informace o pro-
jektu a jeho partnerech představíme v příš-
tím Zpravodaji. 

Projekt je „komunitní“. To znamená, že jeho 
konečná podoba vyjde z podnětů a návr-
hů občanů, kteří se do něj zapojí – s tím, 
že je nutné respektovat zahradně architek-
tonickou úpravu parčíku a jeho provozní 
bezpečnost. Konkrétní představení záměru  
a společné plánování úpravy a vybavení 
parčíku bychom rádi uspořádali v březnu.  
O všem vás budeme informovat.

Za Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík                                                                                                      
Lucie Vorlová, koordinátorka projektu

(Projekt vznikl za aktivní podpory Fabiánku o. s. 
a Domova pro seniory Pod Skalkou.)

věra HanoUSKová obdržela 
ocenění doBrovolníK  
STŘedoČeSKéHo KraJe

Ve středu 10. prosince 2014 se v Kultur-
ním domě Vltava v Kralupech nad Vltavou 
uskutečnilo slavnostní předání ocenění 
Dobrovolník Středočeského kraje. Jedním 
z dvanácti oceněných je i paní VĚRA HA-
nOUSKOVÁ z Mníšku pod Brdy, současná 
vedoucí mníšeckého přírodovědného klu-
bu Čejka (rozhovor s ní jste si mohli přečíst 
v č. 232 Zpravodaje městečka pod Skalkou). 

Vyznamenaní dobrovolníci působí v so-
ciální, zdravotní, kulturní nebo sportovní 
oblasti, v ochraně životního prostředí, ve 
výchově a vzdělávání anebo se účastnili 
mimořádné události, například humanitár-
ní pomoci při živelné katastrofě. Zaslané 
návrhy posuzovala komise složená ze zá-
stupců Středočeského kraje, krajského úřa-
du, neziskových organizací s působností na 
území kraje.

Paní Věru Hanouskovou nominovaly spo-
lečně dvě organizace – Brontosaurus, ZČ 
Kandík, Stříbrná Lhota a o. s. Fabiánek, 
Mníšek pod Brdy. Cenu za ni přebral na 
slavnostním vyhlášení zástupce Brontosau-
ra pan Pavel Jeřábek (paní Hanousková se 
předání nemohla ceny ze zdravotních dů-
vodů zúčastnit). 

Jarmila Balková

děTI SenIorŮm, SenIoŘI děTem
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mISTrovSTví Čr 2014 v TaeKWon-do ITf 
Ve dnech 14.-16. 11. 2014 se v Brně konal jeden z vrcholů letošní spor-
tovní sezóny - Mistrovství České republiky v moderním bojovém umě-
ní Taekwon-Do ITF. Mistrovství probíhalo pod záštitou Českého svazu 
Taekwon-Do ITF. 

Soutěž, která je každoročním svátkem taekwondistů, se v letošním roce 
konala ve sportovní hale Kampusu Masarykovy univerzity. Soutěžní-
ho klání se zúčastnil rekordní počet závodníků. Síly poměřilo bezmála  
400 sportovců z celkem 25 škol Taekwon-Do z celé republiky. Závodníci 
ze školy Ge-Baek Hosin Sool, která je největší školou v ČR, již tradičně 
předvedli velice kvalitní výkony a se ziskem 29 zlatých, 25 stříbrných  
a 57 bronzových medailí se zasloužili o titul nejúspěšnější školy šam-
pionátu. 

Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně podíleli i členové sku-
piny cvičící v Mníšku pod Brdy pod vedením kvalifikovaného učitele 
Martina Zámečníka (VI. Dan) a asistenta Pavla Štěpa (2. kup). Velkou 
gratulaci si zaslouží Petra Štěpová, která získala zlatou medaili ve spor-
tovním boji jednotlivců a stříbrnou medaili v technických sestavách.  
Z šampionátu si odnesla pohár mistrů MČR a byla vyhlášená nejú-
spěšnější veteránkou celého šampionátu. Zdeněk Pavelka obsadil  
v seniorské kategorii ve sportovním boji pěkné třetí místo a odvezl si  
bronzovou medaili. Nakonec patří poděkování za vynikající reprezen-

taci všem soutěžícím z naší školy. Budeme se opět těšit na viděnou na 
Mistrovství České republiky příští rok! 

