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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás na prahu roku 2019, ve kterém nás čeka-
jí poměrně významné události. Město dokončí jednu  
z největších investic ve své historii, přístavbu školní-
ho Pavilonu, která bude stát přes 130 milionů korun.  
V listopadu si společně se zbytkem republiky připome-
neme 30leté výročí sametové revoluce. A na evropské 
úrovni nás v květnu čekají volby do Evropského parla-
mentu, které rozhodnou o budoucnosti Evropské unie, 
a tím i České republiky. Kromě toho se samozřejmě mů-
žeme těšit na řadu kulturních událostí našeho města, 
jako je třeba tradiční Masopust, pálení čarodějnic, Den 
dětí nebo Skalecká pouť. Jak jsem slíbila v minulém čís-
le Zpravodaje, připravili jsme pro Vás v tomto roce také 
pět neformálních setkání zastupitelů s občany, jejichž 
rozpis najdete na str. 11. Já osobně Vám budu k dispo-
zici pravidelně vždy druhé úterý v měsíci od 16:30 do 
17:30 na náměstí F. X. Svobody. První setkání se usku-
teční 12. února v blízkém okolí prodejny Albert. 

Co se týče neopraveného mostku v ulici Řevnická, po-
slední (a pro mne neuspokojivá) zpráva z Krajské správy 
údržby silnic (KSÚS) zní, že probíhá výběrové řízení na 
dodavatele provizorního řešení. O stavu mostku jsem 
jednala i s technickou náměstkyní KSÚS, v jednáních 
budu i nadále intenzivně pokračovat, dokud mostek 
nebude opraven. 

Na závěr mi dovolte dvě pozvánky. Pokud Vás zajímá, 
jak bude město nakládat s veřejnými financemi v letoš-
ním roce, přijďte na veřejné projednání rozpočtu města 
pro rok 2019 ve čtvrtek 14. 2. od 18 hod. do obřadní 
síně Městského úřadu (Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy). 
Zároveň bych Vás ráda pozvala na příští jednání zastu-
pitelstva města, které se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 
od 18 hodin ve školní jídelně.

Přeji vám krásné zimní dny.
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se nakonec starostce podařilo snížit úrok na 
dvě třetiny původní nabídky, tedy 7 miliónů 
korun.

„Je to stále velký rozdíl, ale obávám se, že další-
ho snížení již nelze dosáhnout. Pokud bychom 
podpis nové smlouvy odložili, nepostupovali 
bychom s péčí řádného hospodáře, protože 
úvěrové sazby budou dále růst a náklady by se 
ještě zvýšily,“ argumentovala starostka Mag-
daléna Davis na prosincovém zastupitelstvu.

Naléhavost řešení podtrhoval jednak fakt, 
že nabídka České spořitelny trvala pouze do 
konce roku, a také skutečnost, že město po-
třebovalo znát podmínky spolufinancování 
stavby úvěrem, protože stavba Pavilonu běží  
a v lednu bylo nutné finalizovat návrh rozpoč-
tu města na rok 2019. 

Aby situace měla na město  
co nejmenší dopady
„Nedokážu si vysvětlit, proč minulé vedení 
města nejednalo včas o prodloužení výhod-
ných úvěrových podmínek s Českou spořitel-
nou.  Noví radní se teď musí snažit, aby pro-
blém, který zdědili, měl pro město co nejmenší 
dopady,“ uvedla starostka.

Podle Petra Digrina, bývalého starosty a sou-
časného opozičního zastupitele, předešlé 
vedení se spořitelnou v této věci jednalo, ale 
vzhledem ke komplikacím během stavebního 
řízení nevědělo, kdy se Pavilon začne stavět. 
„Banka nebyla schopná garantovat nízký úrok, 
protože jsme kvůli podaným odvoláním nebyli 
schopní říct, kdy začne město úvěr čerpat,“ řekl 
k tomu Petr Digrin, který zároveň zastupitelům 
navrhl variantu, aby si město nebralo půjčku  
v zamýšlené výši a na tolik let, ale investovalo 
do Pavilonu vlastní peníze z 30 miliónové rezer-
vy, kterou podle něj minulé vedení vytvořilo.

„Vnímám jako bezpečnější, když si půjčíme pe-
níze, se kterými rozpočet počítal, a popřípadě 
je vrátíme dříve, protože ve smlouvě je mož-
nost předčasného splacení bez jakékoli sank-
ce. Peníze z rezervy může město potřebovat 
investovat i jinam než do Pavilonu,“ protiargu-
mentovala starostka. Zastupitelé ji následně 
pověřili, aby dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
úvěru na stavbu Pavilonu s Českou spořitelnou 
podepsala.

 

3

 Z radnice

Situace kolem financování Pavilonu nebyla  
z pohledu nového vedení města jednoduchá. 
Výběrové řízení na dodavatele úvěru ve výši  
40 miliónů a 15letým splácením se muselo 
konat znovu, protože platnost podmínek pů-
vodně podepsané úvěrové smlouvy s Českou 
spořitelnou vypršela v listopadu 2017. 

Do soutěže se přihlásila pouze Česká spořitel-
na s několikanásobně vyšší úrokovou sazbou, 
než poprvé před dvěma lety. Pro město by to 
znamenalo, že jen na úrocích by zaplatilo přes 
10 miliónů oproti dvěma miliónům vyplývají-
cím z úvěrové smlouvy z roku 2016. Noví radní 
proto nabídku odmítli. V následném vyjedná-
vání o dodatku smlouvy s Českou spořitelnou 

2,34% 
snížení 
úrokové míry úvěru 
vyjednalo nové vedení

Vedení města řeší financování Pavilonu

Martina Hrdličková

M ěsto si vezme na 
financování stavby 
Pavilonu i úvěr 

od České spořitelny. Zastupitelé 
při svém prosincovém zasedání 
pověřili starostku podpisem 
dodatku k dříve uzavřené 
úvěrové smlouvě. Půjčka se 
městu však jen na úrocích 
prodraží o milióny.

