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Tři králové chodili městem
Díky štědrosti lidí se do Tříkrálové sbírky farní charity
jen v Mníšku pod Brdy vybralo skoro 58 tisíc korun.
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Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
Nejprve bych vám rád poděkoval za skvělou atmo-
sféru, kterou jste vytvořili na všech předvánočních 
i vánočních akcích. Bylo opravdu cítit, že si svátky 
užíváte, a tak to má být. Hodně povedený a přátel-
ský byl taky Předčasný Silvestr a těší mě, že jste si 
pochvalovali ohňostroj. 

Mnozí jste mi řekli i napsali, že to byl nejlepší ohňo-
stroj v Mníšku. Ten letošní byl asi opravdu nejhezčí,  
i když si myslím, že se povedly i ty minulé. Děkuji vám 
všem, kteří jste se na přípravách všech těchto akcí 
podíleli, a děkuji kantorkám, kantorům a dětem za 
úspěšný a nezapomenutelný Knoflíkový trh.

Přeji vám do nového roku lásku, štěstí a hlavně zdraví. 
Zní to sice otřepaně, ale věřím, že si všichni společně 
přejeme žít dobré dny. Ať se nám dobře daří nejen  
v Mníšku, Rymani a Stříbrné Lhotě, ale ať se daří celé 
naší zemi a celé Evropě. 

Faktem je, že i my sami můžeme hodně udělat,  
abychom k tomu přispěli. Teď v lednu třeba tím, že 
půjdeme k volbám a zvolíme si slušného, k naší zemi 
přátelského a v Evropě silného prezidenta. Jsme malá 
země, která by si neměla myslet, že si vystačí sama.  
Evropa řeší hodně klíčových problémů, je hodně roz-
tříštěná, a proto i zranitelná. 

Před čtyřmi lety jsem volil „Karla“ a nakonec to ne-
dopadlo. Teď máme na výběr z méně kandidátů, ale 
někteří jsou opravdu dost dobří. Nebojí se zabojovat, 
i když se o nich říká, že nemají šanci. Jdou do společ-
ných debat, diskutují a nebojí se vyjádřit svůj názor. 
Vždy si ale znova a znova říkám: Proč je ta jedna židle 
vždycky prázdná?

A tak vás chci požádat, ať vaše místo u volebních uren 
nezůstane prázdné. Nemyslete si, že váš hlas nemá 
cenu, a volte. Volte až do konce. Prezidentská volba 
končí až po druhém kole. Teď není čas na to, vzdát se. 

Projděte úspěšně celým rokem 2018.

Petr Digrin, 
starosta

Obsah čísla
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„Stávající budova městského úřadu je v dezo-
látním stavu, vedle statických problémů má 
špatné rozvody a čeká ji generální rekonstruk-
ce, kdy z ní zbydou prakticky jen obvodové zdi. 
A to nelze řešit za provozu,“ popisuje starosta 
Petr Digrin závažné technické problémy, kvů-
li kterým chce vedení města nechat postavit 
nový městský úřad. Letos radnice vyhlásí ar-
chitektonickou soutěž, jejíž vítěz by měl zapra-
covat i podněty veřejnosti. „Architektonická 
soutěž je první fází a hlasování a názory obča-
nů k vzniklým návrhům je fáze druhá. Doufám, 
že to lidi chytne a zapojí se,“ věří zastupitelka 
Hana Kotoučová. 
Transparentnost a prostor pro náměty od ve-
řejnosti považuje za důležité i její kolega radní 
David Řehoř. „Lidé by měli mít příležitost říct 
si, co od nového úřadu očekávají. Povedlo se 
mi prosadit zapojení organizace Demokra-
cie 21 do celého procesu tak, aby si občané 
sami mohli navrhnout, v čem a jak by jim nová 
budova mohla sloužit. Těším se na zajímavé 
podněty, které jistě přijdou.“ Záměr vtáhnout 
veřejnost do přípravy projektu by uvítala i za-
stupitelka Šárka Slavíková Klímová. „Ráda bych 
věděla, co by na nové budově a jejím fungová-
ní uvítali senioři, matky s dětmi, pracující, ale  
i studenti.“ 
Město chce poptat zhruba deset ateliérů. Ná-
vrhy, které vzniknout, bude posuzovat komise 
složená i ze zástupců občanů, škol a spolků. 
„Vyhodnotili by tři nejúspěšnější návrhy, a ty 
by měl zohlednit autor projektu,“ přibližuje 
starosta představu vedení města, že do konce 
roku město vysoutěží dodavatele stavby.

Stará budova najde nové využití
„Retro podoba dnešního úřadu jako auten-
tická kulisa v seriálu Vyprávěj se sice líbila fil-
mařům, to samé se ale nedá říct o úřednících, 
kteří nepracují v dobrých podmínkách. Ani 
občanům se v takovém úřadu nevyřizují jejich 
záležitosti snadno, narážejí na stejně nevyho-
vující podmínky jako úředníci,“ myslí si zastu-
pitelka Hana Kotoučová a stejného názoru je 
i zastupitel Vlastimil Kožíšek. „Dnešní budova 

prostorově a hlavně technicky nevyhovuje no-
vým nárokům. Proto jsem pro novou výstavbu 
a nemám problém, aby se k ní veřejnost vyjá-
dřila. Vždyť ze starého úřadu může být třeba 
knihovna, spolkový dům nebo základní umě-
lecká škola, z přilehlé garáže může být důstoj-
né veřejné WC,“ uvádí Kožíšek.
O nutnosti postavit úřad nový nepochybuje 
ani zastupitel Pavel Jeřábek, ale je podle něj 
škoda, že diskusi, aby spolu s úřadem vyrost-
lo i plnohodnotné kulturní středisko, koalice  
v zárodku odmítla. „Tak snad alespoň veřej-
nou diskusí proběhne, jak využít uvolněný 
prostor stávající budovy úřadu. Bude to re-
gionální muzeum, kulturní stánek pro spo-
lečenské akce, knihovna, služební byty či se 
najde jiné využití?,“ uvažuje zastupitel Pavel 
Jeřábek. 

Klíčové služby na jednom místě
Vedle špatného technického stavu městský 
úřad ani prostorově nevyhovuje rostoucím ná-
rokům na moderní úřad. „Agendy, které musí 
ze zákona poskytovat, narůstají. Elektronická 
podání mají být realitou už za pár měsíců. Ne-
jde o to, že by radnice chtěla svévolně navy-
šovat byrokracii a počet úředníků, ale musíme 
reagovat na to, co po nás chce stát,“ vysvětluje 
starosta. Zastupitel Roman Procházka míní, že 
při plánování nové budovy je právě otázku ná-
růstu počtu úředníků třeba dobře rozmyslet. 
„Aby se za nějaký ten rok nemuselo přistavo-
vat pro další zaměstnance.“ 
Představa je taková, že v novém úřadu by měli 
lidé na jednom místě všechny klíčové služby: 
podatelnu, pokladnu, městskou policii, Czech 

Point, kopírovací službu a možná i dětský  
koutek a volný internet. „K tomu musí být  
bezbariérové prostory, technika a kompe-
tentní pracovníci, kteří občany odbaví,“ míní  
starosta.

Nová radnice by mohla vyrůst v Oboře
Ještě před rozhodnutím o stavbě úplně nové 
budovy město zvažovalo využít některý ze 
stávajících městských objektů. žádný by ale 
kapacitou nestačil. Proto začalo hledat místo, 
kde by mohla vyrůst nová radnice. „Město má 
své pozemky v okrajových nebo špatně pří-
stupných částech Mníšku anebo v předzámčí.  
To jsme ale vyloučili, protože nová stavba 
bude poměrně výrazným prvkem a předzám-
čí by mělo zůstat nezastavěné. Nechceme ani 
bourat stávající budovu úřadu, protože se jed-
ná o původní měšťanku, na kterou si ještě řada 
lidí z dětství pamatuje,“ uvádí starosta s tím, 
že jako nejvhodnější místo se ukázala Obora  
u Městského kulturního střediska. 
Tuto lokaci považují zastupitelé za vhodnou. 
„Přivítal jsem názor budovu bývalého penzio-
nu zbourat a postavit zde nový městský úřad,“ 
říká Vlastimil Kožíšek. Podle Hany Kotoučové 
lze stěží najít lepší lokalitu. „Předzámčí mi  
připadá nevhodné, je to spíš prostor pro ko-
nání koncertů a poutí. V Oboře lze pracovat 
se zelení, parkováním, požadavky úředníků 
na dispozici budovy a je to ve středu města.“  
Navržené místo se líbí i Šárce Slavíkové Klímo-
vé. „Je dostupné a pokud bude vyřešeno par-
kování, tak nemám žádné námitky.“ 
Zastupitelka Magdalena Davis by v novém 
místě pro úřad uvítala jeho propojení s kul-
turním střediskem. „Kulturní středisko by zů-
stalo na místě, na které jsou obyvatelé zvyklí 
a kde jeho provoz nikoho neruší. Propojením 
by se též snížily náklady na běžný provoz, 
včetně osvětlení a vytápění.“ Podle Šárky 
Slavíkové Klímové zbývá otázka financování 
stavby. „Je nutné najít řešení, které nezame-
zí dalším investicím obce například do oprav 
komunikací nebo rekonstrukce domova pro 
seniory,“ uzavírá.

Městský úřad 
je na spadnutí. 

Vyroste  
nová radnice

Interiéry budovy, konkrétně 
obřadní síně, se líbily filmařům. 
Použili je jako autentické kulisy  
do seriálu Vyprávěj. 

Budova městského úřadu je skoro 
havarijní, a proto chce vedení města 

nechat postavit novou. Moderní budova 
by navíc mohla úřad přiblížit lidem. 

Czech Point, možnost kopírovat  
i podávat žádosti na státní úřady by našli 

na jednom, bezbariérově přístupném 
místě. Lidé dostanou možnost vyslovit se 

k podobě nové radnice.

Martina Hrdličková Mnozí si tento dům pamatují z mládí jako tzv.měšťanku.
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Finance, vize i regulace. I o tom jednali zastupitelé

V úvodní, diskuzní části jednání se zastupite-
lé věnovali podnětu zastupitelky Magdaleny  
Davis na opatření k větší bezpečnosti na  
křižovatce ulic Lhotecká a Skalecká. Zastupi-
telé krátce diskutovali o tom, zda místo více 
zpřehlednit osazením „zrcadla“ nebo značkou. 
Podstatnou část diskuze pak ale vyplnilo téma 
Pavilonu, a to v návaznosti na informaci staros-
ty Petra Digrina, že radnice zpracovává žádos-
ti o další možné dotace, aby odlehčila městu 
od úvěru na stavbu kulturní části této budovy 
projektované jako součást Základní školy Ko-
menského 420 (samostatný článek k tématu 
Pavilonu najdete na str. 10 a 11). 
Starosta zastupitele informoval o tom, že 
případné vydání stavebního povolení se dá 
očekávat v lednu 2018 a pokud proti němu 
nepřijde odvolání, stavební firma je připrave-
ná zahájit práce už v únoru, aby bylo možné 
otevřít novou část školy už na začátku příští-
ho školního roku. „Dodavatel stavby Pavilonu 
bude požadovat zvýšení smluvní ceny kvůli 
ročnímu zdržení stavby o nárůst inflace. V pří-
padě odvolání by se kvůli zkapacitnění školy 

musely pořídit další kontejnerové třídy jako 
přechodné řešení, což je finančně náročné,“ 
uvedl starosta. 
Zastupitel Pavel Jeřábek se v této souvislos-
ti zajímal, jak město plní závěry memoranda, 
které podepsali zastánci i oponenti Pavilonu. 
„Kolem memoranda panuje nedorozumění. 
Z našeho pohledu bylo o tom, že nepodáme 
další námitky do místního šetření, nikoli že se 
vzdáme práva na odvolání proti stavebnímu 
povolení,“ uvedl Pavel Jeřábek. Podle starosty 
město své závazky z memoranda plní a poža-
dovaná hluková studie, kterou město ve spolu-
práci s účastníky řízení nechá zpracovat, bude 
připravená včas.

Mníšek má po delší době řádný 
rozpočet
V rámci projednávaných programových bodů 
zastupitelé schválili rozpočtové opatření  
a poté i návrh rozpočtu a na rok 2018. Po delší 
době se nejedná o rozpočtové provizorium, 
ale o řádný rozpočet. „Podařilo se ho sestavit už 

Program prosincového jednání zastupitelů byl nabitý. K nejdůležitějším bodům pat-
řilo schválení rozpočtu města na tento rok. Kromě toho rozhodli o omezení hazardu, 
zafixovali cenu vodného a stočného a shodli se například na tom, že město bude 

průběžně kontrolovat své obecně závazné vyhlášky. 

nyní v prosinci, protože se po delší době dají  
odhadnout příjmy, což dříve nešlo,“ uvedl 
starosta s tím, že radnice do rozpočtu zapra-
covala podněty z diskuze s veřejností v rámci 
stanovené 15tidenní lhůty. „Oceňuji, že se do 
rozpočtu podařilo zapracovat i dokončení cy-
klostezky a že se našly peníze mimo jiné také 
na úpravu vodních děl ve městě,“ řekl k tomu 
zastupitel David Řehoř. 
O možnost svého vystoupení k tématu roz-
počtu města požádala Lenka Jeřábková, 
která následně požádala o to, aby pravidla 
participativního rozpočtu schvalovalo zastu-
pitelstvo. Navrhla také, aby rozpočet počítal  
s prostředky na opravu starých budov ve měs-
tě a aby město uvažovalo o finanční rezervě 
pro dobu zhoršení všeobecné hospodářské 
situace. 
Magdalena Davis ocenila, že rozpočet počí-
tá i s finančním plněním města v souvislosti  
s jednáním s Kovohutěmi o ekologické likvi-
daci tamní skládky. Zastupitelé také schválili 
kalkulaci ceny vodného a stočného ve stá-
vající výši 49,99 Kč za vodné a 38,93 Kč za 
stočné.

Město zkontroluje vyhlášky
Od začátku nového roku bude z rozhodnutí 
zastupitelů ve městě platit nulová tolerance 
pro ten typ hazardu, na jehož omezení radni-
ce dosáhne. To se týká hlavně tzv. výherních 
hracích automatů, video loterijní terminály 
totiž vykázat ze svého území město nemůže, 
protože jejich provozování povoluje minister-
stvo financí. Stopka hazardu v Mníšku nebude 
platit pouze pro karetní turnaje, které orga-
nizují spolky a kde hráči sázejí v porovnání  
s automaty malé částky (samostatný článek  
k tématu regulace hazardu najdete na násle-
dující stránce).

Zastupitelé se shodli na tom, že uloží kontrol-
nímu výboru, aby průběžně kontroloval zhru-
ba tři desítky městských obecně závazných 
vyhlášek, aby držely krok s neustále se měnící 
republikovou legislativou. Zastupitelům se 
také představila nová kronikářka města, paní 
Věra Havlišová.

l  Souhlasí s vypracováním pro-
jektové dokumentace vodo-
vodního řadu v ul. Na Madlen-
kách v pozemku č. parc. 2812/2 
a 2812/1, k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  Souhlasí s návrhem kalkulace 
vodného a stočného pro rok 
2018 – cena vodného 49,99 Kč 
cena stočného 38,93 Kč.

l  Souhlasí s objednáním služeb  
v rámci participativního rozpoč-
tu od společnost Demokracie 21. 

l  Projednala konečnou variantu 
návrhu rozpočtu města pro rok 
2018 včetně důvodové zprávy  
a rozpočtového výhledu.

l  Dohodla se za účasti paní Mag-
daleny Davis a Šárky Slavíkové 
Klímové na uzavření dodatku se 
společností BDO Advisory s.r.o. 
ke Smlouvě o zpracování stra-
tegického plánu města Mníšek 
pod Brdy, o úpravě dotazníku a 
harmonogramu plnění.

l  Souhlasí s vypsání výběrového 
řízení na soutěž o návrh nové 
budovy Městského úřadu Mní-
šek pod Brdy. K jednotlivým 
návrhům bude následovat dis-
kuse s veřejností a hlasování  
o projektu.

l  Souhlasí s výběrem dodavate-
le projektové dokumentace na 
akci: „Cyklistická a in-line dráha 
na Pivovárce“ v Mníšku pod 
Brdy

l  Souhlasí s objednáním projek-
tových prací na akci: „Odvodně-
ní bytových domů č. p. 588, 589 
a 590“ v Mníšku pod Brdy spo-
lečnosti PIK Vítek.

l  Schvaluje změnu technické-
ho řešení odvodnění Pavilonu  
z retenční vsakovací jímky na 
nepropustnou jímku akumu-
lačně retenční s tím, že celkový 
objem bude cca 100 m3.

(Usnesení v plném znění na  
www.mnisek.cz)

RM č. 90 z 20. 11. 217 a č. 91 z 13. 12. 2017

Martina Hrdličková

  Krátce z jednání rady města

Na prosincovém jednání zastupitelé mimo jiné schválili řádný rozpočet na rok 2018.
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ANKETA ZASTUPITELů

Co očekáváte v roce 2018?  
Na co se těšíte a z čeho máte obavy 
jako občan a jako zastupitel/ka? 

David Řehoř:
Přál bych si, abychom 
dokázali zvolit 
prezidenta, který bude 
důstojně reprezentovat 

doma i v zahraničí, 
který bude národ spojovat  

a jehož moudrost a nadhled by byly inspirací 
pro každého z nás. Jako radní se těším na to, až 
budeme moci dětem, učitelům a všem dalším 
obyvatelům Mníšku předat Pavilon. Jako 
zastupitelé budeme všichni skládat své účty. 
Kdo něco vybudoval, co dobrého prosadil. 
Kdo bořil, obstruoval, bezdůvodně napadal 
a pokoušel se namísto práce jen shazovat  
a kritizovat. Čeká mě rozhodnutí, jestli po tom, 
co jsem v mníšecké politice zažil, budu znovu 
kandidovat. Na druhou stranu je úžasné, 
kolik dobrých věcí se, i přes ten marasmus, 
který tady malá skupina lidí vytváří, podařilo 
prosadit a zrealizovat. 

Šárka Slavíková 
Klímová:
Těším se na akce, 
do kterých budou 
zapojeni občané, 

jako je například 
participativní rozpočet. 