Tréninky v Mníšku pod Brdy probíhají v tělocvičně základní školy pravi-
delně v úterý od 19.00 do 20.30 a v pátek 18.00 až 20.00. Bližší informa-
ce najdete na internetových stránkách školy www.tkd.cz. 
Všichni zájemci o toto krásné bojové umění jsou srdečně zváni! 

Mária Trundová,  Ge-Baek Hosin Sool 

Cyklistické závody „Velké závody pro malé závodníky“, uspořádané pro 
všechny děti naší ZŠ, proběhly první pátek nového školního roku v pro-
storu školního hřiště. Aktivně se jich zúčastnilo přes 100 dětí, nesoutěží-
cí své spolužáky aktivně povzbuzovali a žáci 9. třídy pomáhali program 
organizačně zajistit.

Projekt realizovala organizace Bikeclinic Junior Team z Prahy ve spo-
lupráci se ZŠ, o.s. Fabiánek, RC Klubíčko, Hnutím Brontosaurus, SDH 
Stříbrná Lhota, Esmarinem, Českou federací dámy, paní Lindou Nechy-
bovou a dalšími. Projekt podpořili: Město Mníšek pod Brdy se SDH Stří-
brná Lhota (nákup medailí pro všechny závodníky), Hnutí Brontosaurus 
(finanční spoluúčast a pomoc při organizaci a zajištění), věcné ceny 
věnovali Ing. Karel Vejmola, Adriana Midkiff, General reality, Pekařství 
Jarolímek, Pizzeria Al Capone… a určitě jsem na někoho zapomněl. Za 
podporu ještě jednou všem děkuji.
Závody měly skvělou atmosféru. Děti skutečně bojovaly a kamarádi je 
silně povzbuzovali. Z mého laického pohledu – příjemný den pro děti  
i pedagogy školy. A myslíme, že by se mohl opakovat.
Nicméně, naším cílem bylo zajistit první, nultý ročník s tím, že snad 
se někdo najde, kdo bude v projektu pokračovat. Přestože je to hez-
ká akce, pro naši organizaci takové akce nejsou nosným programem. 
Naopak, uvítali bychom, aby v Mníšku či v okolních obcích vznikla ini-
ciativa cyklistického kroužku či podobné aktivity. Protože zájem u dětí  
o cyklistiku byl na závodech viditelný. Bikeclinic  Junior Team metodic-
ky pomůže, ale nemohou do Mníšku pravidelně dojíždět. Bližší kontak-
ty naleznou zájemci na http://bikeclinic-junior-team.cz/.
Mníšek nabízí i řadu možností pro vznik cykloareálů. Jeden by mohl být 
na Pivovárce pod poštou – v prostoru, co jsou vzrostlé vrby, další nad 
Starým sídlištěm atd. Je to jen o zájmu města a rodičů, zda pro takové 
aktivity najdeme prostor a čas.

v mníŠKU Se rodí nová pInGponGová HvěZda 
Natálka Cmíralová (11 let) po loňské úspěšné sezóně, kdy suverénně 
vyhrála v okresní soutěži svoji věkovou kategorii a kategorii dívek bez 
omezení věku, pokračuje i v tomto ročníku ve skvělých výsledcích: po 
čtyřech turnajích vede suverénně soutěž mladších žáků a soutěž dívek. 
Vzhledem k výkonnosti však navíc hraje o kategorii výš mezi staršími 
žáky, kde zpravidla rovněž končí na stupních vítězů.

Okresní přebory mládeže v Ořechu (11. 1. 2015) se staly jejím galapřed-
stavením: získala dva tituly a jedno druhé místo. Zdatně jí sekundoval 
Ondřej Manda, který je okresním přeborníkem v nejmladších žácích.

Natálka současně získává ostruhy vedle zkušených harcovníků  
i v Okresním přeboru dospělých, kde v zápase proti Středoklukám 
porazila všechny soupeře a byla nejúspěšnějším hráčem utkání.