Smlouvu o úvěru na stavbu nedotované části 
Pavilonu město podepsalo na základě první-
ho výběrového řízení na dodavatele úvěru  
s Českou spořitelnou už v roce 2016. Teh-
dy činila úroková sazba pouhých 0,69 % za  
podmínky, že čerpání začne do 30. 11. 2017. 
Pavilon se ale začal stavět až v červenci 2018. 
V novém výběrovém řízení pak spořitelna 
nabídla úrokovou sazbu ve výši 3,33 %. Nové 
vedení města vyjednalo její snížení na 2,34 %. 
Pavilon je z větší míry financovaný prostřed-
nictvím dotací Ministerstva financí a Středo-
českého kraje. Minulé vedení města vzhledem 
k navýšení ceny za stavbu vyjednalo i navýše-
ní těchto dotací.  
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Radní řeší zařízení nové školní budovy

Martina Hrdličková

V přízemí Pavilonu má být sál  
pro pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí a v patře učebny  
a družina. Radní vybrali adminis-
trátora veřejné zakázky na jejich 
vybavení.
V současné době vedení města řeší vnitřní vy-
bavení Pavilonu s tím, že zařízení přízemního, 
multifunkčního sálu bude v majetku města 
a zařízení učeben v patře přijde do majetku 
základní školy. Stane se tak prostřednictvím 
dvou veřejných zakázek. „Kdybychom to sou-
těžili jako jednu velkou zakázku, bylo by ná-
sledné rozdělení majetku složité,“ vysvětluje 
starostka Magdaléna Davis. Jako administráto-
ra obou zakázek pro Pavilon noví radní vybrali 
firmu 3L studio s.r.o.

Radní koncem roku souhlasili s návrhem pro-
jektanta Pavilonu na vybavení sálu osvětlo-
vacím a ozvučovacím zařízením. „Dává smysl 
udělat to tak, jak to projektant navrhl, jiné 
varianty jsou horší. Kdyby si takové zařízení 
ke kulturním akcím město muselo pronajímat 
jako dosud, dlouhodobě by se mu to prodra-
žilo. Stejně tak by zcela jistě bylo dražší, kdy-
bychom se rozhodli sál technikou dovybavit 

později, nikoli souběžně se stavbou,“ vysvětlu-
je starostka.

Pro vybavení tříd a družin v horních patrech 
Pavilonu původně počítalo vedení školy s in-
vesticí kolem 6 milionů, která by byla částečně 
pokryta z dotace IROP. Škola byla však v žádos-
ti o dotaci neúspěšná a vybavení tříd a družin 
se tedy podle starostky bude muset pořídit  
v mnohem úspornějším režimu do 2 miliónů 
korun. 

„Vzhledem k omezeným finančním možnos-
tem jsme se s vedením školy minulý týden 
nakonec dohodli na tom, že místo nákladných 
odborných učeben pro 2. stupeň umístíme do 
budovy Pavilonu první a druhé třídy prvního 
stupně, což pravděpodobně ocení i rodiče 
těchto nejmenších školáčků," dodala starostka.

mh

Středočeské inovační centrum pomáhá měs-
tům a obcím v regionu zapojovat chytrá řešení 
pomocí moderních elektronických technologií 
a propojovat při tom samosprávy s inovativní-
mi firmami nebo výzkumníky z akademické 
sféry. Mníšek pod Brdy se stal prvním ze stře-
dočeských měst, kterým se Centrum rozhodlo 
letos pomoci rozjet chytré projekty pro města 
budoucnosti.

Hlavním tématem lednové besedy, pořáda-
né v základní škole, byly inteligentní budovy, 
a tak se mluvilo o plánované budově nové 
radnice. „Někde pomáháme s projekty soci-
álního bydlení, jinde například se zaváděním 
chytrého veřejného osvětlení, chytrých zastá-
vek, přechodů nebo semaforů. V Mníšku by 
se naše pomoc mohla týkat projektu nového 
městského úřadu jako inteligentní budovy,“ 
uvedl Vilém Růžička, ředitel Středočeského 
inovačního centra. „Téma inteligentní budovy 
považuji za zajímavé, protože jestli lze někde 
ušetřit náklady za energie, tak právě jejich pro-

Aby byl Mníšek chytré město 
V městečku pod 

Skalkou by se 
mohl rozjet pilotní 

program projektu města 
budoucnosti. Vyplynulo 
to z besedy pořádané 
Středočeským inovačním 
centrem. 

Starostka Magdaléna Davis, 
místostarosta Radko Sáblík, 

ředitel Středočeského inovačního 
centra Vilém Růžička a architekt 

Michal Postránecký, ředitel Centra 
města budoucnosti, při besedě  

k tématu Inteligentní budovy.

střednictvím,“ řekla na úvod besedy starostka 
Magdaléna Davis.

Moderní technologie ve službě 
občanům
Inteligentní budovy jsou založené na moder-
ních elektronických nástrojích. Obecní úřad 
3. tisíciletí podle ředitele Růžičky znamená, 
že se o jejich využívání opírá i správa věcí ve-
řejných. „Ve výsledku je takový úřad rychlejší 
a efektivnější. Chytrá budova je energeticky 
soběstačná, vyšší vstupní investici později vy-
váží nižší provozní náklady,“ vysvětloval Vilém 
Růžička u ukazoval to na příkladech budov 
městských úřadů v Kanadě nebo ve Švédsku. 
Základem je podle jeho slov připojení k vy-
sokorychlostnímu internetu a IT gramotnost 
občanů.

Architekt Michal Postránecký, ředitel Cen-
tra města budoucnosti při ČVUT, považuje 

za důležité, aby inteligentní budova dávala 
smysl pro investora i uživatele. Předpokladem  
k tomu podle něj je, aby byla na základě chyt-
rého zadání inteligentně navržená. „Důležitá je 
při tom vizualizace, která umožňuje vidět věci 
z jiného úhlu a problémům porozumět,“ řekl 
architekt. 

Mníšek pod Brdy by při tom mohl využít  
laboratoř rozšířené virtuální reality Smíchov-
ské střední průmyslové školy, uvedl její ře-
ditel a současně místostarosta města Radko 
Sáblík, který spolupracuje na projektu Mní-
šek-město budoucnosti. „V otázce nového 
městského úřadu laboratoř může pomoci 
například vytvořením virtuálního mode-
lu města,“ zmínil Radko Sáblík. A nejen to, 
v rámci zavádění prvků chytrého města by se 
podle místostarosty pomocí senzorických dat 
mohlo město efektivně řídit i v dalších oblas-
tech, týkajících se například dopravní situace, 
znečištění ovzduší nebo svozu komunálního 
odpadu. 
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O čem jednali mníšečtí zastupitelé?