Věřím, že budou profesionálně zpracované 
a nebude z nich vynechána žádná skupina, 
jako třeba lidé bez internetu. Před dvěma 
roky jsem pořádala akci pro veřejnost na 
úpravy předzámčí a teď se mi podařilo do 
rozpočtu prosadit projekt. Doufám, že budu 
mít příležitost se mu věnovat. Obavy mám  
z toho, jaké vedení města si zvolíme na 
podzim. Představovala bych si takové, které 
bude s lidmi komunikovat a vystupovat tak, 
aby jednání s občany a s ostatními zastupiteli 
byla konstruktivní a bez urážek.

Magdalena Davis:
V roce 2018 mi skončí 
mateřská dovolená 
a s ní i jedna důležitá 
životní kapitola.  
O to víc si nyní vážím 

času, který trávím se 
svými dětmi. Přesto se 

na novou životní fázi těším, ráda se výzvám 
stavím čelem. Pokud mám v roce 2018  
z něčeho obavy, pak je to znovuzvolení  
Miloše Zemana do funkce prezidenta ČR. 
Myslím si, že po pěti letech sebestředného 
rozvracení společnosti bychom si zasloužili 
prezidenta, který by občany nemanipuloval 
a byl nám všem osobním příkladem. Jako 
zastupitelka doufám, že se letos podaří 
úspěšně dokončit územní i strategický 
plán tak, aby oba dokumenty měly širokou 
podporu veřejnosti. A také doufám, že  
v podzimních komunálních volbách lidé 
zvolí motivované, aktivní zastupitele, kteří 
posunou kvalitu správy města zase o kus dál.

Zprávy z radnice

Z města zmizí hrací automaty
Stopku hazardu vystavili zastupitelé Mníšku. Od Nového roku platí obecně 

závazná vyhláška zakazující tady provozovat tzv. výherní automaty. Regula-
ce se městu vyplatí i za cenu, že přijde o dosavadní příjmy z hazardu.

„Tento příspěvek do městské pokladny je po-
dle mne nevýznamný v kontrastu s problémy 
jednotlivců a rodin potýkajících se s gambler-
stvím. Mnohem nákladnější je pak léčení pa-
tologických hráčů a řešení sociálních dopadů, 
starosti o rodiny bez příjmů, které jdou často 
s gamblerstvím ruku v ruce,“ uvádí zastupitel-
ka Hana Kotoučová, která připouští, že dříve 
omezení hazardu nedávala takovou váhu, ale 
z gamblerství se podle ní stal obrovský pro-
blém. „Gamblerství sice není příliš vidět, ale 
jednotlivce, a s nimi i celé jejich rodiny, dokáže 
naprosto zruinovat. Osobní zkušenost naštěstí 
nemám, ale zapůsobil na mne životní příběh 
mé známé,“ dodává zastupitelka.

Protihazardní tažení je trendem 
posledních let
Snaha omezit hazard jak legislativou a vyš-
ším zdaněním, tak i většími pravomocemi na 
úrovni obcí, je patrná v posledních několika 
letech. Česká republika totiž ještě nedávno 

patřila k rájům hazardu, co se týká počtu hra-
cích zařízení v přepočtu na počet obyvatel. 
Problém se týkal hlavně velkých měst a ně-
kterých severočeských tzv. sociálně vylouče-
ných lokalit. Ne náhodou svého času dokon-
ce i ombudsman a také ústavní soud řešili 
požadavek těchto samospráv na nulovou to-
leranci hazardu.  

Problém byl totiž v tom, že města a obce moh-
ly vykázat ze svého území mechanické auto-
maty, povolované na jeden rok, ale nedosáhly 
na video loterijní terminály, na které získali 
provozovatelé tříletá povolení od ministerstva 
financí.  Aby stát předešel miliardovým arbit-
rážím v důsledku nedodržení těchto smluv, če-
kalo, až vyprší jejich platnost a zároveň nevy-
dávalo povolení nová. Díky tomu, a také díky 
pravomocem obcí regulovat hazard na svém 
územní obecně závaznými vyhláškami, se ho 
podařilo výrazně omezit.

Přijetí takové vyhlášky vítá i zastupitelka Šár-
ka Slavíková Klímová, která, jak uvádí, ji na-
vrhovala už v roce 2016 jako nejvýznamnější 
nástroj obce v boji proti hazardu. Tenkrát ji 
ale většina rady odmítla. „Gamblerství je druh 
dnes velmi rozšířené závislosti, což by potvr-
dili i odborníci z nedaleké Magdalény, o. p. s.,“ 
říká zastupitelka s tím, že za nejdůležitější ale 
považuje prevenci a osvětu. „Město může ze-
jména prostřednictvím škol podporovat tyto 
preventivní programy. Obecně lze ale říct, že 
samotná města pak řeší spíše důsledky, kdy se 
dostanou i celé rodiny do dluhů a těžké soci-
ální situace."

Zdravotní středisko pro dospělé pacienty 
čeká kompletní rekonstrukce. Radnice za-
čne od střechy, ta totiž není v dobrém stavu 
a do ordinací gynekologie a stomatologie  
v patře budovy kvůli tomu zatékalo a tvořila 
se tam plíseň.
Lékaři a zdravotní sestry ze zdejších ordinací se 
s problémy kvůli stavu budovy střediska potý-
kají už dlouhé roky. Potvrdili, že stará střecha je 
v nevyhovujícím stavu a ten se podepisuje na 
vnitřních prostorách tím, že zejména po deš-
tích se ze stropu odlupují kusy omítky. „Opravy 
se pořád odkládají, už jsme si zvykli, že po deš-
tích míváme mokré stropy a kvůli flekům pak 
sami malujeme. Nejhorší situace je asi v našich 
šatnách,“ popsala situaci jedna z lékařek. 
Město vyčlenilo finanční prostředky ve výši 
necelého miliónu korun na opravu střechy na 
budově zdravotního střediska pro dospělé, 
nechalo zpracovat projekt a na jeho základě 
je vydané stavební povolení. Zakázka prošla 
veřejnou soutěží, ze které vyšel dodavatel spo-
lečnost AAA střechy a stavby s.r.o.

„Domluvili jsme se, že s pracemi začnou na 
jaře, aby mohli pokládat izolace při optimál-
ních venkovních teplotách,“ vysvětluje Pavla 
Duchoňová za odbor správy majetku a inves-
tic města.
V tomto roce by pak měly následovat i práce 
na rekonstrukci vnitřku budovy, konkrétně na 
rozvodech elektřiny, na modernizaci toalet  
s cílem, aby budova byla v podobně dobrém 
stavu jako protější zdravotní středisko pro děti.

mh

Zdravotní středisko čekají větší opravy

Martina Hrdličková

Ilustrační foto: Shutterstock
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Zprávy z radnice

ANKETA ZASTUPITELů
Co očekáváte v roce 2018?  
Na co se těšíte a z čeho máte obavy 
jako občan a jako zastupitel/ka? 

Hana Kotoučová:
Těším se, že bude 
stát Pavilon, že se 
zahájí stavba nového 
městského úřadu  

a bude hotový 
strategický plán města. 

Doufám, že se budeme moci více zabývat 
otázkou péče o seniory. Rovněž nápady  
z řad občanů často přinášejí nový pohled 
na problémy, které se ve městě musí řešit,  
a to mne baví. Po dosavadních zkušenostech 
mám naopak obavy ze všech komplikací, 
které mohou výše uvedené body doprovázet. 
Těším se, že to v práci bude klapat po stránce 
odborné i lidské, těším se na dovolenou  
a hezké léto a řadu dalších, možná přízemních, 
ale pro vnitřní uspokojení důležitých věcí. 
Obavy mám pak vždy o své blízké, ale to je  
asi normální. A nerada maluji čerta na zeď.

Daniela Páterová:
Vzhledem k tomu, že se 
naše rodina rozrostla 
o nejmladšího člena, 
těším se, že v roce 
2018 opět zažiju, jaké 

je naše město pro rodiny  
s malými dětmi, začnu opět využívat služby 
pro nás určené a poznám rozdíl mezi situací 
před devíti lety (kdy jsem měla malé děti) 
a nyní. Těším se, že vznikne hřiště na Starém 
sídlišti. Také věřím a doufám, že dojde  
k zahájení výstavby Pavilonu, aby se ulevilo 
nejen žákům, ale především učitelům základní 
školy. Přeji vám všem chuť prožívat nové  
věci a radost v každém dni roku 2018.

Eva Jarolímková:
Čekají nás hned 
dvoje důležité volby. 
Doufám, že se u nich 
sejdeme a budeme 

volit tak, aby nám to 
bylo ku prospěchu, ať už na 

celorepublikové úrovni nebo na územních 
správách. Mám radost, že se v rozpočtu města 
našly další finanční prostředky na opravu 
chodníků, takže práce budou pokračovat,  
a lidé se dočkají pěkného chodníku třeba 
na ulici Čisovická. Osobně se těším na hezké 
chvíle, které strávím s rodinou a přáteli. 
Největší obavy mám ze zloby a zbytečných 
schválností. V osobní rovině i v té veřejné. 
Neustálá zloba a osočování nikomu 
nepomůžou a na úrovni města se všechno zlé 
nakonec obrátí proti každému z nás. Věřím,  
že si máme, nebo spíše musíme, pomáhat.

„Můj dům nemá základy, jakmile projede ko-
lem auto, otřásá se a opadává omítka ze zdi,“ 
popisuje své trable paní Kaňková z domu ve 
spodní, úzké části vjezdu na Malé náměstí.  
Lidé právě z této lokality radnici opakovaně 
upozorňovali na to, že někteří rodiče, kteří 
vozí své děti do detašované školky 9. května, 
nerespektují zákaz vjezdu a zkracují si cestu 
průjezdem přes Malé náměstí, i když je školka 
přístupná z ulice Nová. Další rovina problému 
je v nedostatku míst k parkování na Malém 
náměstí. Město ho řešilo tím, že vystavilo rezi-
dentům vjezdové a parkovací karty. 
„Vydali jsme jich 120 až 130, k dispozici je ale 
pouze necelých 30 parkovacích míst,“ uvádí 
vedoucí OSMI s tím, že město spolupracuje s 
dopravním projektantem. „Ten udělal návrh 
dopravního opatření, jak by šlo parkování na 
takto malém prostoru řešit a zároveň zachovat 
středový zelený pás, a s tímto řešením jsme 
obyvatele na společném jednání seznámili,“ 
informuje Pavla Duchoňová, vedoucí odboru 
správy majetku a investic města (OSMI). 
Po vydání vjezdových karet se podle Pavla 
Marouška, majitele domu v horní části Malého 
náměstí, situace zlepšila. „Jsem docela spoko-
jený. V naší části náměstí je prostoru víc, tak-
že obavy z většího provozu nepociťujeme tak 
silně jako lidé z domů kolem úzké vjezdové 
ulice,“ uvádí. 

Přes náměstí si někteří řidiči krátí cestu 
Nová miniškolka, která se tady po Novém 
roce otevřela ve zrekonstruovaném rodin-
ném domku, podle její provozovatelky Kate-
řiny Brabencové situaci na náměstí nezhorší. 
„Jedná se o dětskou skupinu pro maximál-
ně deset dětí. Čtyři z nich jsou navíc přímo  

z Malého náměstí, takže budou chodit pěšky. 
Ostatní rodiče jsem informovala o tom, že  
v místě školičky parkovat nemůžou, musejí 
nechat auto například na centrálním náměstí 
a projít Nádražní ulicí,“ dodává k tomu provo-
zovatelka nové miniškolky (další informace  
o ní jsou na str. 14).

Oslovení obyvatelé z obou částí náměstí se 
shodují na tom, že řešení situace s porušová-
ním zákazu vjezdu a neoprávněným parková-
ním by určitě přinesl přísnější dohled a pokuty 
od městské policie. Optimální by podle nich 
bylo, kdyby situaci tady kontrolovala vždy 
ráno před osmou hodinou, kdy lidé vozí děti 
do školek, a pak po obědě, kdy si je mnozí vy-
zvedávají. „Vždy ráno a odpoledne tam pohyb 
těch aut bezesporu je. Domnívám se, že bez 
větší kontroly a také přísnosti ze strany měst-
ské policie se to neobejde,“ říká místostarostka 
Daniela Páterová.
Městští strážníci v minulém měsíci věnovali 
kontrolám na Malém náměstí vcelku devět  
a půl hodiny. „Byli jsme tam v problematických 
ranních i odpoledních hodinách. Průjezd aut 
tam sice byl poměrně velký, ale šlo o auta osob 
a firem, které mají k vjezdu oprávnění. Pouze 
dva případy jsme mohli řešit pokutou, protože 
šlo o rodiče, kteří vezli svoje dítě do detašo-
vané školky 9. května,“ dodává k tomu Milan 
Kotouč, velitel městské policie.

Obyvatele Malého náměstí trápí projíždějící auta  
Některým lidem z Malého náměstí dělá starosti porušování zákazu vjezdu a parko-

vání. Právě kvůli těmto problémům několikrát jednali s městem. Na podzim navíc 
i v souvislosti s tím, že se na Malém náměstí otevírá miniškolka a někteří vlastníci 

zdejších domů se obávají, že to jejich situaci může zhoršit. 

130
vjezdových a parkovacích karet
vydalo město na Malé náměstí

Martina Hrdličková

Na řešení parkování na úzkém prostotu tohoto náměstí město spolupracuje s odborníky.
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Krátké zprávy z radnice

ANKETA ZASTUPITELů
Co očekáváte v roce 2018?  
Na co se těšíte a z čeho máte obavy 
jako občan a jako zastupitel/ka? 

Pavel Jeřábek:
Co očekávám od roku 
2018? Zákon, že rodiče 
dětí, pro které veřejná 
školka nemá místo, 

a jejich děti chodí 
do soukromé školky, 

dostanou příspěvek včetně 
odpočtu daní ve stejné rovině, kolik na jedno 
dítě přispívá veřejná správa do obecní školky. 
že o obsahu Zpravodaje nebude rozhodovat 
jeden zaměstnanec úřadu. že když budu mít 
štěstí, možná budu psát, co očekávám od roku 
2019.

Markéta Nováková: 
Od roku 2018 
neočekávám nic 
speciálního. Přeji všem 
co nejméně nemocí 

a co nejvíce štěstí. Co 
se týká našeho města  

 a jeho obyvatel, tak nejvíce by 
mě potěšila uskutečněná stavba Pavilonu. 
Přála bych všem rodičům, aby se konečně 
nemuseli obávat, že jejich děti nebudou 
moci navštěvovat základní školu v Mníšku.  
A největší obavu mám z toho, že se díky 
všemožným obstrukcím tato stavba opět 
neuskuteční v námi toužebně očekávaném 
termínu.

Vlastimil Kožíšek:
 Z pohledu občana  
a zastupitele se těším, 
že zvítězí zdravý 
rozum a nikdo se 

nebude odvolávat  
ke stavebnímu řízení  

 a konečně začneme stavět 
nový Pavilon pro základní školu. Věřím, že 
nakonec si místní občané uvědomí, že je 
lepší Pavilon a hezká okolní parková úprava, 
než dříve územním plánem zamýšlená 
výstavba velkého bytového domu. V mých 
letech už nemám obavy z ničeho. Jen bych 
chtěl mé rodině a všem občanům Města 
popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti  
v novém roce 2018. 

Eva Wollnerová
Jako obyvatelka 

Mníšku pod Brdy, 
ale především jako 
rodič budoucího 
prvňáčka, budu  

v roce 2018 netrpělivě 
vyhlížet zahájení 

výstavby Pavilonu. Coby zastupitelka pevně 
doufám, že v roce 2018 obě strany, koaliční  
i opoziční, začnou konečně táhnout za jeden 
mníšecký provaz bez zbytečných hádek  
a sporů. Naplánována je spousta zajímavých 
a důležitých věcí. Byla by škoda je zbytečně 
blokovat. úspěšný rok 2018 přeji nám  
všem.

Aktuální situace v přípravě strategického plánu 

Tvorba strategického plánu města se 
prodlužuje až do konce dubna 2018. 
Důvodem je úprava dotazníku pro 

veřejnost, do kterého zpracovatel včle-
ňuje připomínky od jednotlivých pracov-
ních skupin. Dotazník by měl být na cestě 
k občanům zhruba v polovině ledna.

Strategický plán má pomoci stanovit prio-
rity radnice a hledat jejich optimální řešení  
v oblastech dopravy a infrastruktury, životní-
ho prostředí, bydlení, bezpečnosti, sociální  
a zdravotní péče, školství, kultury, sportu  
a cestovního ruchu a v uplynulých týdnech 
vznikly pracovní skupiny pro takto vymezené 
oblasti zájmu. 
Tyto pracovní skupiny v uplynulých týdnech 
detailně připomínkovaly dotazník, který  

společnost BDO Advisory s.r.o. připravila. Tyto 
připomínky do dotazníku zapracuje tak, aby 
byl svým rozsahem pro všechny občany srozu-
mitelný a pro vyplnění komfortní.

Distribuce dotazníku bude elektronická  
i papírová, sběrná místa lidé najdou na měst-
ském úřadu a v Albertu. Dotazník se objeví 
na www.mnisek.cz a na zpravyzmnisku.cz. 
Následovat budou jednání pracovních sku-
pin v únoru a v březnu. Z těchto informač-
ních pramenů bude zpracovatel čerpat pro 
analytickou část strategického plánu města. 
Teprve po vypracování této části bude ná-
sledovat opět jednání pracovních skupin tak, 
aby mohla vzniknout rovněž návrhová část 
strategického plánu.t

mh

Návrh řešení parku v okolí budoucího 
školního Pavilonu představil architekt  
Peter Gromský z ateliéru GRIDO na Knof-
líkovém trhu.  

Park rozdělený zemním valem na část pro 
aktivity a pro odpočinek. Altán, nové stromy, 
zatravňovací dlažba, neoslňující osvětlení, ale 
také herní prvky pro děti a překážky pro par-
kour. To mají společné obě varianty řešení oko-
lí Pavilonu. 
Liší se například v poměru zelených a zpevně-
ných ploch a v tom, jestli naučná stezka po-
vede po hřebeni zemního valu nebo po jeho 

úpatí. Obě varianty se odlišují také vedením 
přístupové cesty vnitroblokem. 
„Hlavní rozdíly jsou v tom, že varianta B počítá  
s menší plochou zpevněných asfaltových 
ploch ve prospěch více stromů a zeleně.  
Vzhledem k tomu, že varianta A počítá s ve-
dením naučné stezky úpatím zemního valu, 
je tento val užší a vyšší než ve variantě B, kde 
stezka vede po jeho hřebeni. 
Obě varianty se liší ještě v tom, že zatímco hlav-
ní přístupová cesta vnitroblokem vede u varian-
ty A k Pavilonu, u varianty B směřuje ke vstupu 
do školy,“ shrnul architekt Peter Gromski.

mh

Jak bude vypadat park u Pavilonu? 