Spolu s Natálkou a Ondrou se mládežnických klání zúčastňují Martin Šír, 
Kája Kalbáč, Michal Jirota.

Miroslav Vilimovský 

oZvěna velKýcH ZávodŮ – JaK dál?

Naše vize pro další pořádání závodů je, aby byla dána příležitost žákům 
8. tříd. Aby oni si vytvořili organizační tým, v průběhu školního roku 
závody připravili a po prázdninách je jako deváťáci zajistili – a po závo-
dech předali štafetu novým osmákům. Samozřejmě vše za lehké koor-
dinace dospělých. Nevěřte tomu, že to starší žáci nedokáží zvládnout. 
Naopak – je to skvělá příležitost, jak mladé generaci dát důvěru, že do-
káže spolupracovat při společném cíli. Ale pomoci, poradit jim dospělí 
musí - jsou drobnosti, které se děti musí ještě učit.
Zda se závody letos uskuteční a vznikne nová tradice naší školy, to je již 
jen na vůli a zájmu veřejnosti.

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík
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Sport, společnost

fK mníŠeK pod Brdy – mInI pŘípravKa
V letošním roce jsme v rámci našeho fotbalového klubu uspořádali ná-
bor dětí předškolního věku, na které můžeme být náležitě pyšní. Původ-
ní předpoklad – třicet dětí – byl ještě o pět dětí navýšen,  a tudíž dnes 
trenéři super mini přípravky pracují s počtem 35 malých fotbalistů.

Tato práce je velmi náročná a jen díky FK Mníšek a hlavně trenérům 
přípravky pod vedením M. Hnátnického také úspěšná. Tato práce učí 
děti samostatnosti, řádu a v neposlední řadě koordinaci – jak herní, tak 
i pohybové.

Toto družstvo bude v příštím roce již reprezentovat naše město v kate-
gorii mladších přípravek, a to ve dvou družstvech A-B.

Bohužel největším problémem je nedostatek tréninkových ploch. Ne-
zřídka se stává, že na tréninku mládeže je na jedné polovině 25 žáků 
a na druhé přes 30 těch nejmenších, to v případě dobrého počasí.  
V případě špatného počasí nebo po dešti je většinou trénink pro špatný 
stav fotbalové plochy zrušen a to je velká škoda.

Jediným možným řešením je v co nejkratší době dokončit umělou tré-
ninkovou plochu, která  je díky vedení města ve finální fázi, ale někdy 
i ten poslední krok bývá nejdelší. Doufám, že již brzy se budeme moci 
pochlubit novou umělou plochou, která v našem městě již řadu let chy-
bí a která je zároveň certifikována na hraní mistrovských zápasů mláde-
že. Mysleme na ty nejmenší i na ty, kteří chtějí a mají zájem sportovat 
pod vedením kvalitních trenérů, kteří jsou ochotni se našim dětem vě-
novat ve svém volnu a bez nároku na odměnu. Nechme je pracovat ku 
prospěchu především malých sportovců a dobrého pocitu jejich rodičů. 

Sami dobře víte, že kvalitní podmínky v práci se jistě projeví v kvalitních 
výkonech.

28. 11. a 6. 12. 2014 jsme uspořádali pro děti Mikulášské besídky,  
spojené s turnajem rodičů. A ty nejmenší přišli obdarovat sám Čert  
s Mikulášem. V této tradici pokračujeme již čtvrtý rok a doufám, že  
nebude chybět ani v následujícím roce 2015. 

Radomil Hošek, šéftrenér mládeže  A-UEFA

fK mníŠeK pod Brdy – mládež
Podzimní část soutěže okresního přeboru je u konce a naše družstvo mladších žáků je po polo-
vině soutěže na pěkném druhém místě se skóre 52-18 s 15 body. Umístění mohlo být podstatně 
lepší, nebýt našich zbytečných výpadků v druhé polovině podzimní části. Koncepční práce při-
náší každým rokem stabilizaci kádru a jeho pozvolné doplňování, ve kterém se budeme snažit 
pokračovat.