Hlavním tématem 
jednání byly finance.

l  Souhlasí s nabídkou Skautů na vyklizení po-
zemku za Zadním rybníkem. Město poskytne 
nezbytnou součinnost.

l  Souhlasí se zněním a uzavřením inominát-
ní smlouvy na akci: Protihlukový val č.parc. 
850/3,4, mezi Městem Mníšek pod Brdy a spo-
lečností HES stavební, s.r.o. a pověřuje starost-
ku podpisem této smlouvy.

l  Vybírá po zhodnocení nabídek na zakázku Ad-
ministrace veřejné zakázky Nový školní pavilon 
ZŠ Mníšek pod Brdy, 1. NP – vybavení tříd, dru-
žiny a kabinetů jako vítěznou nabídku společ-
nosti 3L studio s.r.o. IČ 25462644.

l  Vybírá po zhodnocení nabídek na zakázku 
Administrace veřejné zakázky Nový školní pa-

Rada města č. 5 ze 7. 1. 2019, č. 4 ze 17. 12. 2018  
a č. 3 z 12. 12. 2018 a č. 2 ze 6. 12. 2018

KRÁTCE Z RADY MĚSTA vilon ZŠ Mníšek pod Brdy, vybavení kulturního 
sálu a místností pro volnočasové aktivity jako 
vítěznou nabídku společnosti 3L studio s.r.o.  
IČ 25462644.

l  Souhlasí se spolufinancováním linky č. 448 ve 
výši 6 000,- měsíčně za předpokladu, že budou 
navýšeny 4 spoje, nebo se spolufinancováním 
linky č. 448 ve výši 4 000,- měsíčně v případě, 
že bude linka navýšena o 3 a méně spojů.

l  Vymezuje projekt výstavby školního pavilo-
nu  na budovu pavilonu, parkoviště, zpevněné 
plochy před pavilonem  a příjezdovou komuni-
kaci k pavilonu. Parkové úpravy budou součás-
tí dalšího projektu.

l  Vyhrazuje 2-2,5 mil. Kč na parkovou úpravu 
okolí školy a pavilonu.

l  Souhlasí s podpisem dodatku úvěrové smlou-
vy na financování  Pavilonu a postupuje jej ke 
schválení ZM.

l  Souhlasí s řešením zkolaudovat prostor ka-
várny v Pavilonu jako nebytový prostor bez 
vybavení. 

l  Souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2018 mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností Dekonta, 
a.s. na akci: Rekonstrukce PN Rymaně. RM po-
věřuje starostku podpisem tohoto Dodatku.    

l  Souhlasí s návrhem interiéru Pavilonu ZŠ  
v Mníšku pod Brdy dle návrhu ze dne 12. 11. 
2018 společnosti Grido, architektura a design, 
s.r.o.

l  Schvaluje kompletní vybavení multifunkčního 
vybavení sálu v pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy.

l  Souhlasí s financováním obnovy aleje na  
pozemku č. parc. 1964/1 v k. ú. Mníšek pod 
Brdy z rozpočtu města.

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

Cena vody bude letos  
o něco vyšší
Oproti minulým rokům si mníšečtí  
občané napojení na městský vodovod  
a kanalizaci mírně připlatí za spotřebo-
vanou vou. 
Zastupitelé města odsouhlasili návrh vodo-
hospodářské společnosti 1. Sčv na cenu vod-
ného ve výši 46,80 korun a stočného ve výši 
32,09 korun (bez DPH) pro rok 2019. „Ušetří ti, 
kteří mají vodu z vlastního zdroje, občané při-
pojení na vodovod a kanalizaci zaplatí oproti 
posledním rokům přibližně o dvě koruny za 
kubík vody více. Trend do budoucna by měl 
být takový, aby se vody spotřebovávalo méně, 
a ten budeme podporovat,“ uvádí k tomu sta-
rostka Magdaléna Davis.
V posledních několika letech se cena vod-
ného pohybovala na přibližně stejné úrovni 
kolem 45 korun za kubík, po mírném poklesu  
na 43 korun z loňského roku se pro letošek 
vodné zdražuje. 
U stočného byl trend opačný: z 32 korun na 
kubík jeho cena stoupla vloni na 34 korun za 
kubík, ale pro letošek zastupitelé schválili ná-
vrh na snížení ceny opět na 32 korun za kubík.
„Do návrhu ceny 1.Sčv promítla vzrůstající 
náklady s dodáváním pitné vody a odvodem 
splaškové vody. Zdůvodnění opírá o řadu  
indexů, jako jsou ceny energií, úrokové saz-
by, inflaci a podobně,“ vysvětluje starostka 
s tím, že na druhé straně dochází k navýšení 
nájemného, které platí vodárenská společnost  
městu jako vlastníkovi infrastruktury pro  
vodovod a kanalizaci za její využívání. To pro 
město bude znamenat příjem okolo pěti  
miliónů korun.  
Provozovatel vodohospodářské soustavy kaž-
doročně na začátku listopadu předkládá měs-
tu k vyjádření návrh na cenu vodného a stoč-
ného pro další rok a pokud s ním zastupitelé 
nesouhlasí, mají možnost navrhnout úpravu 
do 14. listopadu daného roku. Noví zastupitelé 
navržené ceny za vodné a stočné pro rok 2019 
schválili na svém prosincovém zasedání.
(Celkem vč. DPH činí 90,72 korun za kubík)

mh

V prvním čtvrtletí bude 
město hospodařit 
v rozpočtovém 

provizoriu. I o tom rozhodli 
zastupitelé na svém prosincovém 
zasedání. 

Lidem, kteří zaplnili sál Městského kulturního 
střediska, aby si nenechali ujít jednání nově 
zvolených městských zastupitelů, patřila 
úvodní část programu. Jeden z občanů na-
příklad využil možnost vystoupit ve veřejné 
schůzi a upozornil, že lidem chybí chodník  
u nové Pasáže Pražská v zatáčce pod náměs-
tím. Podle zastupitele Stanislava Jiroty měl 
navazovat na pizzerii, a to se nestalo. Navrhl, 
aby kontrolní výbor přezkoumal postup měs-
ta v tomto případě. 
Jako předseda finančního výboru města  
Stanislav Jirota informoval, že výbor obdržel 
žádost od vedoucí Odboru správy majetku  
a investic města (OSMI) o odpis nedobytných 

pohledávek města a že požádal o předložení 
podkladů k tomu, jak je město vymáhalo. 