  Krátce k rozpočtu
Rozpočet města na rok 2018 počítá na výdajo-
vé straně s částkou skoro 200 miliónů korun. 
Z této částky největší díl půjde na stavbu no-
vého školního pavilonu. Mezi další významné 
investice města pak bude patřit rekonstrukce 
školní jídelny, stavba nového městského úřa-
du a rekonstrukce zdravotního střediska pro 

dospělé. Více než deset milionů korun bylo 
vyčleněno pro rekonstrukci silnic a chodníků, 
například na ulici Rudé armády, na Lhoteckou, 
Oboru a další menší stavby.

Podrobněji o jednotlivých akcích budeme  
informovat v příštích číslech.

PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU Rozpočet 2018 VÝDAJOVÁ STRANA ROZPOČTU Rozpočet 2018

daňové příjmy 72 655,00 Kč Zemědělství a lesní hospodářství 100,00 Kč 

neinvestiční přijaté dotace 35 747,00 Kč Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 27 570,00 Kč 

nedaňové příjmy 8 219,00 Kč Služby pro obyvatelstvo 20 714,00 Kč 

Komunální služby a majetek města 5 804,00 Kč Komunální služby 101 733,00 Kč 

Kapitálové příjmy 2 000,00 Kč Sociální věci 420,00 Kč 

Třída 8 – Financování 73 000,00 Kč Bezpečnost státu 4 950,00 Kč 

CELKEM : 197 425,00 Kč Všeobecná veřejná správa a služby 2 650,00 Kč 

městský úřad 23 217,00 Kč 

Třída 8 Financování  4 380,00 Kč 

Rozdíl příjmové a výdajové strany:  11 691,00 Kč CELKEM : 185 734,00 Kč 
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Zprávy z radnice

ANKETA ZASTUPITELů

Co očekáváte v roce 2018?  
Na co se těšíte a z čeho máte obavy 
jako občan a jako zastupitel/ka? 

Roman Procházka:
Co očekávám od dalšího 
roku? Aby připravovaný 
projekt se zaměřením 
na sport a mládež byl 

úspěšný a vzbuzoval 
co největší zájem u dětí. 

Očekávám nárůst počtu příznivců  
a členů ODS v Mníšku a v neposlední řadě 
dobré umístnění v říjnových komunálních 
volbách. Jako občan bych uvítal méně 
kriminality v našem městě a více oprav 
komunikací. Mým přáním je říkat to, co je 
splnitelné. Naopak nepovažuju za dobré sedět 
doma a jen si stěžovat.

Milan Kotouč:
Očekávám, že rok 2018 
bude těžký, protože 
bude supervolební  
a dá se očekávat, že ty 
podzimním, komunální 

volby bude provázet  
řada střetů. Přál bych si, aby 

byly faktické a nikoli osobní, jak se často stává. 
Těším se na další společenské a kulturní akce, 
které mají v městě tradici, jen mně trochu 
chybějí Máje. 

Petr Digrin:
Byl bych rád, kdyby se 
podařily uskutečnit 
všechny plánované 
akce. Je jich hodně 
a jsou pro město 

důležité. Velká částka 
byla vyčleněna na opravu 

komunikací a chodníků, třeba pro Staré i Nové 
sídliště. Na to se opravdu těším, že se pohne 
oprava a úprava parkovacích míst. Cením si 
toho, když jsou lidé ochotni pracovat a něco 
efektivně udělat. Někdy mám ale obavy, 
že mnozí by nejraději jenom „kibicovali“  
a „rozhodovali“, a když přijde na práci, tak po 
nich není ani vidu ani slechu.

Město připravilo žádost na Krajskou hygie-
nickou stanici Středočeského kraje o kontrol-
ní měření u starší zástavby a základní školy  
a také u školky a novými rodinnými a byto-
vými domy v Edenu. „V těchto částech může 
docházet prolukami mezi protihlukovými 
stavbami k výraznému překračování hluko-
vých limitů. Dokládají to i stížnosti obyvatel  
z těchto lokalit na to, že se situace průběžně  
a citelně zhoršuje nejen ve dne, ale i v noci,“ 
říká k tomu starosta Petr Digrin.
Lidé z těchto oblastí svými podpisy žádost 
města na krajskou hygienickou stanici pod-
pořili. „Podpisů se sešlo přes sto padesát a my 
lidem moc děkujeme a věříme, že to městu 
pomůže. Od roku 2010, kdy se městu podařila 
prosadit stávající ochranná opatření, se jednak 
zpřísnila legislativ a zároveň na dálnici narost-
la doprava,“ říká k tomu starosta.  

Kdo bude protihlukovou stěnu 
financovat?
Požadavek na měření hluku padl při jednání 
zástupců města a Ředitelství silnic a dálnici 
(ŘSD) ze strany správce dálnice. Aktuální mě-
ření je nutnou podmínkou k tomu, aby radnice 
mohla dál vyjednávat s ŘSD o tom, aby posta-
vilo protihlukovou stěnu na svém pozemku. 
Ten tvoří proluku mezi už existujícími valy, 
které postavil na jedné straně správce dálnice  
a na straně druhé developer zástavby Eden. 

Občané chtějí změřit hluk u dálnice. 
město oslovilo hygieniky

O provedení kvalifikovaného měření 
hluku u dálnice ve směru na Stra-
konice žádají radní středočeskou 

hygienickou stranici. Souvisí to s jednáním  
o stavbě zvukové bariéry v proluce mezi 
stávajícími protihlukovými stavbami. Žá-
dost radnice na hygienickou stanici podpo-
řilo svými podpisy více než sto padesát lidí.

Martina Hrdličková

Město se domnívá, že touto prolukou do 
města proniká hluk, a proto je stěna potřeba. 
Zástupci ŘSD financování stěny ale podmínili 
tím, že kvalifikovaná studie naměří hodnoty, 
které překročí povolené normy. „V případě, že 
se však hluková zátěž vejde do stanovených 
norem, ale město i přesto bude stěnu v tom-
to úseku chtít, bude její realizace zcela v režii 
města za splnění náročných podmínek správ-
ce dálnice,“ řekl k tomu starosta Petr Digrin. 
Stěna, o kterou město prostřednictví hluko-
vého měření usiluje, představuje 3. etapu plá-
novaných opatření. Měla by doplnit stávající  
valy a budoucí, který by měl navázat na bari-
éry Edenu a ŘSD. Město ho v současné době  
stavebně projednává a měl by vyrůst zhruba 
do dvou let.
Problematika rušivých důsledků provozu na 
dálnici ve směru na Strakonice obyvatele 
Mníšku pod Brdy trápí. Ne náhodou v rámci 
participativního rozpočtu města podali návrh 
na protihlukovou stěnu. Tento plán následně 
získal 41% hlasů a stal se tak projektem, který 
získal největší počet hlasů s velkým odstupem 
od ostatních návrhů. Město usiluje o řešení 
hlukové zátěže dlouhodobě. 

V Mníšku zimní údržbu zajišťuje už řadu let fir-
ma Komwag a její hladký průběh má za vedení 
města na starost zastupitel Vlastimil Kožíšek. 
Od začátku listopadu do posledního března je 
třeba udržovat sjízdných celkových 51 kilome-
trů silnic a schůdných celkem 16,5 kilometrů 
chodníků. Město na to vyčlenilo částku kolem 
třech miliónů korun.
V rámci údržby jsou městské komunikace  
rozdělené do několika kategorií. Hlavní, po 
kterých jezdí příměstská doprava a do kte-
rých patří i páteřní silnice jako je Komenského, 
hlavní výjezdy z Edenu a ze Starého a Nového 
sídliště, se v zimně solí.  Inertním materiálem 
(štěrkem) se sypou silnice druhé kategorie, to 
jsou například ulice v rámci obou sídlišť a pří-
pojné ulice k těm hlavním silnicím. Třetí kate-
gorii pak tvoří komunikace v chatových oblas-
tech Mníšku a v jeho příměstských oblastech, 
Stříbrné Lhotě a Rymaních.
„Chlapi, kteří obsluhují stroje na údržbu, 
musejí být v daném období v pohotovosti. 

Do akce jdou pak na základě výzvy, která je 
výsledkem monitoringu aktuální situace. Do 
půl hodiny pak musejí být stroje připravené 
vyjet,“ popisuje Vlastimil Kožíšek s tím, že na 
údržbu silnic jsou k dispozici dva velké pluhy 
a jedna multikára a v záloze je i traktor s rad-
licí. Na údržbu chodníků se budou používat 
dvě čtyřkolky.
Postup při zimní údržbě je takový, že nejdří-
ve přicházejí na řadu hlavní tahy a postup-
ně navazují další. „Největší problémy bývají  
s údržbou v chatových oblastech, kde cesty 
nemívají asfaltový povrch, bývají to jen pol-
ňačky a stává se, že se tam technika porou-
chá, když například zavadí o kámen,“ popisuje 
Vlastimil Kožíšek. Podle jeho slov je z hlediska 
údržby nejhorší taková zima, kdy je přes den 
lehce nad nulou a v noci mráz. „Nejhorší je led 
na silnicích. Sníh není takový problém, byly 
zimy, kdy jsme odváželi i třicet tatrovek se  
sněhem z náměstí,“ dodává Vlastimil Kožíšek.

mh

Zima je prubířským kamenem pro údržbu města

Opravy v jídelně
Od 1. ledna došlo ke sloučení Školní jídelny se 
Základní školou Komenského 420. Na konci 
roku 2017 došlo k fyzickému předání veškeré-
ho majetku, účetnictví i dokumentů. Jídelna 
funguje jako dříve, rodiče mají nově možnost 
platby převodem z účtu.
V letošním roce je naplánovaná oprava vzdu-
chotechniky. Projekt je hotový, město vyčle-
nilo peníze v rozpočtu a v nejbližších dnech 
zadá výběrové řízení na dodavatele zakázky. 
Na samotnou opravu dojde v době letních 
prázdnin, je časově náročná a bude trvat 
zhruba měsíc. 

mh
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Informace a upozornění městského úřadu

Informace k organizaci a místě konání prezidentských voleb

Třídit odpad se vyplatí
Město Mníšek pod Brdy získalo od společnosti EKO-KOM, a.s. 
odměnu za třídění odpadu a zajištění zpětného odběru  
v období 01. 07. –  30. 09.2017 v celkové výši 235 632,70 Kč.

Odměna za zajištění zpětného odběru 27 610,00 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální  
dostupnost sběrné sítě)

Papír 40,486 t 43 628,18 Kč
Plast 33,376 t 150 659,26 Kč
Sklo 10,052 t 10 648,08 Kč
Kovy  9,290 t  1 270,87 Kč
nápojový karton 0,410 t  1 816,30 Kč
Celkem 93,614 t 208 022,70 Kč

Finanční odbor upozorňuje na platby za komunální odpad, 
známky na popelnice
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy 
oznamuje občanům, že platby za komunální odpad 
se budou vybírat v pokladně Městského úřadu od 
15. ledna 2018, splatnost poplatku je 31. března 
2018. Pokud plátce uhradí poplatek později, upo-
zorňujeme na to, že ztrácí nárok na příspěvek od 
města pro jednotlivé poplatníky, kteří mají trvalý 
pobyt na území města Mníšku pod Brdy, dle Zásad 
pro poskytování finančního příspěvku Města Mníšku 
pod Brdy na úhradu poplatku za komunální odpad  
č. 1/2012, čl. II, odst. 2.

Dále upozorňujeme ty občany, plátce poplatku za 
komunální odpad, kteří provedou platbu bankovním 
převodem, že částka musí být připsána na účet měs-
ta nejpozději 31. 3. 2018.
Zároveň je třeba si vyzvednout a nalepit do konce 
března známku na popelnici, kterou si vyzvednete  
v budově městského úřadu u paní Bukajové.
e-mailová adresa: odpady@mnisek.cz; 

Olga Šibřinová 
vedoucí finančního odboru

OSMI upozorňuje
Odbor správy majetku a investic 
upozorňuje zejména chataře, že 
pytle na tříděný odpad jim budou 
na sběrném dvoře vydány pouze 
oproti platnému dokladu o za-
placení poplatku za komunální 
odpad na rok 2018. A to buď v pa-
pírové podobě při platbě v hoto-
vosti, nebo výpisem z bankovního 
účtu.  

Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

DATUM KONÁNÍ VOLEB 
Pro volby prezidenta repub-
liky ČR, konaných ve dnech 
12. a 13. ledna 2018, případ-
né druhé kolo ve dnech 26.  
a 27. ledna 2018 jsou stano-
veny v Mníšku pod Brdy tyto  
volební okrsky pro voliče po-
dle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu.

Dne 12. ledna (2. kolo – 26. led-
na) 2018 (pátek) se bude hla-
sovat od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 13. ledna (2. kolo 
– 27. ledna) 2018 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Volební okrsek č. 1 Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 3

Volební okrsek č. 4

Volební okrsek č. 5

další informace k voličským průkazům Vám poskytne městský úřad mníšek pod Brdy,  
odbor vnitřních věcí – mirka Jeřábková, tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz nebo také na www.mnisek.cz

Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 
dobříšská č. p. 56,  
mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 131, 132, 140, 152, 153, 
184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152
Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p. 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
Lážovská

Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88,  
382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p 124
Terezie Wagnerové
Tovární
U Lesíka
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. ev., 119, 181, 356

Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Komenského č. p. 420,  
mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p. 272, 337,  
357, 387,420, 427, 433, 471, 
833, 851, 881, 913, 426, 1533, 
1587
Nádražní – č. p. 603, 604, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY 

Skalecké náměstí č. p. 500,  
mníšek pod Brdy

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

Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKů 

rymaně č. p. 291,  
mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p.120, 213, 240, 
246, 281, 283, 284, 285, 301, 318, 

362, 363, 372, 401, 409, 410, 1022, 
č. ev. 306
Hladový vrch, Jarní
Kamenné
K Luckému mlýnu
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Červeného Kříže
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226,  
č. ev. 202, 414 

Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE  
č.p. 1167 Stříbrná lhota, 

mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

Pozn.: O případných nově  
vzniklých ulicích a jejich zařazení 

do volebních okrsků naleznete více 
informací na www.mnisek.cz

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění  
využití odpadů z obalů)
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V tomto roce se rozhodne o tom, kdy přesně 
poprvé rýpnou bagry do země, a také o tom, 
jak bude probíhat čerpání dotace, o kterou 
město požádalo Ministerstvo financí ČR. Jed-
ná se o zhruba 40 milionů korun určených prá-
vě na stavbu Pavilonu, o poslední fázi dotace, 
kterou tento rezort schválil na zkapacitnění 
školy Komenského 420 už v roce 2014 v cel-
kové výši 62 761 000 Kč a rozdělil ji do tří etap. 

První etapa proběhla rychle hned v roce 2014 
a šlo o rekonstrukci stávajících dílen a nevyu-
žívaných prostor školy, druhá fáze navazovala 
čerpáním v roce 2015 a město za ní pořídilo 
halu s tělocvičnou. Poslední etapu představu-
je dotace na stavbu Pavilonu a město ji původ-
ně mělo čerpat už v roce 2016.

Dotace se několikrát překládala
Skutečnost, že zkapacitnění školy probíhá po 
třech etapách, podle místostarostky Daniely 
Páterové dokazuje, o jak rozsáhlý záměr měs-
ta se jedná. „Protože se následně kompliko-
vala příprava projektu i stavebního povolení  
k Pavilonu, požádali jsme ministerstvo financí  
o přeložení dotace pro 3. etapu do roku 2017 
a ze stejného důvodu jsme v září letošní-
ho roku požádali o její přesun do roku 2018,  
respektive 2019,“ popisuje místostarostka. 

Momentem, od kterého se odvinulo zpož-
dění čerpání dotace v roce 2016, bylo odvo-
lání občanů proti územnímu rozhodnutí ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ti ne-
souhlasili (kromě například formálních chyb  
v dokumentaci) zejména s tím, aby v Pavilonu 
vznikl prostor pro kulturní účely a kavárnu. 
Stavební řízení se tím protáhlo o další bezmála 
dva roky a jejich průběh město a oponenti vidí 
zcela odlišně. 
Pavel Jeřábek jako jeden z oponentů říká, že 
radnice výrazně oddálila povolení stavby Pavi-
lonu, protože s nimi nejednala o podmínkách, 
za kterých by své odvolání ke krajskému úřadu 
stáhli. „Od podání odvolání do rozhodnutí Kra-
je uběhly dva měsíce, kdy pro to byla šance. 
Věřím, že pokud by bývalo došlo k dohodě, 
občané by své odvolání stáhli. Ale radnice 

Letošní rok bude pro Pavilon zlomový.     Půjde o stavební povolení a financování 
Téma

Pavilon, který má přinést tolik potřeb-
né prostory pro přeplněnou Základní 
školu Komenského 420, by měl být 

největším investičním projektem radnice  
v Mníšku pod Brdy. K tomu, aby se vizuali-
zace stavby z dílny ateliéru GRIDO s.r.o. 
stala skutečností, je potřeba zhruba  
63 miliónů korun. Proto město požádalo  
o státní, respektive evropské, dotace. 

Martina Hrdličková

tehdy mlčela, i když jsem ji žádal, aby jednala,“ 
argumentuje Pavel Jeřábek.

Radnice tvrdí, že jednání s oponenty bylo od 
počátku limitované jejich zásadním nesouhla-
sem s tím, že v komunitní části Pavilonu má být 
sál pro kulturní akce a kavárna. „Výhrady k bez-
pečnosti během stavby, obavy z nadměrného 
hluku nebo nedostatečného řešení odvodu 
srážkových vod byly a jsou stále pro město 
řešitelné. Neřešitelné však z našeho pohledu 
zůstávají námitky proti kulturní části Pavilonu, 
protože ta je pro celou stavbu natolik zásadní, 
že by jejím zrušením padl i celý projekt,“ uvádí 
k tomu starosta Petr Digrin.

Vyjádřil se i exministr financí
Oponenti se o problému, který mají s kulturní 
částí Pavilonu, rozepsali také v dopise bývalému 
ministru financí Ivanu Pilnému loni v létě (kan-
celář ministra ho pak poslala městu a redakce ho 
má k dispozici). V jeho úvodu zmínili, že zkapa-
citnit školu je potřeba a nevyčerpat přidělenou 
dotaci by byla velká škoda, a dále už popiso-
vali to, co z jejich pohledu starosta, zastupitelé  
a radní v celé kauze dělají špatně, nebo naopak 
nedělají vůbec (dopis účastníků řízení Eduarda 
Navary a Milana Olšáka), že s občany nekomu-
nikují a prosazováním kulturní části Pavilonu 
nerespektují zájmy obyvatel okolních domů 
(dopis zastupitele Pavla Jeřábka).  