V příští sezóně budou náš fotbalový klub zastupovat v okresní soutěži žákovských týmů dva 
týmy, mladší a starší žáci.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, trenérům, fotbalovým činovníkům, rodičům, 
fandům a v neposlední řadě Městu Mníšek pod Brdy, bez kterých by tato cesta byla mnohem 
složitější. 

Za FK Mníšek pod Brdy vám všem přejeme úspěšný vstup do nového roku 2015.

Radomil Hošek, šéftrenér mládeže  A-UEFA

děKUJI vŠem lHoTecKým!
Chci touto cestou poděkovat obyvatelům 
Stříbrné Lhoty za to, že se aktivně účastní 
budování veřejného prostoru ve Stříbrné 
Lhotě. Díky finančnímu přispění Města 
Mníšek pod Brdy – hlavně na materiál  
a těžké terénní práce (za což také děku-
jeme) se nám letos podařilo pozemek  
víceméně vlastními silami oplotit a vy-
budovat základ pro sportoviště. Velkou 
měrou na tom mají také zásluhu Mirek 
Rousek a SDH Stříbrná Lhota. 

Bohužel se ukázalo, že vzhledem k terén-
ním podmínkám je potřeba sportoviště 
založit kvalitněji, než se čekalo – tedy 
hlavně udělat drenáž, aby sportoviště 
voda, která se na pozemku drží, nezničila. 
Proto se jeho zřízení protahuje. Z budo-
vání sportoviště nám zbyla hromada, kte-
rou jsme použili jako základ pro dětský 
koutek. Chceme z této hromady pro děti 
spustit skluzavku a v zimě (bude-li sníh) 
by měla sloužit jako kopec pro sjíždění na 
lopatě. 

Budu ráda, pokud v intenzívní spoluprá-
ci s námi vytrváte, protože i v roce 2015 
nás čeká hromada práce, a to hlavně 
dokončení sportoviště, zřízení mobiliáře  
a první práce na dětském koutku. Vím, že 
vzhledem k tomu, že většinu prací se sna-
žíme dělat vlastními silami, je vše běh na 
dlouhou trať, ale pevně věřím, že již letos 
bude sportoviště plnit svůj účel a zahraje-
me si na něm nějaký turnaj.

Na setkávání s vámi se těší

Lucie Vorlová
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Diskuse
K ČemU Je vlaSTně SlIB ZaSTUpITele? 
Dne 25. 11. 2014 složili noví zastupitelé Mníšku pod Brdy slib: „Slibuji věr-
nost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vy-
konávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“

Již za pár minut svůj slib koaliční zastupitelé porušili.
Mníšek je fakticky bez místostarosty. Koaliční zastupitelé rozhodli  
o tom, že funkce neuvolněné místostarostky je pouze politickou funkcí  
a nikoliv výkonnou. V době kdy se naše město rozvíjí, plní spoustu nových 
úkolů a potřebuje plně funkčního místostarostu tak, aby byl ve městě  
a pro občany pokud možno vždy statutární orgán k dispozici, pak toto 
rozhodnutí není jistě v zájmu města a jeho občanů. Funkce místostarosty 
by neměla být zřízena jenom jako odměna za politickou podporu.

Finanční výbor. Koaliční zastupitelé potvrdili, že jim na zájmu města ne-
záleží a nezáleží jim na kvalitním obsazení finančního výboru. Kandidá-
ty navržené opozicí jednoduše bojkotovali. Vysokoškolsky vzdělaní lidé  
s praxí v oboru financí nebyli akceptováni, jenom proto, aby následně byli 
zvoleni lidé navržení koalicí, z nichž někteří se ani nepřiblížili svojí kvali-
fikací kandidátům opozice. Iniciační, poradní a kontrolní orgány jsou zři-
zovány za účelem přípravy odborných stanovisek a podkladů pro ostatní 
orgány města. Nejedná se o politické orgány. Svým rozhodnutím koaliční 
zastupitelé vyjádřili obavu z opozice a porušili svoje volební sliby týkají-
cí se transparentnosti. Nekvalitní finanční výbor není v souladu se zájmy 
města a jeho občanů.