Vedoucí finančního odboru města představila 
návrh rozpočtového provizoria města, které 
bude platit do schválení řádného rozpočtu  
v březnu letošního roku. Zastupitelé ho schvá-
lili usnesením, do kterého na návrh zastupite-
le Petra Digrina doplnili, že v rámci provizoria 
lze hradit i závazky, vyplývající z nových smluv  
v souvislosti se stavbou Pavilonu.

Zastupitelé také odsouhlasili, že si město vez-
me na financování Pavilonu úvěr u České spo-
řitelny a bude ho splácet 15 let (více informací 
na str.3) a souhlas všech zastupitelů získal 
návrh opoziční zastupitelky Markéty Nováko-
vé, aby město po dobu pěti let individuálně 
finančně podporovalo rozjezd ordinace další, 
v Mníšku tolik potřebné dětské lékařky (po-
drobnosti na str. 6). 

Naopak většinový souhlas nezískal, a proto 
neprošel, návrh zastupitelky Hany Kotoučové 
na rozšíření počtu členů finančního výboru ze 
současných pěti na sedm ve prospěch odbor-
níků nominovaných opozicí. Zastupitelé také 
odhlasovali cenu vodného a stočného pro rok 
2019, projednali majetkové záležitosti, změ-
nu stanov dobrovolného svazku obcí pro do-
dávku pitné vody i aktualizaci zřizovací listiny 
Základní školy Komenského 420 v souvislosti  
s provozováním příměstských táborů.

Martina Hrdličková
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V Pražské otevře ordinaci další dětská lékařka 

Obce na Berounce budou dopravně dostupnější

„Mám děti od jednoho do 12 let a bohužel pro 
ně už paní doktorky v Mníšku neměly místo,“ 
popisuje svoji zkušenost Pavla. A situaci z dru-
hé strany z pohledu dětské lékařky popisuje 
pediatrička a zastupitelka Markéta Nováková. 
„Eviduji osmnáct set pacientů, kolegyně Ště-
pánková je na tom podobně a dlouhodobě 
musíme nové pacienty odmítat. Do města se 
přistěhovala spousta mladých rodin a ty mu-
sejí s dětmi, často novorozenými, za lékařem 
dojíždět daleko, protože ani v okolí není situ-
ace lepší.“ 

To by se už brzo ale mohlo změnit. Lékařka 
Markéta Nováková, která je i zastupitelkou, na 
prosincovém zasedání zastupitelům předložila 
svůj návrh, aby město finančně podpořilo roz-
jezd praxe tolik potřebného praktického léka-
ře pro děti a dorost. 

Nová dětská lékařka by mohla 
začít ordinovat na jaře
„Kandidovala jsem do zastupitelstva s cílem 
získat pro město dalšího dětského lékaře, 
protože stávající situace je neúnosná,“ uvedla 
Markéta Nováková, které se podařilo přesvěd-
čit kolegyni, lékařku žijící v Klínci, aby si otevře-
la ordinaci v novém mníšeckém polyfunkčním 
domě – v Pasáži Pražská. Pomohla jí i v jednání 
s investorem o podmínkách nájemní smlou-
vy a ordinace by se mohla otevřít k 1. dubnu  
letošního roku. 

Zastupitelům Markéta Nováková navrhla, 
aby lékařce, která bude v Mníšku začínat od 
nuly, město finančně pomohlo částkou, která 
představuje rozdíl mezi komerčním nájmem 
v Pasáži Pražská a nájmem, který platí obě 

dětské lékařky za své ordinace v městských 
prostorách. „Jedná se o podporu ve výši  
5 tisíc korun měsíčně, kterou by město novou 
lékařku podporovalo pět let, což je doba, kdy 
by podle mého mohla mít tolik pacientů, aby 
byla schopná uhradit všechny nutné náklady,“ 
vysvětlovala Markéta Nováková.

Zastupitelé tento návrh individuální finanč-
ní podpory ze strany města schválili s tím, že 
bude vázaná výhradně na pronájem prostor 
pro ordinaci v Pasáži Pražská. 

„Myslím, že na počet obyvatel Mníšku je tře-
tí dětský lékař dobrou zprávou. Čím víc, tím 
lépe,“ komentoval to Jan, tatínek dvou malých 
dětí a podobně se vyjádřila i další maminka, 
paní Věra. „Bylo by to fajn, protože dvě dětské 
lékařky nestačí, vzhledem k tomu, kolik dětí ve 
městě přibývá.“

Z mníšku na 
dobřichovice od 
března pojede víc 

spojů na autobusové lince č. 448.  

Město podpořilo zájem menších obcí jako jsou 
Řitka, Černolice a Všenory o zvýšení počtu 
spojů směrem na Dobřichovice, Lety a Karlík. 
Mníšečtí radní se usnesli, že by navýšení spojů 
město podpořilo 4-6 tisíci korunami měsíčně. 

„Někteří občané jezdí například do Dobřicho-
vic za nákupy nebo i k lékaři, proto posílení 
spojů tak, aby se rozumně dostali tam i zpět, 
pro vedení města dává smysl,“ uvedla starost-
ka Magdaléna Davis, která se zúčastnila jed-

náním mezi starosty, organizátorem dopravy 
(ROPID), krajskou organizací zajišťující regi-
onální dopravu (IDSK) a dopravcem (Martin 
Uher). 

Podle jejích slov se podařila vyjednat rozum-
ná varianta, kdy dojde k navýšení o čtyři spo-
je linky č. 448 v pracovní dny. O víkendech  
v zimních měsících tato linka bude kopírovat 
časy cyklobusu, který na této trase jezdí od 
dubna do října. V jednání je podle starostky 
ještě případné posunutí prvního spoje, který 
vyjíždí pár minut po čtvrté hodině ráno a další 
za hodinu. Dopravce prověří jeho vytíženost  
a popřípadě tyto časné ranní linky spojí  
do jedné. „Po těchto jednáních to vypadá, že 
posílením spojů se vejdeme na dolní hranici 
limitu, který radní odsouhlasili,“ dodala k tomu 
Magdaléna Davis.

mh

Nová ordinace dětské lékařky  
by měla fungovat od dubna.

 Autobusy 448 
budou od března 

 jezdit častěji.