Oba dopisy shodně žádají ministra o to,  
zda by svojí autoritou pomohl posílit pozici 
oponentů při jednání s vedením města. „Ob-
racíme se na Vás, zda byste svojí autoritou ne-
podpořil snahu obyvatel, aby s nimi radnice 
města začala odpovědně jednat a společně 
hledat přijatelné řešení,“ píše Pavel Jeřábek. 
Eduard Navara a Milana Olšák zakončují svůj 
dopis z 8. 8. 2017 slovy „...žádáme Vás (pane 
ministře) o následující: pomozte nám, prosím, 
z pozice donátora, navázat dialog s radnicí. 
Nedaří se nám to. Předem Vám děkujeme za 
podporu.“ 

E-mailová komunikace mezi kanceláří mini-
stra financí a Pavlem Jeřábkem v návaznosti 
na to dokládá, že tehdejší ministr Ivan Pilný 
neodpovídal Pavlu Jeřábkovi na „předjednání 
posunutí dotace“, jak v prosinci na Facebooku 
uvedla Lenka Jeřábková. „…prostudoval jsem 
Vaši žádost ze dne 31. července tohoto roku, ve 
které žádáte o podporu při hledání jiného řešení 
probíhající realizace investičního záměru, kte-
rý byl Ministerstvem financí schválen vydáním 
rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ napsal bývalý 
ministr Pavlu Jeřábkovi.

Dále bývalý ministr financí Ivan Pilný uvedl,  
že rezort provádí šetření místně příslušného  
finančního úřadu, k němuž Ministerstvo  
financí dalo podnět na základě žádosti obča-
nů města. „Podle mých informací nebylo dosud  

62 761 000 Kč 
vyčlenilo ministerstvo financí 

na zkapacitnění školy.
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Komunitní centrum
Koncepce Pavilonu předpokládá, že 
novou školní budovu s moderními 
třídami, zázemím a školní družinou 
doplní nové kulturně-společenské 
prostory, které město dlouhodobě 
potřebuje a které bude každý den vy-
užívat zdejší komunita – od nejmen-
ších dětí po rodiče a prarodiče.

Zatímco dvě nadzemní podlaží budou 
patřit školním aktivitám, v přízemí vznik-
ne tolik potřebný sál pro 150 až 200 lidí, 
který bude v dopoledních hodinách 
využívat škola například pro besedy  
s významnými lidmi nebo odborníky 
na drogovou problematiku, šikanu atd.  
V odpoledních hodinách by prostor 
měl sloužit mimoškolním aktivitám  
– například jako taneční sál k výuce tan-
ce, baletu anebo divadelní prostor pro 
dramatický kroužek anebo prostor pro 
dospělé k jejich vzdělávání (přednášky, 
kurzy včetně univerzity třetího věku). 
Budou se zde také odehrávat významné 
akce školy jako Školní akademie, vítání 
prvňáčků nebo besedy s rodiči anebo 
besídky nejrůznějších kroužků a spol-
ků, které dnes probíhají v nedůstojných 
a nevyhovujících prostorách anebo za 
nimi musejí cestovat například do sálu  
v Řevnicích. Večer by měl sál sloužit  
k pořádání besed a přednášek, divadel-
ních či filmových představení anebo ko-
morních koncertů. Konat by se zde měla 
i zasedání zastupitelstva města.

Ve druhé polovině přízemí vzniknou 
nové prostory pro mateřské centrum, 
klubovny pro kroužky a spolky včetně 
klubu důchodců, prostory pro hudební 
výuku nebo samostatný malý cvičební 
sál určený pro jógu, pilátes, aerobic atd.

Propojit vzdělávací a kulturní funkce 
společně se spolkovým životem se jeví 
jako optimální i ekonomicky nejvýhod-
nější varianta – škola dostane prostory, 
které budou moci po vyučování využí-
vat spolky pro volnočasové aktivity dětí 
i dospělých a město pro kulturní a spo-
lečenské akce. Vznikne tak nový veřejný 
prostor, kde se budou denně přirozeně 
scházet lidé všeho věku. Navrhovaná 
kavárna je určena především pro rodi-
če (nebo prarodiče), kteří zde čekají na 
své děti, a pro ostatní, kteří si přijdou 
zacvičit, na přednášku, kurz anebo na 
divadelní či filmové představení. Pro-
pojení školních a mimoškolních aktivit  
v jednom místě určitě přivítají rodiče, 
protože jim ulehčí logistiku, a přine-
se mnohem vyšší bezpečnost pro je-
jich děti. Ty nebudou muset na většinu 
kroužků přebíhat půl města. 

Daniela Páterová

prokázáno žádné porušení rozpočtové káz-
ně, které by bránilo pokračovat ve financování  
projektu dle platného rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ani k jiným nezákonným jednáním ze 
strany příjemce dotace, tj. Města Mníšek pod 
Brdy,“ stojí v odpovědi odeslané z e-mailové 
adresy kanceláře ministra financí.

Potíže s komunitní částí Pavilonu 
Protože dotace ministerstva financí je určená 
výhradně na stavbu nových tříd, šaten a záze-
mí, avšak projekt Pavilonu počítá také s prosto-
ry pro společenská setkávání a kulturní akce,  
město požádalo také o dotaci z evropských 
fondů. Konkrétně ministerstvo pro místní roz-
voj, spravující Integrovaný regionální operační 
program (IROP), který podporuje mimo jiné  
i vznik komunitních center. 
„Vycházeli jsme z toho, že tato část Pavilonu 
funkci komunitního centra bude také plnit.  Ze 
zadání dotace navíc nebyla zřejmá podmínka, 
že v dotované stavbě musí být poskytovaná 
sociální služba. Kdyby to tak bylo, bylo by pře-
dem jasné, že nemá smysl o takovou dotaci žá-
dat,“ vysvětluje místostarostka Páterová.
Poskytovatel totiž žádost o dotaci zamí-
tl, protože podle něj nesplnila napravitelná  
kritéria přijatelnosti. Odůvodnil to několika 
argumenty, z nichž nejpodstatnější je ten,  
že projekt není v souladu s cíli a podporova-

nými aktivitami. „Projekt není primárně zacílen 
na výstavbu komunitního centra podporujícího 
sociální inkluzi, nebyla dostatečně odůvodněná  
potřebnost realizace projektu,“ stojí mimo jiné  
v odůvodnění zamítnutí dotace.
Město se ještě pokusilo doplněním své žádosti 
nepříznivý ortel zvrátit. „Domnívali jsme se, že 
senioři nebo matky s malými dětmi na mateř-
ské, pro které mají být prostory v komunitní 
části Pavilonu také určeny, jsou svého druhu 
ohrožené skupiny obyvatel. Poskytovatel to, 
bohužel vidí jinak,“ uvedl starosta Digrin.  
V odůvodnění zamítnutí dotace se píše, že 
město ani napodruhé nepředložilo žádné 
nové skutečnosti. „Cílová podskupina popiso-
vaná jako „Rodiče s malými dětmi ve věku 2 – 11 
let, Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, 
včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/
samoživitelkou (osoby pečující o dítě mladší 15 
let či o osobu blízkou)“ neodpovídá zvoleným 
cílovým skupinám v žádosti o podporu, stojí  
v ministerském dokumentu. 

Město si vzalo úvěr
Z webových stránek ministerstva pro místní 
rozvoj, věnovaných IROPu, je patrné, že mezi 
projekty, které se na rozdíl od mníšeckého 
Pavilonu, dotační podpory dočkaly, byla na-
příklad novostavba MŠ, přístavba jídelny  
a rekonstrukce dalšího zázemí školy v obci Ne-
koř, nebo novostavba areálu Mateřské školy  
v Hostivici.
V tiskové zprávě ministerstva pro místní roz-
voj z 2. 11. 2017 se píše o tom, že v oblasti 
komunitních center s limitem výše evropské 
dotace 17 milionů korun (o přibližně stejnou 
částku žádal Mníšek) se dotace dočkala na-
příklad komunitní centra v Pacově, Ostravě,  
v Třebíči, Kopřivnici nebo ve Valašském Me-
ziříčí. „Zde všude se obyvatelé mohou těšit na 
veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se 
setkávají členové komunity za účelem rea-
lizace sociálních, vzdělávacích, kulturních  
a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 
situaci jednotlivců a komunity jako celku,“ stojí  
v ministerském textu.
Kvůli financování komunitní části Pavilonu, 
na kterou Mníšek dotaci nezískal, si město 
vzalo úvěr u České spořitelny, který bude 
splácet patnáct let. Na prosincovém jednání 
zastupitelstva starosta Petr Digrin informo-
val, že radnice bude dál zkoušet i jiné cesty, 
jak získat úlevu od úvěrové zátěže, například 
žádostí o dotaci u Krajského úřadu Středo-
českého kraje. 

Financování Pavilonu se věnovala MF DNES  
v říjnovém článku Přístavbu blokují odpůrci. 
Rodiče brání projekt peticí. O měsíc později 
vydala upřesnění s tvrzením, že oponenti 
mají pouze obavy ze zvýšené hlučnosti vlivem 
dopravy a akcí pořádaných v plánované 
kulturní části Pavilonu.
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Letošní rok bude už šestý v řadě v pozici ředitelky školy a prvním, kdy bude mít pod 
palcem i provoz školní jídelny. Do ředitelny před lety vstoupila s vizí, jak školu změ-
nit. Leccos z toho prosadila a pár věcí má ještě před sebou.

Vzpomenete si na svoje pocity, když jste  
poprvé stála před historickou budou školy? 
Co vám tehdy běželo hlavou?
Samozřejmě. Věděla jsem, že mě čeká velké 
množství práce, měla jsem respekt, ale záro-
veň jsem to vnímala jako výzvu. Ve skutečnosti 
té práce a úsilí při překonávání překážek všeho 
druhu bylo pak daleko víc, než jsem si uměla 
na začátku vůbec představit.
Letos to bude šest let, co jste ve funkci  
ředitelky a ředitelé mají funkční období  
šestileté... 
Pro každého ředitele školy je povinností vidět 
dál, než jen na šest let funkčního období do-
předu.

Jde o to něco vybudovat v zájmu vzdělání našich 
dětí, a to se bez dlouhodobé vize dělat nedá.
Naštěstí vedení Města si toto velmi dobře uvě-
domuje, a proto v posledních letech nevypsalo 
konkurzy na místa ředitelů v jiných školských 
zařízeních, ačkoli to bylo možné. Když jsem 
se ptala pana starosty a paní místostarostky, 
jak jsou spokojení s mojí prací, dostala jsem 
kladnou odpověď. Proto nevidím důvod, proč 
bych neměla pokračovat v naplňování mých 
dlouhodobých vizí i v dalším období.
Co z vašich plánů se podařilo naplnit?  
Při mém nástupu jsem městu předložila kon-
cepci, která celkem konkrétně popisovala 
směr, kterým jsem školu chtěla vést. Podařilo 

Michaela Pažoutová: Za katedrou si    odpočinu a práce s dětmi mě nabíjí
se zavést individuální třídní schůzky, třídnické 
hodiny ve všech třídách, angličtinu učit již od 
první třídy a také aplikovat širší nabídku dal-
ších cizích  jazyků. Podařilo se výrazně navýšit 
podíl moderní techniky, zlepšit ekonomic-
kou efektivitu školy různými způsoby včetně 
úspěšného získávání grantů, nastartovat práci 
školního parlamentu, zavést výukovou meto-
du matematiky profesora Hejného, připravit 
a realizovat nový intenzivní program pro dal-
ší vzdělávání pedagogů, zapojit školu mezi 
katedrové školy v oblasti managementu, vy-
tvořit poradenské pracoviště na škole, zapojit 
zaměstnance do spoluvytváření koncepce 
dalšího rozvoje školy … Myslím, že můžu říct, 
že toho za mnou není málo. 

A které jsou ještě před vámi?
Nepodařilo se mi dosáhnout nižšího počtu 
žáků ve třídách, což je určitě způsobeno i vý-
razným nárůstem počtu žáků během posled-
ních pěti let z cca 420 žáků na současných 
přibližně 800.
Zájem o školu roste, bohužel prostorové mož-
nosti jsou omezené.  Nepodařilo se mi získat 
sto procent zkušených a kvalifikovaných učite-
lů. Bohužel ve Středočeském kraji je takových 
kantorů akutní nedostatek, a tak přes veške-
rou snahu není personální obsazení naší školy 
stále ještě na optimální úrovni.
Jak ve škole dnes funguje spolupráce s rodiči 
žáků? Nebo jinak: učí se doma se svými dět-
mi nebo mají tendenci nechat vše na učite-
lích a škole?
Většinou platí pravidlo, že rodiče, se kterými 
se nám dobře spolupracuje, si uvědomují, že 
není možné vše nechat jenom na škole, a svým 
dětem se věnují i doma. Nemusí to být pouze 
tím, že s dětmi píší úkoly, ale také tím, že s nimi 
chodí do přírody, jezdí na výlety, vedou je k čet-
bě, hudbě, toleranci, respektu, k uvědomění si 
toho, jak je vlastní rodina důležitá.
Ptám se na to proto, že občas se píše i v mé-
diích o tom, že se snižují nároky na žáky  
a zhusta tento trend podporují samotní rodi-
če s tím, aby se děti nepřetěžovaly.
Doba je dnes jiná, uspěchaná. A jak škola, tak 
i rodina si musí uvědomovat, že investice do 
našich dětí je investice do budoucnosti. Při 
tom je ale důležité si uvědomovat, že poře-
kadlo ´Všeho s mírou´, je to, čeho bychom se 
měli držet všichni celý život.  V dnešní době je 
důležité klást důraz na morální hodnoty, které 
nám začínají u některých dospělých chybět. 
Také je důležitá samostatnost, umění se prosa-
dit, komunikační schopnosti. Neměli bychom 
zapomínat, že chceme vychovávat poctivé, 
slušné lidi, kteří si uvědomují, že vzdělání je 
potřeba.
Jak v tom pomohlo zavedení programu  
Začít spolu?  
Tento program stojí právě na užší spolupráci 
vyučujících a rodiny. Připravuje žáky na to, aby 

Úsilí při překonávání překážek 
bylo daleko víc, než jsem si uměla 
představit.

Ředitelka Základní školy 
Komenského 420 řídí 
kolos s osmi sty žáky 

a osmdesáti zaměstnanci

Martina Hrdličková
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Michaela Pažoutová: Za katedrou si    odpočinu a práce s dětmi mě nabíjí

se v budoucnu aktivně zajímali o učení, uměli 
se sami aktivně a efektivně učit, učení je bavilo 
a nebylo pro ně spojeno právě s nadměrným 
stresem.  Charakteristické je pro něj na naší 
škole i slovní hodnocení na 1. stupni, na 2. 
stupni hodnotíme slovně pouze kompetence. 
Bývají slyšet stesky na to, že se snižuje  
připravenost dětí na příchod do první třídy, 
myslíte, že toto změní povinný předškolní 
rok v mateřské škole?
Opět to souvisí s rodinou. Máte rodiče, kteří se 
dítěti věnují a zvládnou dítě připravit na školu 
dokonale, bez toho, aniž by navštěvovalo ma-
teřskou školku. Ale nejsou všichni takovými 
rodiči.  Co takovému dítěti podle mého názoru 
chybí, je sociální zařazení do skupiny vrstevní-
ků. Máme zkušenost, že mníšecké školky při-
pravují děti pro vstup do školy kvalitně.
Na druhou stranu se mluví i o tom, že přeplně-
né třídy těžko umožní pracovat s mimořádně 
nadanými žáky? Jak vy takové případy řešíte 
ve škole, která má skoro 800 dětí?
Máte pravdu, stále se mluví o inkluzi, ale na 
nadané žáky se trochu zapomíná. My na ně 
zapomínat nechceme, proto pro ně otevíráme 
hodiny s rozšířenou výukou matematiky, kde 
je malé množství podobně nadaných žáků. 
A samozřejmě se tak uleví i v kmenových tří-
dách, protože se počty žáků o tři až čtyři sníží. 
Až seženeme dalšího vyučujícího matematiky, 
zařadíme tuto péči i na 2. stupni. 
Mluví se také o tom, jaký problém dělá  
odchod nadanějších žáků do víceletých  
gymnázií. Četla jsem názor, že v důsled-
ku toho pak na druhý stu-
peň zbývá jen nuda a šikana.  
Že víceletá gymnázia jsou omyl 
a lepší cestou by bylo zatraktiv-
nit právě ten druhý stupeň. Co si 
o tomto myslíte? 
Samozřejmě odchody někte-
rých dětí na víceletá gymnázia 
nás trápí. A většinou máme žáky 
úspěšné, alespoň to říkají ředitelé 
gymnázií... Z naší školy odcházejí 
Ti, kteří nároky gymnázií dobře 
zvládají, umějí se učit. Snažíme se 
ale stále pracovat na zefektivnění 
a zkvalitnění výuky na 2. stupni, 
aby nám žáků na víceletá gymná-
zia odcházelo co nejméně.
Jak se řídí škola s tolika žáky  
a učiteli, notabene v historické 
budově?
Je to někdy náročné, ale náš 
kolektiv je poměrně stabilní  
a hodně mi v tom samozřejmě 
pomáhají nejen zástupci, ale  
i ostatní kolegyně a kolegové.  
Je ale pravda, že řada problé-
mů, které musím řešit, souvisí 
s nedostatečným prostorovým 
zázemím, a to jak pro samotnou 

výuku, tak i pro učitele. V současné době je ne-
dostatek místa tím hlavním faktorem limitují-
cím další rozvoj školy.
Proto bych si velmi přála, aby se co nejdříve usku-
tečnily plány radnice na rozšíření kapacity školy.
Přestože by se zvětšil objem spravovaného 
prostoru, ve skutečnosti by to velmi usnadnilo 
organizační práci nejen mně, ale celému peda-
gogickému sboru, žákům a také rodičům.