Kontrolní výbor. Zjevný strach z opozice se projevil hned vzápětí, když 
v rozporu se zákonem nezřídili kontrolní výbor. Podle § 117 (2) zákona  
o obcích: Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.  „Vždy“ 
znamená, že kontrolní výbor existuje po dobu celého volebního obdo-
bí. Již nyní nastolili v Mníšku protiprávní stav, kdy nebyl kontrolní výbor 
„vždy“. Zde porušili koaliční zastupitelé svůj slib dodržovat zákony, a také 
svůj slib nejednat v rozporu se zájmy města a jeho občanů. 

Když jsme u těch výborů a komisí, karty, kdo skutečně ovládá město, se 
odkryjí při volbě do komise pro územní plánování. Dle dosavadního 
vývoje na radnici lze předpokládat, že v něm budou developeři a jejich 
zástupci. 

K čemu jsou tedy volební sliby či sliby podle zákona? Jak je vidět, pro 
někoho neznamenají naprosto nic! Zdá se, že většina zastupitelů se drží 
hesla „slibem neurazíš“. Bohužel právně jsou sliby nevymahatelné. Je na 
voličích, aby se zeptali svých zvolených zástupců, jak to vlastně myslí.

Miroslav Vilimovský

ZaSTUpITelSTvo na prováZKU
V průběhu schůze nového zastupitelstva jsem se neubránil výkřiku 
„kašpárkové“.
Zdánlivě to měla vládnoucí koalice demokraticky rozděleno a vše vypada-
lo na pohled celkem dobře.
Tedy dobře, pokud to šlo podle scénáře, a to včetně zvolení „odborníků“ 
do finančního výboru.
V momentě, kdy chtěli ostatní zastupitelé debatovat o věcech, jako jsou 
začátek jednání zastupitelstva nebo zřízení výborů, najednou vládnoucí 
zastupitelé nechtěli o těchto věcech ani diskutovat. Vypadalo to, jako by 
neměli vlastní názor.
Volba kontrolního výboru vnesla do řad zastupitelů vládnoucí koalice 
chaos a bezradnost. Starosta se vyjádřil, že je dobrým zvykem nabídnout 
opozici obsazení kontrolního. Proto bylo divné, že jako první se ozvala 
paní Šretrová, aby předsedkyní kontrolního výboru byla paní Dalešická. 
Tato dáma to odmítla s poukazem, že to není její odbornost. Nato ten-
tokrát zástupci opozice navrhli za předsedu kontrolního výboru nejdřív 
pana Řehoře a pak pana Vilimovského. Koalice oba tyto kandidáty bez 
odůvodnění nezvolila. Najednou si ale uvědomili, že je něco špatně a že 
jejich povinností je zvolit kontrolní výbor.  Jejich oči bezradně bloudily  
a hleděly někam do dálky.
Podíval jsem se tam rovněž a ono to nebylo do dálky, ale pouze dozadu. 
Tam seděli svorně bývalí vládcové, kterým voliči vystavili červenou kartu  
a řekli, že nechtějí, aby již dále seděli v křeslech zastupitelů. Pánové Kráko-
ra, Zápal, Nádvorník a Keyř.  V klidu se přesunuli za oponu, kde s úsměvem 
tahají za provázky. Proč by ne, když odpovědnost a kůži na trh nesou za 
ně jiní.
Až teď, když jsem se ohlédl, jsem pochopil, proč jsem měl celou dobu po-
cit loutkového divadla.
Vepředu seděly loutky a vzadu loutkoherci. Já se už dozadu dívat nechci.