P avla má čtyři děti  
a když jsou 
nemocné, musí  

s nimi jezdit až na Smíchov. 
Podobně je na tom i řada 
dalších, nově přistěhovaných 
rodin. dvě mníšecké dětské 
lékařky mají plno a nové 
pacienty musejí odmítat. 

Martina Hrdličková fo
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Projekt vznikl mezi členy komise životního 
prostředí začátkem roku 2018. Exklusivní mís-
to pro výsadbu, v zelené ploše vedle sochy  
F. X. Svobody na našem náměstí, bylo vybrá-
no jednak s ohledem na poselství stromu, ale  
i jako budoucí náhrada tří lip okolo studny, 
jejichž zdravotní stav se horší. 
K místu výsadby vydalo souhlasné stanovisko 
pracoviště památkové péče, ale v září 2018  
minulá rada města s výsadbou nesouhlasila. 
Naštěstí výsadbu podpořili na svém prvním 
jednání koncem listopadu 2018 současní  
radní.
Vše se tím sice zpozdilo, ale nakonec ve pro-
spěch výsadby. Bylo ji možné spojit s Knoflí-
kovým trhem. Několik desítek občanů, a i ná-
vštěvníků Mníšku, tak společně vysadili Lípu 
republiky – lípu velkolistou, která je vypěsto-
vána z roubu památné velkolisté lípy v Brništi 

u České Lípy (staré zhruba 300 let, s obvodem 
kmene 720 cm).

V Mníšku prakticky celý den stromek sázeli 
návštěvníci a účastníci Knoflíkového trhu. 
Jako první přihodil ke vsazované lípě hlínu 
jeden z nejmladších hasičů ze Stříbrné Lhoty, 
kterého postupně vystřídali děti a dospěláci  

z Mníšku a okolních obcí, pracovníci městské-
ho úřadu, starostka a místostarostka, členové 
komisí a výborů, učitelé, vedoucí kroužků  
a poslední, snad shodou okolností, byli zá-
stupci Lesní školky 7kvítek, ekocentra Tereza 
a Mníšeckého klubu Lipka. 

Podle Jiřího Roma, který byl předsedou komi-
se životního prostředí města, mají lípy (obec-
ně stromy) vysazované k příležitosti výročí 
vzniku republiky mimořádnou symboliku. 
„Zatímco lecjaký jiný strom časem zevšední 
a stane se běžnou součástí veřejného pro-
storu, tento by měl být připomínkou něčeho 
výjimečného. A bylo by milé, kdyby si lidé za 
sto let, až budou v jiné části náměstí sázet 
další symbolický strom, říkali, že jejich před-
kům leželo to a to na srdci a že dávali tomu 
a tomu význam, byť se na něčem jiném třeba 
neshodli,“ říká Jiří Rom.

V kostele sv. Václava 
a také v esmarinu 
najdete kasičky, 

do kterých můžete přispět na 
dotažení rekonstrukce kapliček. 
Peníze můžete poslat i na 
transparentní účet.
Posledním krokem v rámci opravy skaleckých 
kapliček bude osazení jejich vnitřků kameno-
sochařskými reliéfy s motivy zastavení Křížové 
cesty. Předcházel tomu restaurátorský prů-
zkum, který ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem zmapoval rozsah poškození 
původních maleb v těchto nikách a stanovil 

Aby byl strom připomínkou něčeho výjimečného

Na skalecké kapličky můžou přispět i lidé

V samotném 
závěru 
Knoflíkového 

trhu měli lidé možnost 
podílet se na sázení lípy 
republiky. Pozvala je  
k tomu s odkazem na letošní 
výročí republiky starostka 
města magdaléna davis. 

Snad shodou okolností 
byli jedněmi z posledních 

sázejících zástupci 
Lesní školky 7kvítek,  

ekocentra Tereza  
a Mníšeckého klubu Lipka. 

Pavel 
Jeřábek
ekolog
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Lípa republiky 
je z roubu 

300 let starého 
stromu

způsob jejich zakonzervování a také toho, 
jak budou kamenné reliéfy uchyceny. Osaze-
ní uměleckými reliéfy zakončí několikaletou  
rekonstrukci a kapličky budou připravené 
znovu se utkat o celorepublikový titul Památ-
ka roku. 
Veřejná sbírka probíhá buď formou převodu 
na bankovní účet vedený u České spořitelny 
a.s., hotovostní platbou na pokladně městské-
ho úřadu, anebo vhozením mincí nebo banko-
vek do kasiček. Ty byly do konce října na Skalce  
a nyní je najdete v kostele sv. Václava na náměstí 
F. X. Svobody a v Esmarinu. Od konce května do 
konce října loňského roku se v nich nastřádalo 
10 162 korun. Možnost přispět na obnovu ska-
leckých kapliček spolu s městem a mníšeckou 
farností máte už podruhé. Sbírku vyhlásil P. Jan 
Dlouhý, farář Římskokatolické církve v Mníšku, 
v rámci jedné z kulturních akcí na Skalce. Ve-
řejná sbírka skončí 25. května letošního roku.

mh

30031-0388055349/0800

číslo účtu pro kapličky
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D ana dalešická, 
někdejší učitelka  
v základní škole, 

je nyní na plný úvazek 
místostarostkou města.  
V kompetenci má školství, část 
spolků a čistotu a údržbu města.

co vás za první dva měsíce ve funkci překva-
pilo, ať už mile nebo nepříjemně?
Nepříjemně mě překvapil stav budovy měst-
ského úřadu a příjemně mě překvapili lidé, 
kteří tady pracují. Každý ví, co má dělat, a dělá 
to dobře.

Řešila jste už problémy z oblasti čistoty  
a zimní údržby města?
Ano. Jednou z prvních věcí byl úklid po Před-
časném Silvestru na náměstí a pak prohrnutí 
ulic od sněhu a posyp. Oproti jiným rozlouče-

ním se starým rokem 
bylo podle pracovní-
ků Komwagu letos na 
náměstí víc nepořád-
ku mimo odpadkové 
koše. Řešili jsme, jestli 
byl na místě dosta-
tečný počet přídav-
ných nádob, protože 
údajně bylo hodně 
nepořádku po celé 
ploše náměstí. Nako-
nec navýšení faktury 

za úklid nebylo nutné.

na co z činnosti minulého vedení a vaší před-
chůdkyně daniely Páterové byste chtěla na-
vázat?
Z oblasti školství, kterou mám v kompetenci, 
je to určitě dokončení stavby Pavilonu, včet-
ně jeho vnitřního zařízení. A pokud se podaří 
dát dohromady finance, tak dokončit parko-
vou úpravu kolem této nové školní budovy. 
Také bychom tam rádi nechali udělat hřiště na 
parkour, které tam architekti navrhli. Už jsem 
zjišťovala, jaké by byly možné dotace, o které 
bychom mohli v této věci požádat. 

nebojíte se, že se obyvatelé budou obávat 
hluku z využívání parku?
Z parkourového hřiště hluk nebude, bude 
umístěné vedle staré školy. To spíše by moh-

ly být obavy z toho, že děti se budou v zimě, 
při sněhu klouzat po obou stranách zemní-
ho valu, který tam ale lidé v rámci parkových 
úprav chtěli.  