Od ledna přibíráte pod křídla i jídelnu. Zbyde 
vám ještě energie a síly na učení? Jak vlastně 
dobíjíte osobní „baterky“?
Ano, souhlasím, že jídelna je další zátěž. Cel-
kově si myslím, že energie a síly mám stále 
dost, ale je pochopitelné, že při řízení takové-
ho kolosu mohu samotné pedagogické práci 
věnovat jen omezený čas. Ostatně proto také 
mají ředitelé škol znatelně nižší pedagogic-
ké úvazky. Možná to zní nepochopitelně, ale 
samotné hodiny, kdy učím, jsou pro mě pří-
jemným vytržením z nepřetržité organizační 
práce. Vždy jsem učila ráda, a ani by neby-
lo správné, abych s dětmi ztratila kontakt.  
V podstatě si v hodinách výuky odpočinu.  
A moje osobní baterky si dobíjím tím, co 
mě baví. Chodím na aerobik, v létě na kolo  
a brusle, v zimě plavat, snažím najít si čas na 
knížku, na to zajít do divadla nebo do kina. 
Zkrátka odpočívám aktivně.

S čím vyhlížíte do nového roku 2018?
Do roku 2018 vyhlížím s optimismem. Věřím, 
že se spustí proces výstavby Pavilonu a škola 
tak dostane prostory, které nutně potřebuje. 
Věřím, že škola si díky kvalitní práci našich uči-
telů bude i nadále získávat nové žáky a dokáže 
tak naplnit dlouhodobý výhled vedení města.  
A nakonec věřím, že se nám bude dařit vycho-
vávat ve spolupráci s rodiči děti samostatné, 
zdravě sebevědomé, ale zároveň pokorné, 
slušné a pracovité. Závěrem si pak dovolím 
popřát všem obyvatelům Mníšku pod Brdy 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v soukromém  
i profesním životě po celý nadcházející rok.

Mgr. Michaela Pažoutová 
(*1970)

Vystudovala Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze obor 
učitelství se zaměřením na hudební 
výchovu výchovné poradenství, 
školský management. Před nástupem 
do ZŠ Komenského 420 působila jako 
ředitelka ZŠ v Praze Písnici, pracovala 
ve škole v Praze 9 a v ZŠ dobřichovicích. 
má dospělého syna Tomáše. ráda 
sportuje a čte, zejména detektivky. 
Chtěla by se vrátit ke hře na klavír.

V současné době je nedostatek 
místa tím hlavním faktorem 
limitujícím další rozvoj školy.

 Vždy jsem učila ráda a nebylo  
by správné, abych s dětmi  
ztratila kontakt.
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Ředitelka Pažoutová učí děti matematiku a etickou výchovu.
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Školy

Prosinec byl na Základní škole Komenské-
ho 886 nabitý. Vrcholily přípravy na Knoflí-
kový trh, přišel Mikuláš a proběhla vánoč-
ní besídka pro rodiče příznivce školy. 

Začátkem prosince se kupodivu nezapomněli 
ve škole objevit čerti. To víte, hříšníci se na-
jdou všude, přišli ale i Mikuláš s andělem, aby 
potěšili ty hodnější. Navštívili jsme Hornické 
muzeum v Příbrami, podívali jsme se, jak se 
dříve slavili Vánoce v hornické rodině a zavítali 
jsme také na výstavu Betlémů. Od listopadu 
žáci společně s pedagogy a některými rodiči 
vymýšleli a vyráběli výrobky na Knoflíkový trh. 
Rok 2017 jsme zakončili vánoční besídkou pro 
rodiče a příznivce školy, tentokrát na téma 
„Staré pověsti české“ a muzikál „Ať žijí ducho-
vé“. Záměr setkat se neformálně s rodiči a pří-
znivci školy, nenásilně vklouznout do předvá-
noční atmosféry, ukázat, co se žáci naučili, ale  

také se na chvilku oprostit od každodenních 
starostí, se vydařil.  
Pásmo začalo představením pohádky na mo-
tivy filmu „Ať žijí duchové“ s úžasnou Leon-
týnkou, Jendou a rytířem Brtníkem v hlavních 
rolích. Následovalo vystoupení chlapeckého 
sboru Svist Band, které koledami rozezpívalo 
i obecenstvo. Po úpravě kulis jsme se přenesli 
do českých dějin díky novodobě pojatým Sta-
rých pověstem českým. 
Před diváky přišli bratři Čech a Lech pod horu 
Říp, začala vládnout kněžna Libuše, Kazi si vza-
la Bivoje, a Teta? Ta prodávala v drogerii. Došlo 
i k hádce Chrudoše a Šťáhlava a vládnutí Pře-
mysla Oráče. To vše provázely veselé písničky 
a humor. Na závěr nejstarší žáci za doprovodu 
kytary naladili další vánoční tóny a přenesli nás 
do Vánoc. 

Mgr. Marcela Krákorová,  
ředitelka ZŠ, Komenského 886

www.zsmnisek886.webnode.cz

Vánoční besídka s Leontýnkou  
a Přemyslem Oráčem 

Na vánoční besídce s motivy filmu Ať žijí duchové se objevila i Leontýnka, Jenda a rytíř Brtník.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní 
Dagmar Charvátové, odcházející ředitelce 
Školní jídelny Mníšek pod Brdy, za její práci, 
přátelský a kolegiální přístup k zaměstnan-
cům. Velmi si vážíme všeho, čeho jsme pro 
strávníky pod Vaším vedením dosáhli. Bylo 
nám ctí s Vámi pracovat.

Vážíme si práce Vaší,
strávníci netuší, co ve Vás ztrácí.
Byla jste nám oporou,
vzhlížíme k vám s pokorou.

Stýskat se nám bude, o tom žádná,
jídelna bez Vás bude poloprázdná.
A tak přejeme Vám ze srdce,
mnoho radostí, práce, legrace. 

Neradi se s Vámi loučíme,  
bude se nám stýskat.

Kolektiv školní jídelny

Otevírá se nová školka V Trávě
Od 2. ledna 2018 otevíráme novou školičku „V Trávě“ na adrese Malé ná-
městí 91. Přijímáme šikovné děti od dvou let do malého kolektivu (max. 
10 dětí). Vyváženou a kvalitní stravu zajišťuje osvědčená firma Bionea. 
Naší snahou je vést děti ke šťastnému prožívání dětství. Vycházíme z při-
rozené potřeby dětí učit se a poznávat nové věci v souladu s přírodou. 
Pobytem venku rozvíjíme dětskou touhu po přirozeném pohybu pod 
dohledem zkušené fyzioterapeutky Mgr. Hany Šurkovské. Garantujeme 
kvalifikovaný personál a plnění hygienických a legislativních norem. 

Více informací na webové stránce www.skolka-mnisek.cz  
či facebookové stránce https://www.facebook.com/vtrave/, kde 
sledujte aktuální dění. Kontaktovat můžete Mgr. Kateřinu Brabencovou 
na e-mailu katka@vtrave.cz. 

Stadion - Jawetta - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

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

Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku. 
Tel.: 775 623 723

a4
20
10
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Ze zámku

Móda napříč staletími 
„modrá“ bílá paní

Po českých hradech a zámcích se prochází 
mnoho bílých paní. Ta bezpochyby nejzná-
mější je určitě bílá paní rožmberská. Tra-
duje se, že na panstvích rodu Rožmberků 
zvěstuje šťastné nebo smutné události po-
dle toho, zda se zjeví s černými nebo bílými 
rukavičkami. Prý také uspávala Petra Voka, 
pokud nezodpovědné chůvy usnuly. Jak se 
jmenovala a čím si zasloužila, že se z ní stal 
duch?
Naše nejznámější bílá paní se jmenovala 
Perchta z Rožmberka a žila v 15. století. Bo-
hužel neměla lehký osud. Po šťastném dětství 
prožitém v jižních Čechách byla přislíbena 
čerstvému vdovci, moravskému pánovi Janu 
z Lichtenštejna. Pánu sice urozenému, leč po-
vahy hrubé a neurvalé. Perchta byla ve svém 
novém sídle v Mikulově psychicky i fyzicky tý-
rána. Jednou z příčin zřejmě bylo i pomalé vy-
plácení jejího věna, ale určitě také přítomnost 
její tchýně a švagrové pod jednou střechou. 
Perchta nedostávala peníze na živobytí, strá-
dala hladem i zimou. Dochovalo se celkem 
32 zoufalých prosebných dopisů otci i brat-
rům, pomoci se ale nedočkala. Její manžel jí 
prý před svou smrtí žádal o odpuštění. Toho 
se mu ale nedostalo, a tak Perchtu proklel.  
A proto nenalezla klid ani po smrti.
A jak se vlastně bílá paní pozná? Hlavně po-
dle špičatého klobouku se závojem zvaným 
hennin. Jedná se o typickou dámskou gotic-
kou pokrývku hlavy. Jeho výška se lišila podle 
společenského stavu nositelky, šlechtična ho 
mívala vysoký jeden metr, měšťanka klidně  
60 cm. Závoj mohl dosahovat až na zem, ně-
kdy ale měl třeba i tři metry. Zajímavostí je, že 
vlasy nad čelem, které čepec nezakrýval, se 
často odstraňovaly. Podle vkusu dámy se buď 
vyholovaly, vytrhávaly nebo alespoň velmi 
pevně sčesávaly pod klobouk. ženě tak vynikl 
oválný obličej a vysoké čelo, což bylo považo-
váno za velmi elegantní.
Z jednoduchého „jednorohého“ henninu se 
později vyvinul dvojitý čili dvourohý, oblíbe-
ný především ve Francii. Jeho nositelky byly 
někdy popisovány jako krávy, aniž by tím ov-
šem bylo myšleno cokoli hanlivého. Extrémní 
podoby heninnů prý měly 
rohů i více. Proti módě 
rozměrných čepců 
brojila spousta mra-
vokárců, paradoxně 
ale, jak to tak bývá, 
zájem o ně ještě 
zvýšili. Naše pa-
nenka má na-
štěstí na hlavě 
hennin klasický, 
na sobě pak ble-
dě modré šaty.  
I bílá paní 
P e r c h t a  
z Rožmberka 
se přeci ně-
kdy může 
p ř e v l é k -
nout do 
jiné barvy.

mch

Co se chystá na zámku v roce 2018:
31. 3. – Velikonoční veselice s kuřetem

29. 4. – Čarodějnické prohlídky

9. 6. – Dětský den se šermíři
9. 6. a 10. 6. – Víkend otevřených zahrad

23. 6. – Divadlo Příbram, Balada pro banditu

červenec – otevření nové výstavy o první republice

10. 8. a 11. 8. – letní divadelní muzikálové představení
24. 8. – koncert Lenky Filipové
25. 8. – Hradozámecká noc

Ani letos nebudou chybět tradiční oblíbené 
akce, každá již v několikátém ročníku. Jako 
první přijměte od nás pozvánku na Veliko-
noční veselici s kuřetem, která se bude konat 
již posedmnácté. Tentokrát ovšem v sobotu  
31. března.  Chybět samozřejmě nebude  
jarmark, hudba, šerm, Pašijové hry nebo speci-
ální prohlídky zámku.
Na ty se budete moci těšit také na konci dubna, 
tentokrát na téma čarodějnic. Pro děti budou 
připraveny Čarodějnické prohlídky s vyprávě-
ním o životě čarodějnic, kouzlení a zaříkadlech.  
Dětem pak bude věnován také celý den počát-
kem června. V sobotu 9. 6. se bude v zahradě  
konat Dětský den se šermíři se soutěžemi, hra-
mi a plněním šermířských dovedností. 
V červnu nesmíme zapomenout ani na Ví-
kend otevřených zahrad, který letos proběhne  
9. a 10. června, a také na Divadlo Příbram, kte-
ré v sobotu 23. 6. představí Baladu pro bandi-
tu. Už dnes je na co se těšit. 

Před deseti lety byl na zámku otevřen druhý 
prohlídkový okruh, který návštěvníkům při-
bližuje život v době první republiky. A právě 
tomuto období bude věnována také dlouho-
dobá výstava, která bude umístěna v patře se-
verního křídla zámku a jejíž otevření se plánu-
je na červencové prázdninové období. 
O prázdninách rozhodně nesmíme zapome-
nout také na muzikálové představení pod ši-
rým nebem, ani na tradiční Hradozámeckou 
noc. Den před ní nám navíc ještě zazpívá Len-
ka Filipová. Na její již druhý koncert na Mníšku 
se můžeme těšit v pátek 24. srpna. No a než se 
pak nadějeme, přijde opět advent, Mikulášská 
nadílka i vánoční program.
Nezapomeňte ale, že speciální programy a pro-
hlídky určené dětem se u nás konají pravidelně 
každý víkend a každý svátek. Navštívit můžete 
Pohádkové prohlídky s princeznou, Prohlídky  
s Elsou, Putování za zámeckými skřítky, pro-
hlídky O zámeckých strašidýlkách, Kouzelné 
sklepení i výtvarný ateliér.

mch

 autor Alena Čelouchová

Co se chystá na zámku v roce 2018
První republika jako téma výstavy, pohádkové prohlídky, velikonoční akce s dopro-

vodným programem, koncerty i muzikál, to je jen malá  „ochutnávka“ zámeckých  akcí  
v novém roce.
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Historie/ 100 let republiky

Jako průvodce posloužila Pamětní kni-
ha města, sepisovaná od roku 1915, 
kterou archivuje dobřichovický Státní 

archiv pro Prahu západ. Na úvod jsme vy-
brali zajímavé momenty, které tato kronika 
zaznamenává od měsíců předcházejících 
vzniku republiky, až po úmrtí 1. prezidenta, 
T. G. Masaryka v září roku 1937.

Letos naše republika oslaví sté narozeniny.  
Jak na pozadí velkých dějů žilo městečko pod Skalkou?

1. světová válka
„Všechny zvony v kostele byly vzaty až na 
jediný zvon, který tu ponechán. Zásobová-
ní bylo na příděl, který byl malý a často ani 
nebyl. Často sem jezdili lidé z Prahy vlakem  
a skupovali vše, co se koupit dalo. Byla to veli-
ká pastva pro válečné lichváře. Obilí bylo pod 
státním dohledem a hospodář musel většinu 
odevzdat státu. Kvůli tomu vynalézali skrýše, 
aby pro sebe něco zachránili, pod podlahou, 
v kompostu…Ke konci války se městečku 
nevyhnula španělská chřipka. Z řad mníšec-
kých vstoupilo do legií 15 mužů, ve válce jich  
padlo 17. 
Když nastal okamžik prohlášení naší samostat-
nosti 28. 10. 1918 a konec války, byla radost 

veliká. Všechny domy zdobeny prapory, uspo-
řádány tábory lidu a průvody. 9. listopadu svo-
lána schůze obecního zastupitelstva, 1. schůze 
ve svobodné samostatné vlasti. Poté 1.radní 
J. Řehtáček přečetl telegram vydaný Národ-
ním výborem z 28. 10. 1918, že přejímá vládu  
v Československém státě. Poměry se uklidňují, 
přídělové lístky se ruší. V r. 1919 zasazena lípa 
svobody (15. 4. 1919), zasadila ji Tělocvičná  
jednota Sokol. Do kořenů lípy byla vložena 
skleněná roura a do ní byl ukrytý přípis na  
pergamenovém papíru psaný tuší. V tom-

to roce byla založena měšťanka v Rymani  
a Zahořany se odmítly podílet na financování 
jejich nákladů.“

Pozoruhodný příběh vlakového 
spojení s Prahou
„Škoda, že nádraží je tak vzdálené, proč není 
u hřbitova?,“ tato otázka byla ve vzduchu  
i v době, kdy dráha z Mníšku do Prahy  
a Dobříše fungovala od roku 1897 už víc než 
dvacet let. 
„Původně měla trasa vést Čisovicemi, Ba-
žantnicí kolem Habrového ke hřbitovu, Malé  
sv. Hoře a lesem do Nové Vsi, ale pozemky 
pro tuto trasu byly příliš drahé, tak se hleda-
la cesta pastvinami a úhorem, levnější, takže 
se stočila až nahoru ke Včelníku. Páni z rady 
Mníšku při jednom veselém zasedání na 
Zbraslavi podepsali, aniž důkladně četli, že 
obec platit bude na údržbu dráhy 1000Kč, ať 
vede, kde podnikatel stavby určí. Pozdě pak 
pykali, že vede jiným směrem, pro Mníšek 
nevhodným. Pak není divu, že je výhodnější 
spojení autobusem, časově i finančně. Škoda 
přeškoda, že někdy malý, ukvapený podpis 
mnoho pokazí…“

Ceny potravin ve městě stouply 
během války desetkrát až stokrát.

28 Kč 
za kilo hovězího, 
32–40 Kč za vepřové,
máslo za 60–80 Kč,
za 20 Kč se tajně prodávala
mouka, cukr za 21 Kč.

Martina Hrdličková
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100 let republiky v Mníšku

V den konání Knoflíkového trhu odstartoval streetartový projekt 
“Bejvávalo…”. Jeho autor, David Bílek, by v něm s vaší pomocí rád 
ukázal místa v Mníšku pod Brdy, která doznala změn v průběhu 
času. Umístil na konkrétní domy jejich historickou fotografii a v příš-
tích týdnech máte možnost vidět minulý i současný stav zároveň.
Možná jste si všimli velkoformátových fotografií umístěných v různých 
částech města na budově České pojišťovny na náměstí nebo na vedlejší 
restauraci U Benáků. Další jsou například na zeleném krámku v Praž-
ské ulici, fotka je i na našem domě v Čisovické ulici, zezadu na škole  
a u zámku.

Myšlenka spočívá v tom, že přefotíme historické fotografie a pohledy 
na banner, který vyvěsíme u místa, odkud byla fotografie pořízena. Pro-
jekt není časově omezený, budeme tedy přidávat bannery v průběhu 
roku tak, jak získáme nové fotografie a lidi ochotné pomoci finančně. 
Záběry nemusí nutně být výrazně staré, spíše jde o ukázání změn v na-
šem městě.
V případě, že byste se rádi na projektu podíleli, ať už finančně či máte 
zajímavou starou fotografii místa v Mníšku pod Brdy, ozvěte se mi pro-
sím na mail: david.bilek@gymkc.cz či na telefon 777 002 472

Leden 1936
Byl abnormálně teplý, mrazy nepatrné, slunce 
hřálo, takže na polích se pěkně oralo. Koncem 
ledna led na Zadním rybníku zesílil a Okrašlo-
vací spolek spolu se Sportovní osadou Red River 
pořádal 1. hokeyový zápas. Sport na ledě, který 
u nás dosud znám nebyl a také dosud nepěsto-
ván. Také krasobruslení na rybníce pražskými 
hosty předvedené, velmi se zamlouvalo. Ceny 
rozdány v Sokolovně. 