Oldřich Kokeš

Sláva mU, on Je paŠáK
Byl jsem na ustavujícím zastupitelstvu a slyšel řeč paní Šretrové, jaký byl pan 
Digrin dobrým starostou, jak ho lidé mají rádi a jak mu dali nejvíce prefe-
renčních hlasů. Nechť je starostou opět a znovu.
Předpokládám, že paní Šretrová ví, kde je zámek. Ví zajisté, kde je pekárna. 
Ale ptám se, kdy šla naposled po cestě od pekárny k zámku?
Když jsme se před 2 lety nastěhovali, nevěřili jsme vlastním očím. Před stát-
ním zámkem díry, že by se do nich slepice schovala. Žena napsala poníže-
nou supliku na MÚ, jestli by tu cestu nespravili.
Nikdo nám neodpověděl, natož aby konal. To byl důvod, proč jsem před vol-
bami vydával Dobré zprávy. Úřad, který je lidmi placen a s lidmi se nebaví, je 
špatný úřad. Upřímně jsem si přál změnu. 
Volby jsme prohráli, na úřadě je stejný starosta. Ta cesta, které je nejhorší  
v celém Mníšku, je cestička k jeho domovu. Chodí po ní léta, díry mu nevadí. 
S podivem je, že nevadí ani jeho ženě, která je od zámku a turistů živa. Nejen 
místní, ale hlavně návštěvníci zámku se musí brodit blátem. 
Takže vyzývám paní Šretrovou a všechny, kteří dali starostovi preferenční 
hlas: Pojďte se po té ozdobě zámku Mníšek pod Brdy projít. V gumovkách  
a s písní na rtech: Sláva mu, on je pašák!   

Petr Jánský

Vážený pane Jánský,
dneska bych ani nespočítal, kolikrát jsem s Vámi nebo s Vaší partnerkou 
probíral stav cesty k zámku, ale i další problémy, jako jsou například pravi-
delné návštěvy divočáků kolem Vašeho domku, čištění svahu k zámeckému 
rybníku nebo realizace nové dlažby před vstupem do zámku a u Vašeho 
domku. O to více mě překvapuje, že Vaším hlavním důvodem pro vydávání 
„Dobrých zpráv“ bylo to, že se s Vámi „úřad nebaví“. O žádné oficiální žá-
dosti na Úřad, na kterou by Vám nebylo odpovězeno, nevím. V této věci se 
neshodneme, podobně jako v tom, kdy má být opravena cesta k zámku. 
Nikdo nepochybuje, že by se opravit měla. Osobně ale dám pořád přednost 
silnicím na Oboře, K Rybníčku, Pod Lesem a dalším, které jsou v horším sta-
vu a kde bydlí mnoho obyvatel našeho města. „Starosta“ ještě chvíli počká.