V anketě pro minulé vydání tohoto časopi-
su jste uvedla, že chcete řešit kapacitu školy  
a školek. Máte představu, jak?
Nejdřív musíme nechat zpracovat demografic-
kou studii, která by měla ukázat, zda budeme 
potřebovat další školské zařízení, nebo spíš 
domov důchodců. Shodou okolností jsme ne-
dávno s paní starostkou byly na představování 
územního plánu v Zahořanech a z něho vyply-
nulo, že neplánují stavbu vlastní školy a školky, 
takže pokud v Mníšku kapacita bude, jejich 
děti k nám i nadále budou jezdit.

co byste si ráda odškrtla  jako splněné  
po čtyřech letech ve funkci místostarosty?
Líbilo by se mi, kdyby se podařilo propojit se-
niory s dětmi. Je tady řada čiperných starších 
občanů, kteří by dětem jistě měli co předat. 
Chtěla bych i pomoci pozvednout společen-
ský život ve městě. Přemýšlela jsem, že by 
bylo hezké, kdyby se pozvedly trhy, aby se 
při těchto příležitostech lidé scházeli častěji, 
třeba i pravidelně o sobotách. Mám na mysli 
například farmářské trhy. Ráda bych se spo-
jila s lidmi, kteří by je chtěli pořádat. Vím, že  
v minulosti o to pokusy byly, ale nepodařilo se 
je dotáhnout. 

R adko Sáblík je 
ředitelem Smíchovské 
střední průmyslové 

školy a jako nový, neuvolněný 
místostarosta má pod palcem 
zejména inovace a digitalizaci, 
vzdělávání a také mníšecké 
sportovní kluby a spolky. 

Jak konkrétně by se v Mníšku měla projevit 
podpora digitalizace, která je vaší prioritou?
Jde o komplex kroků, které souvisejí s využitím 
moderních technologií ve prospěch občanů. 
Díky jejich zavedení by například lidé dostáva-
li informaci, kde je například volno k zaparko-
vání, veřejné osvětlení by se rozsvítilo, pouze 
když někdo prochází a pak samo zhaslo, ne-
svítilo by lidem do oken, ale dolů. Elektronicky  
by lidé objednávali nejen nejrůznější služby, 
ale i komunikaci s úřadem. 

Jaké kroky k napl-
nění této představy  
o městě budoucnosti 
chcete udělat?
Základem je zařídit 
páteřní internetové 
připojení, přístup-
né všem. Pro město 
to znamená zajistit 
vysokorychlostní in-
ternet, který bude 
do budoucna stačit  
i přenosu dat v rámci 

internetu věcí, tedy například tomu, že chytrá 
lednička sama objedná, co bude chladit, nebo 
aby se trouba mohla sama zapnout a ohřát jíd-
lo, než se vrátíte z práce. Znamená to hledat 
spolupráci se Středočeským krajem a napojení 
na eGovernment, tedy elektronické využívání 
informací mezi veřejnými institucemi a sou-
kromou sférou. Druhou rovinou je, že chytré 
město potřebuje chytré občany, takže to sou-
visí i s dalším vzděláváním, které mám v kom-
petenci. 

co si máme pod takovým vzděláváním obča-
nů představit?
Například chci zavést službu „hodinový ajťák“, 
kterou poskytne absolvent zdejší základní 
školy, nyní student průmyslovky, kde jsem 
ředitelem. Bude určená seniorům, ale nejen 
jim. Může pomoci matkám s malými dětmi 

před návratem z mateřské. Hodinový ajťák 
bude k dispozici na telefonu, a když někdo 
bude potřebovat ať už s počítačem, tabletem 
nebo chytrým mobilem, přijede a poradí mu. 
Pokud bude zájemců víc, uděláme i workshop 
ke konkrétnímu tématu ve škole. Moji studenti 
také spolupracují s Českou spořitelnou a pří-
mo na pobočce můžou poradit například s in-
ternetovým bankovnictvím. 

Podílíte se na tvorbě koncepce nejen praž-
ského školství, ale i na strategii Ministerstva 
školství pro vzdělávání v příštích letech. Jak 
využijete tuto zkušenost v pozici místosta-
rosty?

Chci pomoci k tomu, aby se tu rozvíjelo ne-
jen vzdělávání ve školském systému, ale i to 
neformální, mimo něj, v rámci nejrůznějších 
seminářů a workshopů pro veřejnost. V rám-
ci školního vzdělávání chci pomoci nastavit 
výuku na zvládnutí komunikace s moderními 
technologiemi. 

Jaký úkol byste chtěl mít odškrtnutý jako 
splněný na konci volebního období za čtyři 
roky?

Určitě bych chtěl, aby vznikl koncept rozvoje 
města do roku 2030 z hlediska zapojení mo-
derních technologií. Také bych rád se studenty 
vytvořil virtuální model našeho města. A rád 
bych zapojil žáky, studenty a mladé lidi do 
tvorby i-zpravodajství z Mníšku a do vzniku 
internetové místní televize.

Propojit seniory a děti. Pozvednout život města

Martina Hrdličková

Martina Hrdličková

Ať moderní technologie sloužilí městu i lidem
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Situaci komplikovala 
skutečnost, že došlo  
k technickým úpra-
vám v projektové do-
kumentaci a následně  
i v zadávací dokumen-
taci pro výběr zhotovi-
tele zakázky. Uvedl to 
Miroslav Dostál, vedou-
cí mostních techniků 
Krajské správy a údržby 
silnic s tím, že v součas-
né době má Správa veš-
keré podklady a zahaju-
je soutěž na dodavatele 
stavebních prací. 