Leden 1938
Po Novém roce se silně oteplilo a bylo nadprů-
měrné teplo. Sníh sešel a byla obava, že nasta-
ne velká voda v řekách. U nás se ještě 16. ledna 
se konal hokeyový zápas pořádaný Sokolem.  
25. ledna v úterý u nás byla viděti polární záře  
a není pamětníka, že by kdy dříve byla spatřena. 
V 8 hodin večer se pojednou rozzářila obloha 

nad Skalkou rudou záplavou a zdálo se, že někde 
hoří. Zář se táhla od Kytína a Lhotky ke Skalce. 
Záře byla stále jasnější a prostupovaly z ní do 
výše sluneční paprsky jako by slunce bylo scho-
vané za rudou záclonou. Krása trvala do 9 hodin, 
pak záplava bledla a táhla ku Praze. Druhý den 
všechny noviny psal o polární záři.

Leden 1939 

Letošní leden byl tak teplý, že už dávno takový 
nebyl. Jako na jaře, v rukou se nosily jehnědy, 
stromy začínaly rašiti, byl strach, až by uhodil 
mráz, že květy pomrznou a ovoce nebude. Život 
u nás trochu oživnul. Sokol pořádal „Šibřinky“, 
Okrašlovací spolek Karneval, bylo veselo, ale ne 
tak bezstarostná nálada. „Pomoc pro uprchlíky“  
s nevšední ochotou několik párů vybíralo, i pan 
farář se sbírky ujal, vybráno bylo 4 000 Kč. Život 
v obci šel zvolna klidně dál.

Leden 1940
Mrzne při sluneční záplavě. Na tři krále přišlo  
k nám spousta lyžařů a sáňkařů, ale na přeno-
cování není místo, je tu říšské vojsko ubytované, 
je v Sokolovně, na faře a ve Velkém hostinci, až 
prý se vojsko zotaví. Přijde nové vojsko k nám, 
přes 200 mužů, jsou tu vojenské nákladní vozy 
uschované v hospodářské zámecké kolně. Na 
Tři krále bylo městečko zdánlivě  klidné při zprá-
vě, že zatčen byl za ilegální činnost dr. Jaroslav 
Cebe. Máme šatenky, obuv smí být na povolení 
od obecního úřadu na základě žádosti. 1 vejce 
přiděleno na 14 dní. Zima v lednu byla velká, 
sněhu spousty, paliva hlavně uhlí nedostatek, 
poněvadž schází železniční vozy. Maso hově-
zí značně podražilo, vepřové není. Nyní bude  
i sběrna na mléko, máslo, sádlo a lůj. Zatemně-
ní v oknech musí být stále.

„Bejvávalo“ ...aneb mníšek včera a dnes na vašich fotkách

Historické příběhy lednových měsíců
(výběr z Pamětní knihy mníšku pod Brdy do roku 1940)

Pamětní kniha Mníšku pod Brdy je uložená ve Státním archivu pro Prahu západ v Dobřichovivcích.

db
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Knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
mníšek pod Brdy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
JÁ HLUPÁK 
Magda Váňová 
Magda Váňová píše poutavé 
romány, které nepotřebují  
okatý děj. Příběh sochaře  
Vincenta a kostýmní návrhářky 
Evy začíná tím nejobyčejnějším 
způsobem, starostí, jak si 
vybudovat existenci.

PŘÍTELKYNĚ 
Táňa Keleová - Vasilková 
Tři ženy – Hana, Marta, Táňa.  
Tři přítelkyně – tři osudy, které  
pojí touha po sebenaplnění  
a smysluplném životě.  

ŽENA V OKNĚ 
A. J. Finn 
Podmanivý thriller amerického 
autora napsaný  
v hitchcockovském stylu, jehož 
hlavní hrdinka trpí depresemi  
a úzkostnými obavami, přesto 
však dokáže pozorně sledovat  
své nejbližší okolí.

O DÍVCE GRACE 
Anthony Doerr 
Dojemný román o lidské slabosti, 
síle přírody a spásné moci lásky.

KRVAVÉ SESTRY 
Graham Masterton 
Katie Maguirová je na stopě 
padesát let starého tajemství, 
které by ji mohlo přivést k vrahovi. 
Pokud ovšem vrah nenajde Katie  
a její vlastní tajemství jako první

SELFIES 
Jussi Adler Olsen 
Pokračování řady dánských 
krimithrillerů z oddělení Q, jehož 
tým pod vedením detektiva 
Morcka tentokrát bojuje i o svou 
další existenci.

TIŠE A PŘESNĚ 
J. D. Robb 
Laserový paprsek přiletěl rychle, 
tiše a se smrtící přesností. 
Brzy se ukáže, že toto bylo jen 
zahřívací kolo, a nový útok po 
sobě zanechává další mrtvé. 

Eva Dallasová má před sebou 
mimořádně těžký úkol.

HORKÁ PŮDA 
Thomas Enger 
Hluboko ve švédských lesích  
v první den podzimních honů  
je zastřelen starší muž. Nejednalo 
se však o náhodný výstřel. 

KNIHY PRO DĚTI
LEGENDA O DRAČÍ HOŘE 
Frank Schmeißer  
Draci, přátelství, legrace  
a dobrodružství, to je úžasné 
zahájení nezapomenutelné 
fantasy! 

MÍCA A MŇOUK 
Petr Behenský 
Mňouk je zvědavý kocourek, který 
strká své roztomilé fousky všude 
tam, kde tuší nějakou zábavu  
a dobrodružství. A Míca? Ta se 
ke každé lumpárně vždycky ráda 
přidá! 

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

VINCENT A BÓĎA 
Tajemství hraničního lesa 
Martin Šinkovský 
Tentokrát Bóďu a jeho 
kamarádku Lotku čeká pořádné 
zimní dobrodružství na 
sněhu. Vypraví se totiž spolu 
s Vincentem ke Králickému 
Sněžníku, do tajemného 
Hraničního lesa

ZÁKON SMEČKY 1-6 
Erin Hunter 
Zvířecí sága o statečné  
a nezdolné smečce psů,  
z nichž každý pes je jiné rasy,  
jiné povahy, přesto jsou  
svázáni společným poutem 
přátelství.

POHÁDKY OD POTŮČKŮ 
Irina Gurinová 
Kouzelné pohádky o zvířátkách 
pro nejmenší děti.

KAZIMĚSTI 
Martin Bečan 
Čtveřice přátel zjišťuje, že město, 
ve kterém žijí a studují, má 
druhou tvář. Sněží v něm papír, 
tramvajové koleje tvoří horské 
dráhy, krysy se mění ve stíny  
a jsou v něm domy, ulice a celé 
čtvrti, o kterých většina lidí 
nemá tušení.
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2. místo – Tereza P., 13 let 3. místo – Sofie H., 9 let

3. místo – Sára K., 6 let

Čím chci být, nakreslily děti
Městská knihovna v Týdnu 
knihoven vyhlásila výtvar-
nou soutěž pro všechny děti, 
na téma „ČÍM CHCI BÝT“.
Sešlo se nám opět spoustu krás-
ných a nápaditých prací. Fan-
tazie a sny dětí nemají hranice. 
Vybrat ty nejlepší výkresy nebylo 
snadné, i proto máme dvě třetí 
místa, ale snad se nám to po-
vedlo. A čím by děti chtěly být? 
Třeba účetním ve Švýcarsku, 
režisérka, psychiatr, hasič, ma-
lířka, psovod, rybář, nebo třeba 
soudce.
Všem dětem moc děkujeme  
a všechny výkresy si můžete 
prohlédnout na schodech do 
dětského oddělení městské 
knihovny.

Tereza Bauerová, knihovnice  
1. místo – sestry Valerie, Sofie, Amelie, 7–12 let
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Recept na štěstí z Knoflíkového trhu?  
Dvacet deka lásky, pusinek a rodinné pohody 

Pointa Knoflíkového trhu je v tom, že se v něm 
výrobky prodávají za knoflíky. Letos poprvé 
prodejce z řad žáků, spolků i seniorského Do-
mečku našli návštěvníci v jedné řadě, která se 
táhla od kostela až téměř na konec Nádražní 
ulice. “Banky,“ které směňovaly koruny za knof-
líky v kurzu 5 korun za 1 knoflík, měli lidé po 
ruce na obou koncích prodejní osy i v jejím 
středu. Dominantou prostoru před kostelem 
byl Betlém od spolku Rorejs, který namaloval je-
den z jeho spoluzakladatelů, akademický malíř 
Vladimír Větrovský (velký rozhovor s ním jste si 
mohli přečíst v prosincovém Zpravodaji). 
Z každé pětikoruny vyměněné za knoflík šla 
letos jedna koruna na dobročinné účely – pro 
nadaci herečky Zdeňky žádníkové, která před 
pár lety v Mníšku žila a která pomáhá dětem 
na dětském oddělení pražské motolské ne-
mocnice. „To, co díky vám nemocným dětem 
budeme moci pořídit, vyfotím a pak třeba ve 
vašem Zpravodaji nebo na webu města uvidí-
te, čemu konkrétně jste pomohli,“ slíbila v úvo-
du trhu herečka Zdeňka žádníková.

Trh patří k vyhledávaným  
předvánočním akcím
Knoflíkové tržiště se záhy zaplnilo lidmi, kteří 
s knoflíky v kelímcích procházeli od jednoho 

prodejního stolu k druhému. „Chodím sem ka-
ždoročně, nevynechala jsem ani jednou. Zatím 
jsem vyměnila knoflíky za dvě stě korun, ale 
počítám, že utratím zhruba pětistovku. Pravi-
delně nakupuju andělíčky, které dělaly děti ze 
školky 9. května, ale koupila jsem i pár věcí, co 
dělali prvňáčci,“ ukazovala zaplněnou tašku 
paní Jana. 

Každoroční návštěvnicí prý je i paní Dagmar 
„Koupila jsem si krásná přáníčka, stejná se mi 
líbila už vloni. Je v nich úžasný recept na štěs-
tí od čtvrťáků: dvacet deka lásky, dvacet deka 
pusinek a dvacet deka rodinné pohody, všich-
ni bychom potřebovali z takových surovin ty 
svoje životy péct,“ četla z přáníčka ze čtvrtky 
a kartonu.

Pan Honza, tatínek školních dětí se taky účast-
ní trhu pravidelně. „Přišel jsem je podpořit 
a koupil jsem zatím adventní věnec,“ řekl  
a ocenil i letošní nové uspořádání, kdy se 
prodejní stánky táhnou i celou Nádražní ulicí.  
„Je to příjemné překvapení a rozhodně změna 
k lepšímu. 

Část výtěžku z prodeje za knoflíky putovala 
do nadačního fondu herečky žádníkové, kte-
rá pomáhá na oddělení pediatrie v motolské 
nemocnici. 

Vánoční stromky ozdobily 
děti ze škol i spolků
Smrčky zdobené vlastnoručně vyrobenými vá-
nočními ozdobami od dětí ze škol, ale také od 
seniorů z Domečku, jsou už tradiční součástí 
mníšeckých předvánočních akcí. Den před 
Knoflíkovým trhem přišly ten svůj stromek 
pod kostelem ozdobit děti ze školy a družiny 
Komenského 420 a také z Mateřského centra 
OÁZA. 

Děti z 1. B ozdobily svůj stromeček nazvaný 
„Vánoční překvapení“ andělíčky, které vyrábě-
ly se svojí paní učitelkou Sylvou Strnadovou 
z plastových kelímků. „Na drátek jsme navlík-
ly kelímek, daly jsme víčko, udělaly hlavičku, 
mašličky jako vlásky, paní učitelka Sylva udě-
lala křidýlka z celofánu. Nakonec jsme dole 
kelímek rozstříhaly, aby byl jako kanýrek na 
sukýnce,“ popisují Kája Schincke a Viki Hlavatá, 
jak děti ozdobu vyráběly. 

Děti z družiny zkrášlily svůj stromeček „Bam-
bulkový“ koulemi z polystyrenu, omotanými 
vlnou a dělaly i lesklé prskavky z brček omo-
taných alobalem. Další stromeček nazvaly 
„Perníkový“ a ozdobily ho ozdobami, které 
se podobají perníkovým. „Dělala jsem panáč-
ka a zvoneček, jsou z hnědé čtvrtky a ozdoby 
jsem na to kreslila bílou fixou,“ říká při zdobení 
stromku Kiki Vojdová.

Třída 1. A s paní učitelkou Jaroslavou Čereš-
ňovou přišla nazdobit stromeček „Mašličkový“ 
látkovými mašlemi a také papírovými hvěz-
dičkami, které děti vyráběly při pracovních 
činnostech. Děti z 1. D nazvaly svůj stromeček 
„Kouzlo Vánoc“. „Hledali jsme něco trvanlivého 
a pomohlo nám, že jsme od jedné mamin-
ky dostali komponenty, malé kuličky, které 
jsme pak s dětmi v rámci dílniček navlíkali do  
tvaru vánočních ozdob,“ uvedla paní učitelka  
Martina Fialová. 1. C ozdobila svůj smrček pod 
názvem „Vánoční tajemství“.

mh

Adventní světlo rozzářilo Mníšek
V podvečer první adventní neděle, která letos připadla na 3. prosince, se zaplnilo prostranství 
pod kostelem lidmi. Nenechali si ujít akci Světlo adventní, která předcházela rozsvícení vánoční-
ho stromu a slavnostního osvětlení města.
Byly tady celé rodiny, a hlavně množství dětí, které přišly s lucernami nebo svíčkami, aby si v nich 
rozsvítily adventní světlo a odnesly si je domů. Společné setkání doprovodilo pohybové vystou-
pení se světelnými řetězy, které si speciálně pro tento podvečer připravily děti ze spolku Bios Fit 
pod vedením Lindy Sevaldové. Mníšecké děti, navštěvující Základní uměleckou školu v Řevni-
cích, pod „taktovkou“ své učitelky Martiny Bauerové zazpívaly několik vánoční písniček a koled.
Klidný adventní čas popřáli spoluobčanům starosta Petr Digrin, místostarostka Daniela Páterová 
a farář Jan Dlouhý. Světelná vánoční výzdoba, kterou radnice pořídila letos v nové podobě, se 
rozsvítila krátce před půl šestou. Poté pan farář pozval spoluobčany, aby svými lucernami s ad-
ventním světlem rozjasnili i vnitřek kostela sv. Václava.

mh

Martina Hrdličková

Knoflíkový trh i letos přilákal stovky lidí. Jeho těžištěm byly už tradičně výrobky  
s vánoční tématikou, které vytvořily děti z mníšeckých škol, školek a spolků a také 
uživatelé z domova pro seniory. Součástí akce byla vystoupení dětí. 

Stánky se letos poprvé táhly až do Nádražní ulice.

Děti ozdobily stromek Vánoční překvapení.
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Tisíce krabic od bot ukrývaly dárky pro děti.  
Polovinu z nich naplnili lidé z mníšku pod Brdy

V Mníšku jsme sebrali 967 dár-
ků, ve škole jich bylo 594, škol-
ky daly dohromady 229! Jsou 
to naprosto neuvěřitelná čísla 
a moc děkuji všem, kteří se do 
této sbírky zapojili. Na rozdíl od 
předchozích let, kdy jsme pře-
bytky vozili do centrály v Praze, 
se nám letos podařilo všechny 
dárky rozdistribuovat konkrét-
ním sdružením. Díky tomu jsem 
se mohla setkat se spoustou 
lidí, snažících se pomáhat těm, 
kteří se ocitli na dně a snaží se 
od něj odrazit. Jsou to lidsky 
velice silná setkání a jsem za ně 
moc vděčná.
Dárky od Vás putovaly do 
azylových domů v Příbrami, 
Lochovicích a Mokrovratech, 

Dětského domova v Unhošti, 
Kojeneckého ústavu v Kladně, 
Nízkoprahu v Příbrami, Hořo-
vicích a Libušíně, do sdružení 
ROSP Nymburk, sdružení Indi-
go Děčín, na Šluknovsko díky 
komunitnímu centru Kostka a 
díky sdružení Romano Jasnica 
také na Lounsko a ústecko. 38 
aktovek, které se sešly na naší 
škole, budou nově od Vánoc 
nosit školáci v Nymburku.
Celkem s Dobříší a blízkým 
okolím jsme dali dohromady 
a rozvezli 2082 krásně zaba-
lených a Vánocemi vonících 
dárků. Velkou pomocí bylo, že 
mohla být asi tisícovka dár-
ků uskladněna v obřadní síni 
městského úřadu. Za pomoc 

Poděkování z ubytovny v Libušíně
Děkujeme z celého srdce za dary, které 
jsme přijali, zvláště dětem, které se 
podělily o své dárky s druhými dětmi. 
Přineslo to obrovskou radost  
a úsměv na tvářích mnoha dětí, které 
jsou těmi nejchudšími z chudých. 
Věřte, že mnozí z nich nemají ani 
postel, spinkají na matracích a jejich 
rodiče na zemi pod dekami. Tuhle 
radost, kterou jste jim přinesli, a úsměv 
už jim nikdo nemůže vzít. Děkuji 
Bohu za Vás všechny, kteří nesoudíte, 
ale pomáháte. Neměli bychom si 
namlouvat, že musíme činit obrovské 
věci, stačí malé, ale s obrovskou 
láskou, jak říkala matka Tereza. Bohu 
díky za Vás všechny, kteří jste se 
jakkoliv podíleli na této sbírce.

S pozdravem dobrovolníci  
od sv. Matky Terezy v Libušíně  

Jarka a Karel Navarrovi

ANKETA OBČANů

Co byste přál/a Mníšku do 
nového roku?

Vendula: 
Bylo by fajn pořádat 
víc podobných akcí, 
třeba i trhy každých 
čtrnáct dní, aby se 

lidé ve městě víc stmelili.

Ivana:
Městu a lidem bych 
přála veřejné kou-
paliště. Jsou tady tři 
rybníky, tak by se mi 

líbilo, kdyby v tom posledním, kde 
se dřív koupávalo, se dalo zase. 

Lenka:
Jsem spokojená, líbí 
se mi, jak město vy-
řešilo rekonstrukci 
náměstí. Napadá 

mě jediná věc, kterou bych si přála 
řešit. Při odbočování na parkoviš-
tě u Billy se často zadře doprava ke 
Starému sídlišti.

Martina:
Jelikož mám malé 
děti, tak bych uvíta-
la větší dětské hřiště. 
Na Novém sídlišti je 

malé a nedostačující a vlastně po 
celém městě není pro děti pořádné 
hřiště. 