Petr Digrin

InSpIrace Z dolnícH BŘežan 
V předvánočním shonu si na nás udělal čas starosta Dolních Břežan  
ing. Věslav Michalik, CSc. Byli jsme zde čerpat dobré nápady, které jsou již 
realizovány v této obci o počtu necelých 4 000 obyvatel. 
Ač je Ing. Michalik neuvolněným starostou již od roku 2004, na úřadě je  
k dispozici podle pracovních potřeb a přání veřejnosti. V radě města jsou dal-
ší dva také neuvolnění místostarostové, kteří mají rozdělené kompetence.
Při rozhovoru jsme získali několik zajímavých informací. Jedna z nich se tý-
kala výstavby satelitní čtvrti. Na základě dřívější negativní zkušenosti s de-
veloperem, který realizoval výstavbu satelitní čtvrti, obec přijala po dohodě 
s vlastníkem pozemků rozhodnutí, že pozemky na své náklady zasíťuje, za-
jistí povrch ulic a chodníků, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň. 
Veškerou organizací stavební přípravy pro tuto akci byl pověřen jeden mís-
tostarosta (neuvolněný). Za odvedenou práci dostával měsíční odměnu ne-
uvolněného starosty.
S odstupem času je tento organizační přístup obce hodnocen kladně. Ná-
klady související s odměnou pro „organizátora“ byly minimální v porovnání 
s možnými problémy, které nezřídka obcím vznikají. Obec získala kvalitní 
veřejnou infrastrukturu a veřejný prostor a ještě vydělala nemalou částku, 
kterou použila na výstavbu nové mateřské školy.
Zajímavě je také vedeno účetnictví obce.  Veškeré výdaje (nejen faktury) 
nad deset tisíc Kč jsou zveřejňovány na webu. Účetní tento administrativní 
úkon nikterak nezatěžuje, veřejnost je spokojena, že může sledovat veřejné 
výdaje. Na stránkách města je velice přehledný „rozklikávací“ rozpočet obce.
Líbil se nám také přístup obce ke komisím. Obec jmenuje předsedy komi-
sí (8 komisí) a nabídne veřejnosti, aby se dobrovolně zapojila. Počet členů 
není nijak omezen. Ještě se totiž nestalo, že by se do komise přihlásilo vel-
ké množství lidí, které by bylo nutné početně regulovat. Odměnu dostane 
předseda komise pouze za podmínky, kdy se komise sešla a udělala z jed-
nání zápis.
Dále jsme byli mile překvapeni vstřícností obce a především starosty ke 
komunikaci s veřejností. Starosta a zastupitelé mají e-mailové adresy na 
webových stránkách obce, zveřejněna jsou rovněž čísla mobilních telefonů 
všech zvolených zastupitelů včetně starosty a radních. Na elektronické do-
tazy občanů prakticky okamžitě odpovídá, vše zůstává v databázi. Diskuzi  
s veřejností nepovažuje za nikterak zatěžující. Naopak za potřebnou pro 
obě strany.
Pravidelně probíhají setkání obecních částí se starostou. Zpravidla se schází 
v té které části do dvaceti občanů (průměr okolo 10). Na setkáních obča-
nům jsou představeny projekty obce.
Právě za diskuzi s občany obdržel starosta Dolních Břežan třetí místo od-
borné poroty v soutěži Otevřeno x zavřeno, která hodnotí otevřenost úřadů  
a dalších institucí veřejné správy. Zejména hodnotí kvalitu poskytování 
informací občanům, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti na rozho-
dování a svobodu šíření informací, jako je například whistleblowing nebo  
cenzura v radničních periodikách.

Zastupitelé Dana Dalešická a Pavel Jeřábek
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Diskuse, poděkování, inzerce

TaK JSme roZSvíTIlI vánoČní STrom
Je krásné, že se dřívější tradice obnovují a že se každý rok těšíme, s kým 
se potkáme na náměstí při rozsvícení vánočního stromu, při ohňostroji na 
Silvestra či na Knoflíkovém trhu. Že se spoluobčané vracejí na náměstí, 
což bývalo dobrým zvykem v každé obci.
Včera jsem se těšila dvojnásob, až uvidím rozzářená očka své dvouleté 
vnučky. Dopadlo to trochu jinak. 
Za mrholící počasí nikdo nemůže, ale za organizaci ano. Od 17 hodin, se 
ponořilo náměstí do totální tmy, ve které pobíhaly a padaly děti, za nimi 
rodiče, auta vesele kličkovala po kluzké dlažbě. Program hezký, ale špat-
ně ozvučený, takže ti, kteří stáli o pět metrů dál, nic neslyšeli. Konečně se 
chytil mikrofonu a slova pan starosta a my uslyšeli pouze ,,vááánocéééé“. 
Strom se rozsvítil, ale jen půlka, asi se letos šetřilo, nebo něčí šlompárna? 
V době špičkových mobilů by stačil jeden člověk u vypínače veřejného 
osvětlení a druhý u podia a deset minut před akcí zhasnout a  pět po ní 
zase rozsvítit. V klidu by se všichni za veřejného osvětlení shromáždili  
a zase odešli. Pak také, strážníků máme šest, bylo by možná bezpečnější 
na tu půl hodinu omezit příjezd a parkování na náměstí.
Ale přece jen jsem radost měla. Zazpívali jsme si a nikomu se snad v tom 
tmavém mumraji nic nestalo, jen mi nedalo nepodělit se o zážitek                        
A abych nepůsobila jako věčný šťoural, musím připojit další zážitek  
o týden později. Tentokrát velmi radostný z Knoflíkového trhu. Tolik dětí  
a tolik krásných věcí, které samy vyrobily. Tady vládla velmi krásná atmo-
sféra a ozvučení výborné, bezpečnost zajištěna. Tak asi takhle.                                                                                                         

Alexandra Merunková                                                                                                      

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
za přízeň dík, lidi zlatý, pošlete to dál!