„Po uplynutí zákonných termínů a podpi-
su smlouvy o dílo bude předáno staveniště  
a zahájeny stavební práce. Jelikož je celková 
šířka mostního provizoria 4,2 metrů, bude mu-
set být ještě před jeho osazením zhotovitelem 
projednáno povolení k nadrozměrné přepravě. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti před-
pokládáme zahájení prací na přelomu února  
a března 2019,“ vyjádřil se Miroslav Dostál.

Podle původních předpokladů mělo být  
dočasné opatření ke zprůjezdnění Řevnické 

hotové do konce loň-
ského roku. Vyplývalo 
to z jednání minulého 
starosty města Petra Di-
grina s Krajskou správou   
a údržbou silnic. Po říj-
nových volbách nová 
starostka města Mag-
daléna Davis v jedná-
ních pokračovala.  

„Město má se situací 
spojené vícenáklady. 
Autobusy si musejí za-
jíždět přes celé město 
a výrazně se snížila 
dopravní obslužnost, 
protože obyvatelům 
starého sídliště jezdí jen 
jednou za hodinu a trvá 

to už dlouho. Z mého hlediska je to neade-
kvátní, vzhledem k tomu, že čekáme pouze na 
provizorní řešení,“ uvádí Magdaléna Davis.

Řevnická ulice je v úseku nad Billou uzavřená 
kvůli havarijnímu stavu mostku už od konce 
července, kdy se na něm objevila průrva a Kraj-
ská správa a údržba silnic průjezd pro osobní 
i nákladní dopravu uzavřela. Kraj počítá s tím, 
že po provizorním mostku by zhruba za dva 
roky mělo následovat systémové řešení v po-
době mostku definitivního. 

Travič psů zase udeřil
Někteří obyvatelé ulic Lhotec-
ká a K Remízku čelili pokusům  
o otravu psů na svých zahradách. 
Ten prosincový bohužel skončil 
smrtí jednoho ze čtyřnožců.
„Patříme k těm, kteří přišli o svého psa, který 
byl vesměs jen a pouze na zahradě. Travič ob-
chází okolní pozemky a hází jed na krysy pří-
mo za ploty,“ řekla k tomu Gabriela Vitásková 
ze Lhotecké ulice, jejíž pes sežral jed na krysy 
vhozený na zahradu.
Na případ upozornil Vojtěch Ušela ze Lho-
tecké ulice i městské zastupitele. On sám se  
s pokusem o otrávení 
psa setkal už několikrát. 
„Podali jsme na policii 
trestní oznámení na 
neznámého pachatele. 
Mezitím jsme si sami 
na pozemek instalo-
vali kamery. Možná  
i proto hodil v prosin-
ci otrávenou návnadu  
k sousedům.“ 
Republiková policie 
prověřovala trestní 
oznámení, které podal 

Vojtěch Ušela na neznámého pachatele už 
vloni. „Bohužel se nám ale nepodařilo získat 
jakékoli konkrétní poznatky k identifikaci pa-
chatele, protože jed je v určitém typu obcho-
dů běžně dostupný. Proto uvítáme poznatky 
občanů, které by vedly k jeho dopadení, a to 
jak telefonicky, tak i emailem,“ uvedl nadpo-
ručík Stanislav Šampalík, vedoucí obvodního 
oddělení Policie České republiky. Také měst-
ská policie se podle strážníka Daniela Kváčy 
dosud neměla v případu čeho chytit. 
Podle starostky Magdalény Davis město po-
kusy o trávení psů nemůže brát na lehkou 
váhu, protože se pravděpodobně nejedná  
o důsledek špatných sousedských vztahů. 
„Město může apelovat na městskou policii, 
aby to zohlednila při svých pochůzkách. Roz-
šíření kamerového systému, které na zastu-

pitelstvu navrhl pan 
Ušela, je drahé řešení 
a jeho primárním smy-
slem je větší bezpeč-
nost hlavně občanů.  
V tuto chvíli to bude 
spíš věc strážníků a taky 
větší všímavosti spolu-
občanů, aby včas ohlá-
sili, kdyby si čehokoli 
podezřelého všimli,“ 
řekla k tomu starostka 
Magdaléna Davis.

mh

Nový spoj ocení žáci  
i jejich rodiče
Od prosince jezdí na Stříbrnou 
Lhotu autobus 321 ve 14 hodin. 

Nový spoj využijí zejména žáci, kteří v tuto 
dobu museli až dosud dlouho čekat na au-
tobus při cestě ze školy. Posílení linky č. 321 
se podařilo vyjednat bývalé místostarostce 
Daniele Páterové, kterou na hodinové čeká-
ní dětí na spoj upozornili někteří rodiče. Do-
sud totiž ti žáci, kteří končí v mníšecké škole 
vyučování ve 13:40, nebo přijíždějí ze škol  
v Dobříši, museli na odvoz na Stříbrnou Lhotu 
počkat až do 14:45.

„Posílení o novou linku se podařilo vyjed-
nat i díky tomu, že autobus v tuto dobu ve 
městě čekal, aby mohl pokračovat do Prahy,“  
vysvětluje bývalá místostarostka. Posílená 
linka 321 odjíždí ve 14 hodin standardně  
ze stanice před Velkou hospodou na ná-
městí F. X. Svobody a jezdí přes staré sídliště  
a Kvíkalku.

mh

Město zdokumentovalo 
stav domů u Pavilonu
Nová pasportizace se týkala domů  
v přístupové cestě těžké techniky 
na staveniště. 

Provedení pasportizace slíbilo už minulé ve-
dení. Firma PKS stavby a.s. však nejdříve zapro-
tokolovala pouze stav chodníků a obrubníků, 
oplocení a zpevněných ploch mezi ulicemi 
Jana Šťastného a Nádražní a stav komunikací, 
oplocení a drobných staveb v ulici Nádražní  
a Ke Škole.

„To ale lidem z domů v ulici Ke Škole nesta-
čilo, a proto jsme na radě města schválili, 
aby firma za poplatek 6 tisíc korun udělala 
pasportizaci znovu. S majiteli si vyjednala 
souhlas se vstupem na jejich pozemky a zdo-
kumentovala i stav fasád domů při zahájení 
stavby,“ uvádí starostka Magdaléna Davis  
s tím, že i pro město je pasportizace pojist-
ka. „Například v situaci, kdy by někdo přišel 
s tím, že má kvůli stavbě pavilonu trhlinu ve 
zdi, tak můžeme situaci v dokumentaci ově-
řit,“ dodala starostka.

mh

Osazení mostku se oddaluje

P rovizorní mostek se na uzavřené Řevnické měl původně 
objevit začátkem roku. Krajská správa a údržba silnic však 
termín posunula na přelom února a března. 