Jitka:
Městu bych přá-
la, aby se přestaly 
znesvářené strany 
dohadovat kolem 

Pavilonu a ta přístavba školy se co 
nejdříve postavila. Je to věc, která 
v Mníšku rozproudila zlou krev, 
přála bych si, aby to přestalo.

František: 
Město to funguje, je 
to vidět, když se po-
díváme kolem sebe. 
Zlobí mě věci, kte-

ré dělají lidé, že najdu například 
injekční stříkačku v podchodu  
u dálnice, nebo psí exkrementy na 
cestě. 

Hana:
Přála bych městu, 
aby tady někde bylo 
pořádné koupání, 
abychom nemuseli 

jezdit do Dobříše. A pro děti po-
řádné hřiště, kde by si děti mohly 
hrát a maminky posedět.

Láďa:
Městu bych přál, 
aby tady bylo pořád 
tak veselo, jako při 
Předčasném Silves-

tru.

Sbírka Krabice od bot, věnovaná vánočním dárkům pro děti v nouzi, měla velký ohlas. Jen  
v Mníšku se nashromáždila bezmála tisícovka dárků. Věnovaly je nejen zdejší školy a školky, 
ale nosili je i samotní občané. Garantem sbírky Českobratrské církve evangelické v Dobříši 

byla její kurátorka Katka Vojkůvková, která popsala vyvrcholení sbírky, o níž byl rekordní zájem.

Náměstí zaplněné lidmi, stánky s dobrotami, horký 
čaj, svařák, punč i medovina. Kapela, státní hymna 
zanotovaná společně se Zorou Jandovou a dechbe-
roucí ohňostroj. Takový byl Předčasný Silvestr,  
poslední společenská akce města v tomto roce.   

Abyste byli spolu, aby vás na cestě novým rokem 
provázeli strážní andělé a abyste pamatovali na to, 
že všechny krásné a dobré věci se často rodí těžko.
Tak by se dala shrnout přání z podia od starosty Petra 
Digrina, místostarostky Daniely Páterové, faráře Jan 
Dlouhého i zpěvačky a herečky Zory Jandové. 
Zazněla krátce předtím, než podvečer vyvrcholil 
okamžikem, kdy se nad kostelní věží barevně roz-
třpytil ohňostroj.  Stovky dětských i dospělých obli-
čejů se obrátily k večerní obloze, ze které padal déšť, 
a odlesk té blyštivé podívané přetrval i poté, co po ní 
zbyl jen kouřový opar.
„Prostě nádhera ...moc dojemný,“ napsala na Face-
book města Tereza Tomášková. Moc hezký ohňostroj 
a nádherný zpěv Zorky ocenila Marcela Otmarová. 
„Nejkrásnější ohňostroj, co jsem viděla. Krásný zá-
žitek. Neobešlo se to bez slziček,“ chválila Kristý-
na Lorencová. Svůj komentář k řadě dalších přidal  
i Jarda Troníček.  „Lze jen poděkovat městu i střelmis-
trům. Ano, letošní ohňostroj a hudba byl nejlepší za 
dobu, co se na Mníšku dělá.“

mh

Být spolu tak jako při Předčasném Silvestru 

při nakládání děkuji zaměstnancům Mú 
Mníšek pod Brdy, zejména Jiřině Romo-
vé a Lukáši Říhovi, také městské policii, 
dětem a ostatním. Za pomoc při třídění 
a počítání děkuji Zuzaně Bajerové a Dag-
mar Špačkové, za odvoz dárků do Nym-
burka Veronice Keslové.
Všem učitelům, rodičům, a hlavně dětem 
za jejich štědrost také moc a moc děkuji.

Katka Vojkůvková

V Mníšku lidé do sbírky věnovali celkem 967 dárků. 
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Rok 2018 je prvním celým rokem v Mníšku pro jeho nové občánky

Čeněk

Leontýna

Matouš

Šarlota

Veronika

Emma

Jan Kryštof

Linda

Mikuláš

Šimon

Violetta

Jakub

Karel

Marie

Sophia

Václav

Zuzana

foto: Jana Šplíchalová
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Napsali jste

V loňském roce město vyhlásilo první, respektive 
nultý, ročník participativního rozpočtu. Rozpoč-
tu města, na jehož určité části se budou podílet 
samotní občané. Vyčleněná částka byla 300 tisíc 
korun. Záštity nad celým projektem se ujal rad-
ní David Řehoř. Celá akce vypadala z počátku 
velice slibně. Akce vyhlášená v květnu slibovala 
měsíc času na vypracování projektu, který měl 
obsahovat několik aspektů, mezi něž patřily ze-
jména: co to má být, kde se to má realizovat, jaká 
bude cena.
V Mníšku pod Brdy na poprvé bylo přihlášeno 
celkem 18 různorodých projektů. Měsíc po vyhlá-
šení, na sousedském setkání v obřadní síni, měli 
autoři projektů své práce představit. Při tomto 
představení se pan radní zmínil, že některé pro-
jekty nejsou realizovatelné, přesto je do hlasová-
ní Rada města pustila. Podle mého ke škodě celé 
akce. Jestliže je něco nerealizovatelné a hodno-
titel o tom ví, měl to vyloučit na samostatném 
začátku.
Jak se radní Řehoř zmínil, jednalo se o protihlu-
kovou stěnu, protože majitelem pozemku je 
Ředitelství silnic a dálnic, in-line dráha na Pivo-
várce, protože je třeba souhlasu jiných orgánů 
než z Mníšku pod Brdy, o dráhu pro odrážedlo  
v Dolíkách, protože tato část byla upravena z do-
tace a má z tohoto titulu určité podmínky, úpra-
va Skalecké ulice, neboť tento projekt přesahoval 
celou částku vyčleněnou z rozpočtu, vybudování 
retardéru na silnici, která není v majetku města, 
ale kraje.

Výsledky byly vyhlášené na Skalecké pouti.  
K překvapení všech první dvě místa obsadily 
nerealizovatelné projekty, 3. a 4. místo projekty  
realizovatelné. Od té doby zbývalo do konce 
roku něco přes 5 měsíců pro realizaci projektů. 
Do dnešního dne se s jejich realizací však ne-
začalo. Otázkou tedy zůstává, zda se projekty,  
které se nestačily realizovat do konce roku, 
spadnou pod stůl. Od 1.1.2018 už se nebude za-
jisté jednat o participativní rozpočet roku 2017.
Přes tyto nedostatky, se kterými se město za-
jisté vyrovná v následujících letech, neboť se 
poučí, mělo by pro rok 2018 podle slov radního 
Řehoře vyčlenit až 1 milión korun.  Už se těšíme  
na tuto částku a lepší hodnocení, aby se lidé 
mohli podílet na rozhodování o rozvoji našeho 
města.

Mgr. Eduard Navara

Realizace participativního rozpočtu 2017

Reakce Lenky Jeřábkové na komentář starosty  
týkající se vyhlášek města z minulého Zpravodaje

Dotaz na plánovaný kruhový objezd

Vážený pane Navaro, 
jsem rád, že Vás projekt participativního roz-
počtu, který jsem navrhl, zaujal, a že jste se do 
něj i aktivně zapojil.

Šlo skutečně o nultý ročník a určitě je spousta 
much k vychytání. S autory vítězných projektů 
se nicméně rada města sešla a domluvila se na 
realizaci jejich návrhů. Všechny vítězné projek-
ty jsou uskutečnitelné a jsou už v různé fázi 
rozpracovanosti. Dovolte mi připomenout, že 
v případě protihlukového valu a in-line drá-
hy, které zmiňujete, participativní rozpočet 
počítal s přípravou projektové dokumentace, 
nikoli s konkrétní realizací. V případě protihlu-
kového valu jsme tedy dokonce dál, protože 
jeho projekt je už hotový a val se bude stavět  
v příštím roce. Na projekt in-line dráhy na Pivo-
várce v tuto chvíli probíhá příprava projektové 
dokumentace. Cyklodráha Za Rybníky, o kte-
ré píšete, vypadala zpočátku nejjednodušeji,  
ale jsou s ní největší problémy. Nicméně bude 
se stavět v příštím roce. A stojan na kola nyní 
vybíráme. Nejde zkrátka vše tak rychle, jak by-
chom chtěli. Každý projekt má totiž svůj pro-
ces, povolení, odvolání…

Co se týče Participativního rozpočtu 2018, 
snažil jsem se skutečně prosadit částku milión 
korun, ale vyčlení se 700 tisíc. Pro tento ročník 
bych byl také rád, abychom upravili systém 
hlasování tak, aby bylo možné hlasovat pro 
více projektů, a to až do výše celkové částky 
určené pro participativní rozpočet roku 2018.

David Řehoř, radní

Ministerstvo vnitra České republiky 
(MV) v roce 2010 oslovilo všechny 
obce dopisem v rámci „Projektu 
zákonnosti OZV“ (obecně závaz-
ných vyhlášek). Některé obce již 
v roce 2010 zohledňovaly novou 
legislativu od roku 2011, řada obcí 
se ozvala na základě dopisu, řada 
obcí nereagovala. Postup oslovit 
ministerstvo vnitra (MV) ohledně 
vyhlášek je zcela standartní a vy-
plývá ze zákona o obcích. 
Podnět vznikl z daňového řízení  
klienta, kdy právní kancelář do-
poručila požádat MV o dozor nad 
vyhláškami. Úředníci by byli za-
městnání tak jako tak, odbor do-
zoru a kontroly zpracovává právní 
rozbor ke každé vyhlášce, liší se jen 
termín – v dnešní době obce posí-
lají vyhlášky na MV předem, než je 
schválí, ale některé obce to činí až 
po schválení. 
Naopak jsem radnici ušetřila práci – 
MV udělalo rozbor předem, poskytlo 

městu metodickou pomoc a zastu-
pitelé schválí již zkontrolovanou 
vyhlášku. Nesouhlasím, že stačil 
jeden mail. Vyhláška o poplatcích 
za psy měla v rozporu se zákonem 
4 body. Posouzení druhé, o zhodno-
covacích poplatcích je velmi složité 
a rozbor zatím ještě není hotový. 
Snadná úprava, jak pan starosta 
píše, nepřichází v úvahu. Nedávala 
jsem podnět na zrušení, ale k ná-
pravě nebo pozastavení účinnosti. 
Zrušit vyhlášku může jen ústavní 
soud. 
Omluvy se od pana starosty nedo-
čkám, ačkoliv by byla na místě. Jest-
li to stálo peníze a čas, tak rozhod-
ně ne kvůli mně. Pokud vím, MVČR 
pokračuje v „Projektu zákonnosti 
OZV“, v roce 2016  upozorňovalo 
např. na změnu zákona o odpa-
dech. Proto jsem navrhovala, aby 
si ostatní vyhlášky město nechalo 
zrevidovat. 

Lenka Jeřábková

Rád bych se zeptal, zda při pláno-
vání kruhového objezdu namís-
to „T“ křižovatky ulic Novoveská  
a Pražská (dle zprávy redaktorky 
Hrdličkové ve Zpravodaji č. 268) 
byla zvažována i varianta v podo-
bě změny hlavní ulice z Novoveské 
na Novoveská-Pražská (ze směru 
od Řitky). Tato úprava bude možná  
a do jisté míry analogická kruhové-
mu objezdu, viz níže. Pokud se tedy 
nebere v úvahu čtvrtý výjezd, jehož 
provedení je ale pravděpodobně 
ještě dost vzdálené.

Výhody kruhového objezdu ne-
budou možná v ranní špičce příliš  
významné. 

Vozidla přijíždějící z Mníšku budou 
muset dát přednost vozidlům na 
kruhovém objezdu, které nejčastěji 
přijíždí ze směru od Řitky a pokra-
čují na Rymaně. Množství vozidel 
v tomto směru je ráno poměrně 
malé, a tak samotný kruhový ob-
jezd bude prakticky fungovat jako 
hlavní ulice pro vozidla z Mníšku 
do směru Řitka. Odpolední špička je  
v čase více rozložená, takže výhody 
kruhového objezdu pravděpodob-
ně nebudou opět zásadní.
Kruhový objezd je samozřejmě  
z hlediska propustnosti optimál-
ním řešením této situace, ale také  
poměrně nákladnějším.

Vojtěch Havlíček

Vážená paní Jeřábková,
pokud se domníváte, že podávání 
podnětů ke kontrole, tak jak píše-
te, je běžný a standartní způsob 
komunikace, způsob, jak prosazo-

vat své názory, a ještě ho obhaju-
jete, tak tomu nerozumím. Tomu-
to způsobu opravdu nerozumím  
a ani nechci rozumět.

Petr Digrin

  Starosta odpovídá

Vážený pane Havlíčku, 
velmi děkujeme za skutečně fundo-
vaný názor. Postupně docházíme  
k podobným závěrům. Problém je 
ale i se změnou vedení hlavní sil-
nice. Tu by nám bohužel z důvodů 
snížení bezpečnosti ani policie a 
ani vlastník krajské silnice nepo-
volili. 
Dopravní inženýři nám ale ještě 
doporučili posoudit kromě kruho-

vého objezdu i variantu se sema-
fory, kde lze upravit propustnost 
v závislosti na čase a způsobu 
vytížení křižovatky. Možná právě 
dobře nastavené semafory jsou 
tím, co by křižovatce mohlo nej-
více pomoci tak, aby ráno byla 
propustnost z Mníšku větší a ve-
čer právě naopak. Navíc by to byla  
mnohem levnější varianta. 

Petr Digrin

  Starosta odpovídá

  Radní odpovídá
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Díky soustavě zrcadel a pravidelnému více-
násobnému odrazu, mladí vědci pozorovali 
v kaleidoskopech, které si zkonstruovali nád-
herné optické jevy. Také se věnovali tvorbě 
anamorfních obrázků. Tato metoda je známá 
již od 16. století. Využívala se například na 
skrytí informace zasvěceným do konkrétního 
obrazu. V rámci pokusů s tuky jsme si vyrobili 
z bio materiálů různá mýdla, lehký krém na 
ruce i gel na bolení hlavy.

Zapojili jsme se i do projektu „Vianočná pošta“ 
a děti napsaly vánoční pohledy pro seniory, 
kteří nemají nikoho a pohled by jim udělal ra-
dost. Pohledy se posílají na Slovensko. V rámci 
projektu Cesta domova, který finančně pod-
poruje Středočeský kraj, jsme si přiblížili histo-
rii i současnost Ukrajiny.  

V rukodělné výtvarné dílně si děti z odpadové-
ho materiálu, který zrecyklovaly, udělaly ozdo-
by na spolkový vánoční stromek na náměstí.
O náš spolek je zájem, a proto od příštího škol-
ního roku otevřeme další skupinky mladých  

vědců, kteří se budou věnovat badatelství 
v rámci odpolední mimoškolní aktivity. Me-
todiky činnosti našeho zájmového útvaru 
máme vypracované na 5 let s množstvím  
zábavných a poučných pokusů, které si vždy 
i teoreticky vysvětlíme. Nepracujeme proto 
systémem jeden pokus na celou skupinu. Je 
pro nás důležité, aby si každý účastník vy-
zkoušel a provedl vždy sám všechny expe-
rimenty, protože tak si nejlépe zapamatuje  
a pochopí děj, který při nich sleduje. 
Plánujeme další společná Setkání žen a dí-
vek s tvořivou dílnou a znovu se zapojíme do 
projetu Cesta domova a poznáme například 
Slovensko, Řecko, Alžír, Kazachstán nebo Vi-
etnam. Rádi se opět zapojíme do akcí Města 
Mníšek pod Brdy, ale i rádi opět přijmeme spo-
lupráci s dalšími mníšeckými organizacemi.
Přejeme vám všem krásné a požehnané vá-
noční svátky, pokoj a především zdraví vašim 
rodinám.

Anička Čišková 
http://brdsky-sikula.webnode.cz/

Spolky

Uplynulý rok se našemu spolku dařilo rozvíjet 
všechny jeho aktivity. Pro děti jsme společně 
připravili mnoho krásných, nejen sportovních 
akcí. Užili jsme si společné víkendy na závo-
dech po celé republice, kde se nám celkem 
podařilo vybojovat 11 zlatých, 15 stříbrných, 
8 bronzových medailí a získat titul mistrů ligy. 
Vyběhli jsme za dobrou věc při T-Mobile 
olympijském běhu, který chceme v Mníšku 
pořádat i v letošním roce, stejně jako mnoho 
dalších úspěšných akcí, na něž máme spoustu  
krásných vzpomínek. Za to vše patří velké po-
děkování úžasným trenérkám a instruktorům, 
kteří se na činnosti spolku podílejí. Ale také 
všem rodičům dětí a přátelům za skvělé záze-
mí a pomoc s organizací, a v neposlední řadě 

také městu Mníšek pod Brdy a základní škole 
za dlouhodobou podporu. 

Rok 2017 byl pro Bios Fit medailový
Závody s dětmi i spoustu zajímavých akcí pro dospělé tak jako vloni připravuje tento 
spolek pro letošní rok. 

Spolek OÁZA děkuje za přízeň  
V následujícím roce budeme dále nabízet 
prostor pro setkávání v Mateřském centru  
a pokračovat v oblíbených akcích jako je ma-
sopustní Karneval v Mateřském centru, Posví-
censký jarmark či Mikulášská nadílka. Pokud 
budete mít chuť přijít s novými nápady, nebo 
oživit zapomenuté akce, jako byla například 
Pohádková cesta, rádi mezi sebou uvítáme 
nové spolupracovníky. V každém případě Vám 
do nového roku 2018 vinšujeme štěstí, zdraví, 
pokoj svatý."

Miroslav Škultéty,  
předseda OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Fabiánek myslel na seniory
Fabiánek sídlí v budově Domova pro seniory 
pod Skalkou, často vzájemně spolupracují  
a pomáhají si, a bylo tomu tak i v předvánoč-
ním čase.

Fabiánek pro seniory připravil divadelní 
představení s vánočními koledami nazvané 
Vánoční andílek.

Další tradiční společnou akcí Fabiánku  
a Domečku bylo společné pečení vánočního 
cukroví. Děti a senioři jedno prosincové 
dopoledne pekli linecké, vanilkové rohlíčky  
a perníčky.

Vánoční pohledy poslal Brdský 
šikula až na Slovensko

Vlastní kaleidoskop i ručně vyráběná mýdla vznikly na posledních loňských setká-
ních, kde se mladí vědci věnovali optice a dělali i pokusy s tuky. Zapojili se i do  
projektu k poznání Ukrajiny, vyrobili ozdoby na svůj, spolkový, vánoční stromek na 

náměstí a prosincem ukončili i letošní pozorování a pravidelné měření růstu vybraných 
stromů. 