OÁZA a MC OÁZA

Novou koordinátorkou Mateřského centra OÁZA se od 1. ledna 2015 
stala Hanka Kusiaková, které moc gratuluji a přeji hodně dobrých  
nápadů a spokojených dětí a rodičů. Své dotazy i nadále můžete  
směřovat na mcoaza.mnisek@seznam.cz. Nové telefonní číslo najdete 
na našich webových stránkách.
Na začátku roku 2015 nebude chybět dětský karnevalový rej, a to  
v sobotu 7. února 2015 od 14 hodin v sále Městského kulturního 
střediska. 
Nezapomeňte sledovat náš web http://oaza.mnisek.cz/mc/, kde se  
o našich akcích dozvíte podrobnější informace. 

Eva Wollnerová, o. s. OÁZA
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 234 je v pondělí 9. února 2015 v 18 hodin.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografie s rozlišením 
minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. Inzerce musí být zaslána 
formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo 
firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na adresu zpravodaj@mnisek.cz.

předběžné termíny uzávěrek na první pololetí 2015 (vždy v 18 hodin):
č. 235 pondělí 9. března l č. 236 pondělí 6. dubna l č. 237 pondělí 4. května l č. 238 pondělí 8. června

Uzávěrky se mohou změnit.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

Chtěla bych z celého srdíčka poděkovat při pomoci hledání našeho pejska 
Edíka, který se zaběhl při napadení velkým psem dne 20. 11. 2014.
Děkuji za úžasnou obětavost těmto lidičkám: paní Romové a panu Navráti-
lovi z Městského úřadu Mníšek pod Brdy, panu starostovi z Kytína a souse-
dům Na Madlenkách, kteří byli také velmi ochotni. A nakonec mnohokrát 
děkuji paní Tillové z Kytína, která pejska našla a ochotně nám ho vrátila.
Ještě jednou moc moc děkuji.

Radka Šandorková

Touto cestou chci poděkovat pečovatelce paní Ivaně Hrubé, za její dlouho-
letou úžasnou péči a vřelý přístup.

Marie Dymáková

Podekování

na konci roku 2014 oslavil  
významné životní výročí,  

95. narozeniny,  
pan Dalibor Bosák. 

K významnému životnímu jubileu upřímně gratulujeme, přejeme 
pevné zdraví, pohodu a spoustu krásných dnů do dalších let a pře-
devším přejeme, aby si udržel svou životní vitalitu, elán a svěžest. 

Město Mníšek pod Brdy



24

Inzerce

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

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

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

Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 

přijme pracovníka na pozici:

POKLADnÍ – PRODAVAČ(KA).
Jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, 

sobota 1x za 3 týdny

Tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině
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profesionální chůva s kvalifikací „péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jednot-
livé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

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

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

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

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.
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PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

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

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

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

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

Prodej apartmánu 1+KK v OV,
36 m2, terasa a předzahrádka,

Harrachov okr. Semily

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav Pýcha

rezervováno

Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

ZELEŇ
  zahradnické práce    sekání trávy  
  údržba mobiliáře    plnění bazénů  
  ostatní komunální služby

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

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

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!
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V 1. MINUTĚ

VÁŽENÍ KLIENTI, MILÍ SOUSEDÉ,
 

PŘEJEME VÁM ZA NAŠI POBOČKU GENERAL REALITY A.S. V MNÍŠKU POD BRDY ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  
PLNÝ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU V ROCE 2014, PRODALI JSME OPĚT NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ V LOKALITĚ!  
TĚŠÍME SE, ŽE NA NAŠI PRÁCI A DOBROU POVĚST NAVÁŽEME I V TOMTO ROCE.

GENERAL REALITY A.S., PRAŽSKÁ 13, MNÍŠEK POD BRDY
TEL: +420 313 034 113 MAIL: MNISEK@GENERAL-REALITY.CZ