 Linda Sevaldová, Hana Burgerová
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Spolky

V období od dubna do září je našich akcí 
nejvíce. Zúčastňujeme se soutěží, pořádá-
me a spolupracujeme s městem při Skalecké 
pouti. I na podzim vymýšlíme akce, abychom 
nezakrněli. Hlavně díky nadšení a organizač-
ním schopnostem našich vedoucích kroužku 
Mladých hasičů Aleně Jeřábkové a Janě Jelín-
kové jsme na počátku listopadu uspořádali 
Drakiádu, kde byla účast více než hojná, na 
veřejném prostoru se sešlo 45 lidí.
Naše vedoucí vůbec za tento rok udělaly 
spoustu práce. V kroužku mají na starost  
13 dětí, přičemž nejmladšímu jsou čtyři 
roky a nejstaršímu osm, a procvičují s nimi 
praktické dovednosti správného hasiče, ale 
také s nimi dokáží tvořit krásné výrobky, 
které dělají radost rodičům. Vše zábavnou 
a nenásilnou formou, takže se děti těší na 

každé další setkání. Za to jim patří velké po-
děkování.
Letošní významnou akcí bylo předávání oceně-
ní „Zasloužilý hasič“ našemu dlouholetému čle-
novi panu Jaroslavu Čermákovi staršímu. Celá 
akce se odehrávala na zámku v Přibyslavi, za 
doprovodu rodinných příslušníků a některých 
členů našeho sboru. Jedná se o prestižní oce-
nění, za dlouholetou službu a pomoc ve sboru.
Vedle toho si prohlubujeme své znalosti v rám-
ci různých školení. Členové zásahové jednotky 
se v průběhu roku zúčastňují stáží na stanici 
HZS Řevnice, kde získávají nové a upevňují 
staré znalosti a zkušenosti. Letos v létě sbor 
oslaví 90 let od založení, a proto oslavy tohoto 
jubilea začneme připravovat už brzy.

Mníšecký tenisový klub má šest oddílů pro 
děti a mládež a jeden oddíl dospělých. Loň-
ský rok se mu vyvedl. Důkazem toho jsou 
umístění v celorepublikovém žebříčku, po-
stupy dětí do finálových či semifinálových 
bojů a uhraná vítězství v nich.

Tenisový klub trénuje a pořádá akce pro více 
než dvě stovky dětí zejména z  Mníšku pod 
Brdy. Chodí sem jak nejmenší děti, do tzv. 
Baby tenisu, tak mladší a starší žáci, doros-
tenci a také dospělí. Vloni se dařilo družstvu 
starších žáků, a tak bude v letošním roce hrát 
I. krajskou třídu. Dospělí také postoupili a bu-
dou hrát v roce 2018 vyšší soutěž, konkrétně  
II. Krajskou třídu. 
Nejúspěšnějšími hráči v celostátních turna-
jích byli Matyáš Šulc, který dvakrát vyhrál ve 
čtyřhře a jednou semifinále a finále v singlu. 
Také Jiří Manda, Lucie Michlová (které patří 
175 místo na celostátním žebříčku). Výborně 
nás reprezentovali také Tonda Včelák, Michal 
Šturma, Michal Sládek, Jakub Potměšil, Bed-
řich Břicháček, Maky Šulcová, Adéla Bírešová  
a Emily Fáměrová.

Lhotečtí dobrovolní hasiči pomáhají

Tenisový klub má za sebou úspěšný rok

Orientační běžci trénují  
a připravují řadu akcí
Oddíl orientačního běhu má sice základnu  
v Dobříši, ale stále víc jeho členů je z Mníš-
ku pod Brdy. 

Spolupracuje se zdejší školou a ve městě se 
odehraje i řada letošních běžeckých akcí.
Stejně tak jako v roce 2017 se OK Dobříš za 
podpory města Mníšek pod Brdy zapojí do 
dění ve městě i v roce následujícím. Máme za 
sebou několik akcí, které proběhly především 
ve spolupráci se ZŠ Mníšek. Pro hojnou účast  
a zájem Mníšeckých, i samotného vedení měs-
ta, budeme v aktivitě pokračovat.
Aktuálně probíhají zimní tréninky a mohlo by 
se zdát, že nepracujeme, netrénujeme. My se 
ale v zimním období přesouváme do tělocvič-
ny, procvičujeme teorii, posilujeme a rozvíjí-
me obratnost při různých hrách, které jsou pro 
naše děti oživením. Starší děti trénují noční 
orientační běh v lese a individuálně vytrva-
lostní běh v přírodě. Trenéři pak plánují zimní  
i jarní soustředění a připravujeme akce pro  
oddílové děti a naše partnery. 
Sportovní den pro mníšecké prvňáčky – již třetí 
ročník sportovního dopoledne pro nejmenší.
Děkujeme za podporu vedení města Mníšek 
pod Brdy, všem aktivním členům našeho oddí-
lu, učitelům ze základní školy, ale i hlavně dě-
tem, bez kterých by naše akce neměly smysl.  
Držte nám palce a zachovejte přízeň. Jsme tu 
pro vás a vaše děti. Naše nové aktivity můžete 
sledovat na našich stránkách www.okdobris.cz

Martin Bambousek

Výběr z plánovaných akcí:
l  Jarní trénink pro širokou veřejnost – 

zde si mohou Mníšečtí vyzkoušet ori-
entaci v lesním terénu

l  Přebor škol – závod v orientačním 
běhu mezi školami, ze kterého již tra-
dičně vozíme medaili

l  Přebor ZŠ Mníšek pod Brdy – závod 
dětí v rámci Dne dětí

l  WOD – World orienteering day –  
v Mníšku nebo na Dobříši v rámci  
světového Dne orientačního běhu

Skauti si užili akce venku  
i vánoční přípravy
Mníšečtí skauti si nenechali ujít Okresní skaut-
ské setkání na Babce, akci V Benešově straší, 
připravili skautský Halloween v Mníšku.
V prosinci se zapojili do Knoflíkového trhu  
a měli tradiční Zdobení stromečku, vánočně 
laděnou hru pro děti a rodiče.  Pro rok 2018 
chystají řadu zajímavých akcí. „Připravujeme 
lednový Přechod Brd na Kytínské louce, lezec-
kou stěnu a bazén. Pak samozřejmě i ty čistě 
zimní aktivity, pokud počasí dovolí. Oddílové 
bruslení, sáňkování na Zlaťáku, když napadne 
víc sněhu, tak možná i vytáhneme běžky na 
hřebeny, přibližuje plánované akce letošního 
Roman Freisleben.

mh

Sbor dobrovolných hasičů ze Stříbrné Lhoty a jejich zásahová jednotka jsou aktivní  
po celý rok a ani v tom letošním to nebude jiné. Pravidelně pomáhají při zajištění  
kulturních akcí, sezonu zahajují pálením čarodějnic a stavěním Máje, zúčastňují 

se soutěží a pořádají například naučná setkání pro děti z mníšeckých mateřských škol.  
V příštím roce Sbor oslaví 90 let od založení.

Na fotce z Guláš cupu zleva Aleš Krákora,  
Bedřich Bricháček, Marek Novák a Matyáš Šulc 

Aleš Krákora

Kristýna Andrýsková

Dobrovolní hasiči se zapojují do akcí města a věnují se i dětem.

Klub pořádá otevřené turnaje pro děti a mlá-
dež a společné turnaje pro děti a rodiče a také 
turnaje v badmintonu, nohejbalu, volejbalu  
i plážovém volejbalu. V období letních prázd-
nin připravuje oblíbené dětské sportovní 
tábory tzv. kempy. Mezi oblíbené podzimní 
akce patří říjnový Guláš cup a pak prosincový 
Vánoční turnaj pro děti a dospělé.
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Má talent na běhání a vzorem je jí Roman Šebrle

Zlatý mníšecký aerobik

Natálii Vlčkové je teprve devět let a už 
má za sebou běžecké úspěchy. Oku-
sila už několikrát, jaké to je stát „na 

bedně“ a užívat si medailový úspěch. Vybě-
hala si například stříbro v Brdském běžec-
kém poháru, seriálu 16 běžeckých závodů. 

V tréninku i závodění Natálku podporuje celá  
rodina, všichni totiž mají k běhání blízko.  
S běháním začala už jako čtyřletá, když ještě 
chodila do Mníšeckého Sokola. „Poznali jsme, 
že je individualista, a dát jí na kolektivní sport 
nám připadla škoda. Už jako šestiletá za So-
kol s přehledem zvítězila v atletickém trojboji  
v Komárově, vysvětluje táta Petr Vlček, proč 
začali pro svoji dceru preferovat právě běhání. 

Rodiče přihlásili Natálii do atletického oddílu 
v Radotíně. „Zlomový byl poslední závod roku 
2016, kdy se Naty vyfotila s Romanem Šebr-
lem, který byl se svou dcerou na běžeckých 

závodech v Praze. Jejím vzorem je totiž právě 
tento sportovec,“ vysvětluje táta Petr, co dceru 
motivovalo. Podle něj je pro Natálii dnes běh 
víc než koníček a celá rodina mu podřizuje  
téměř vše.
Loňský rok byl pro Natálii úspěšný. V Brdském 
běžeckém poháru si vyběhala druhé místo, 
Jarní běh na Dobříši vyhrála a v Atletickém 
trojboji v Příbrami se umístila na druhém 
místě. „Na běhání ji baví stupně vítězů a at-
mosféra, kterou si umí užít,“ říká táta Natálky.  
Ten před pár dny založil v Mníšku dokonce 
sportovní klub SK Mníšek.  
„Chyběl nám tu atletický klub, který by vy-
chovával mladé sportovce, podobně jako  
v jiných podbrdských městech. Kde už mají 
své sportovce a reprezentanty všech kate-
gorií,“ dodává otec malé běžkyně Natálky  
Vlčkové.

mh

Z prosincové generálky na nové zá-
vody v aerobiku si mníšecké týmy 
Bios Fit přivezly nejcennější medaile.

Dívky od 4 do 17 let se naučily choreografie 
tak kvalitně, že s nimi dosáhly na zlaté příčky. 
Získaný počet bodů jasně ukázal, že se naše 
týmy od minulé sezóny opět zlepšily. Bude-
me pokračovat v perné přípravě, aby dívky 
získaný náskok obhájily i v dalších závodech, 
kterých nás do konce školního roku čeká ještě 

Šachisty odměnil dort
V prosinci se konal 12. ročník turnaje  
Mníšecká rošáda. 
Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, z toho 5 dětí. 
Sportovní úroveň, herní nasazení, a hlavně 
korektní průběh a přátelská atmosféra, zůsta-
ly na vysoké úrovni jako v letech předešlých. 
Hrálo se opět tzv. švýcarským systémem na  
9 kol. Nechyběl tradiční šachový dort i  občer-
stvení pro hráče a jejich rodinné příslušníky. 
Umístění na prvních třech místech: V absolut-
ním pořadí: 1. František Šaur, 2. Michal Ostrý, 
3. Oliver T. Jelínek.
V kategorii děti a mládež: 1. Oliver T. Jelínek, 
2. Josef Barták, 3. Vítězslav Effenberger.
Od sezóny 2007/2008 se Šachový klub Mní-
šek pod Brdy účastní soutěží Šachového 
svazu České republiky. Převážně jde o regio-
nální soutěž A v rámci Středočeského kraje. 
Ke konci roku 2017 jsme v půlce soutěže roč-
níku 2017/2018 na druhém místě se ztrátou  
6 bodů na vedoucí Šachový klub Kovohutě 
Příbram. 
Členové mníšeckého klubu se scházejí každý 
čtvrtek v Městském kulturním středisku, aby 
si spolu zahráli a vyřešili pár šachových úloh.

Vladimír Novák

Běhat jsem začala, protože mě to bavilo  
a měla jsem z toho dobrý pocit.
Dnes trénuju třikrát týdně. A táta je můj 
trenér. Školu zvládám dobře a těším se na 
odpolední tréninky. V rodině máme běh 
strašně rádi. Sledujeme ho i v televizi. Baví 
mě taky skákání do písku, hod kriketem  
a běhání kopců ve Zlaťáku. Ale i posilování  
v posilovně. V příštích letech bych se chtěla 
dostat na atletické mistrovství republiky. 
Můj velký vzor je Roman Šebrle.

sedmnáct. Velkou zkušeností byl první závod 
zejména pro nováčky, kterých jsme v našem 
oddíle přivítali hned několik. Doufám, že ne-
jen jim, ale i ostatním cvičenkám vybojované 
zlaté medaile dodají silnou motivaci k dalším 
tréninkům. Ze srdce děkuji všem rodičům, 
kteří nás na úkor předvánočních příprav pod-
porovali a vytvořili skvělé zázemí pro závodni-
ce i trenérky. Byli nám všem opravdu velkou 
oporou. 

Linda Sevaldová

Ze závodů nanečisto přivezly mníšecké týmy nejcennější medaile.

Natálka se svým sportovním idolem.

V Brdském poháru si Natálka vyběhala stříbrnou medaili.
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Kalendář akcí / Inzerce

Kalendář mníšeckých akcí do října 2018
LEDEN: 

31. 1. 
Pololetní vysvědčení Školy

21. 1. 
Halový turnaj babytenis 

Tenisový klub Mníšek
30. 1. 

Deskohraní 
městská knihovna

ÚNOR: 
10. 2. 

Masopustní průvod městem 
Spolky Rorejs a OÁZA

10. 2. 
Maškarní bál 

Mateřské centrum OÁZA
15. 2. 

Setkání klubu dětských knihoven 
Městská knihovna (neveřejná akce)

BŘEZEN:
8. 3. 

Vlajka pro Tibet 
Městská knihovna

18. 3. 
90. výročí založení 

Okrašlovacího spolku
26. 3. 

Den otevřených dveří 
ZŠ Komenského 420

23. 3. 
Noc s Andersenem 
městská knihovna

27. 3. 
Velikonoční minijarmark  

a akademie 
ZŠ Komenského 420

31. 3. 
Velikonoční veselice 

Zámek Mníšek pod Brdy

DUBEN:
  Pasování prvňáčků na čtenáře 

Městská knihovna
1. 4. 

Zahájení výstavní sezóny 
barokní areál Skalka

24. 4. 
Turnaj dětí akademie Esmarin 

Tenisový klub Mníšek
29. 4. 

Čarodějnické prohlídky 
Zámek
30. 4. 

Zápis do 1. tříd
30. 4. 

Čarodějnice, stavení májky 
Město Mníšek p. Brdy

KVĚTEN:
1. 5. 

Tenisový turnaj herců 
Tenisový klub Mníšek

23. 5.  
WOD – World orienteering day 

Oddíl orientačního běhu ke 
světovému Dni orientačního běhu  

Psychoterapeutické poradenství
Iva Zemancová

pomohu Vám najít cestu při řešení:

▶  partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti) 

▶  krizových životních situací
▶  psychických problemů

Empatický přístup a diskrétnost 
jsou samozřejmostí

Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310

e-mail: slunecnidum@seznam.cz

26. 5. 
Brdský kos 

Město Mníšek pod Brdy
29. 5.  

Knižní bazar na zahradě 
Městská knihovna

ČERVEN:
 Knížka pro prvňáčka 

Městská knihovna
 Mníšecké kulturní léto

1. 6. 
Den dětí Sportovní trojboj  

ZŠ Komenského 420
9. 6. 

Dětský den se šermíři
Zámek

9. – 10. 6. 
Den otevřených zahrad 

Zámek

21. 6. 
Olympijský běh 

ZŠ Komenského 420
23. 6. 

Mníšecký festival vína 
Klub přátel dobrého vína

ČERVENEC:
 Slavnostní otevření 

dlouhodobé výstavy věnované 
období 1. republiky – Zámek

 Tenisové kempy  
Tenisový klub Mníšek 

21. – 22. 7. 
Skalecká pouť  

Město Mníšek p. Brdy

Srpen:
 Příměstský tábor 

20. 8. – 24. 8.

26. 8.  
90. Výročí postavení mohyly, 

vzpomínka na padlé legionáře  
a konec světové války 

Okrašovací spolek

ZÁŘÍ:
28. 9.  

Posvícenský jarmark 
OÁZA

ŘÍJEN:
1. – 7. 10.  

Týden knihoven + Klíčování 
Městská knihovna

8.10. 
Guláš Cup 
Tenisový 
30. 10.  

Strašidelné čtení 
Městská knihovna
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Inzerce

OZNÁMENÍ K INZERCI 
objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese 

inzerce@mnisek.cz. aktuální ceník inzerce najdete na  
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj,  

rádi Vám jej též na požádání zašleme.  
Při opakované inzerci poskytujeme slevy.  

Těšíme se na spolupráci!

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

KadeŘnICe Zuzana Bartáková, nová 824  
tel.: 739 733 104 KadeŘnICe

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, 
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921

PŘedSeda SVJ Řešení na míru  
pro Vaše společenství včetně účetnictví  

727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io
Hledám paní na úklid v rd v Řitce, asi 5 h/týdně, 

čas po dohodě. marta, tel.: 604 219 658

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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Zimní program
- Kompletní servis lyží, SNB a běžek
- Půjčovna lyžařských a SNB setů
- Broušení bruslí

Otevírací doba:
 Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00

Od 1.11 start nové lyžařské sezony

Kola & lyže Beran
PRODEJ · SERVIS

Kola & lyže BeranKola & lyže Beran
PRODEJ PRODEJ  SERVIS SERVIS SERVISPRODEJ PRODEJ  SERVIS SERVIS

www.kolaberan.cz / tel.: 602 439 937 / e-mail: beran-kola@seznam.cz

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   2 22.1.2013   14:55:41
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25 dní dovolené, profesní vzdělávání

odborná způsobilost v oblasti prevence rizik nutná, více informací na kontaktech níže

Hledáte práci?
Pracujte pro významného zaměstnavatele v regionu! Jsme stabilní společnost zabývající se výrobou vanadu,
kovu, který se následně přidává jako přísada oceli. Náš produkt je distribuován do celého světa.
Jsme součástí nadnárodní skupiny EVRAZ, jednoho z největších světových výrobců oceli.
Do výrobního závodu v Mníšku pod Brdy hledáme:

Pracovníky do výroby - i bez předchozí praxe

Vedoucí úseku BOZP

Adresa provozu: EVRAZ Nikom a.s., Pražská 900, Mníšek pod Brdy
Kontakt: Kateřina Šafránková, telefon 312 312 949, 607 060 700, katerina.safrankova@evraznikom.cz nebo osobně

průměrnou mzdu po zapracování min. 30 000,- Kč

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



l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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