Mostek nelze přejet  
od července.

Otrávená  
návnada.

Martina Hrdličková
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Proměny rymaňské nádrže

Až donedávna místo nabízelo nevábný obrá-
zek: namísto vodní hladiny jen různé náletové 
rostliny, které živelně okupovaly jámu striktně 
obdélníkového tvaru. Byla to škoda už jen pro-
to, že právě tady bylo možné aspoň na chvíli 
spatřit potůček, který obcí protéká a který je 
kvůli zatrubnění naším očím zcela skrytý. 

Minulé vedení města nechalo u společnosti 
Aquatest, a. s. vypracovat projektovou doku-
mentaci na revitalizaci tohoto místa. Dalo by 

se říci, že vznikl celkem radikální projekt, který 
naprosto změnil tvar nádrže, její hloubku i po-
užité materiály tak, aby nově působila přírod-
nějším dojmem. Vedle ní byla pak ještě v loň-
ském, pro republiku jubilejním roce, vysazena 
lípa a umístěna lavička.

Letos bude třeba započaté dílo úplně dokon-
čit. U silnice chybí zábradlí, které v nejbližší 
době město nechá osadit tak, aby průchod  
a průjezd kolem nádrže byl bezpečnější. Dále 
je ještě nutné zasít trávu a finalizovat parko-
vou úpravu. Pokusíme se oslovit studenty  
a studentky zahradní architektury, aby nám 
pomohli s vhodnou výsadbou rostlin pro 
zkrášlení okolí nádrže. Dokončenou stavbu 
musíme ještě bedlivě pozorovat a mít jistotu, 
že vše dobře funguje i v případě větších srážek.

luboš kožíšek
zastupitel 

Požární nádrž dříve.  …a nyní.

K oncem loňského roku začala rekonstrukce nádrže 
v horní Rymani. místo, které dlouho vypadalo 
neutěšeně, získá zcela novou tvář.

Informace o platbách 
poplatků  
Finanční odbor Městského úřa-
du v Mníšku pod Brdy oznamuje 
občanům, že v pokladně Měst-
ského úřadu je možné platit 
poplatek ze psů (je splatný do 
30. 4. 2019) a poplatek za svoz 
komunálního odpadu, který je 
splatný do 31. 3. 2019. 

Pokud plátce uhradí poplatek později, ztratí 
nárok na příspěvek od města (toto platí pro 
poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území 
města Mníšku pod Brdy). Při platbě poplatku 
za komunální odpad bankovním převodem 
musí být částka připsána na účet města nej-
později 31. 3. 2019.

Prosím, pamatujte na to, že zároveň je třeba 
vyzvednout a nalepit známku na odvoz ko-
munálního odpadu do 31. 3. 2019. Známky je 
možné vyzvednout v pokladně MÚ. Při e-mai-
lové komunikaci zasílejte dotazy či žádosti 
související s problematikou odpadů na e-mail: 
odpady@mnisek.cz 
nebo alena.pokorova@mnisek.cz.

Kontaktní místo 1. SčV jinde
Od začátku února najdete kan-
celář provozovatele vodovodu 
a kanalizace v novostavbě poly-
funkčního domu v Pražské ulici. 

Úřední hodiny zůstanou zachovány ve stej-
ném rozsahu: 

PO a ST  8.00 – 11.00 hod.   12.00 – 17.00 hod.

ÚT a ČT  po předchozí rezervaci

PÁ  8.00 – 12.00 hod.

Zákaznická linka 1. SčV: 
840 111 322 nebo 601 275 275

Prestižní šetření pod názvem 
Politické postoje probíhá ješ-
tě v tomto měsíci v Mníšku 
pod Brdy. 
Výzkum provádí ho nezávislá výzkumná spo-
lečnost MEDIAN. Jeho cílem je získat informa-
ce o představách občanů o domácí i meziná-
rodní politické situaci, a to oslovením obyvatel 
náhodně vybraných mníšeckých domů a bytů.  
Tazatelé lidem pokládají otázky kolem jejich 

každodenního života, hodnot a názorů, kte-
ré se nevztahují konkrétně k životu ve městě. 
Odpovědi zaberou necelou půl hodinu, jsou 
anonymní a jejich poskytnutí dotázaného  
k ničemu nezavazuje.
Agentura MEDIA je členem sdružení čes-
kých výzkumných agentur SIMAR a dodržuje 
všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů. 
Poskytnuté údaje agentura použije v rámci 
souhrnných údajů a vylučuje jakékoli zneužití 
osobních údajů.

mh

V Mníšku probíhá mezinárodní průzkum
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olga Šibřinová
vedoucí finančního odboru
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martina  
Pochmanová
zastupitelka

lukáš 
říha
sociální pracovník města 

Informace  
pro podnikatele
Pokud podnikající fyzické nebo právnické oso-
by vyprodukují během kalendářního roku víc 
než 100 kg nebezpečného odpadu, či více 
než 100 tun ostatního odpadu, jsou povinni 
to prostřednictvím Ročního hlášení o produkci 
a nakládání s odpady nejpozději do 15.úno-
ra následujícího roku ohlásit příslušnému 
obecnímu úřadu s rozšířenou pravomocí, a to 
podle místa provozovny.

jp

OSMI upozorňuje
Platnost vjezdových karet v lokalitě Malé ná-
městí bude z důvodu dlouhodobé nepřítom-
nosti referentky Daniely Kukolové na odboru 
správy majetku a investic prodloužena do kon-
ce března 2019. Nové karty budou k vyzved-
nutí od 20. 3. 2019. Děkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku a investic
Město Mníšek pod Brdy

Nová provozní doba 
altánu s pitnou vodou
Altán s pitnou vodou na Skalec-
kém náměstí bude od začátku 
února otevřený déle a nově také 
v neděli. 

V zimním období, tj. od 1. října do 31. března, 
bude otevřen od pondělí do pátku od 7 do  
18 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin. 

V letním období, které je od 1. dubna do  
30. září, bude otevřen od pondělí do pátku  
od 7 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 
19 hodin.

Z fondu lze například pomoci rodinám uhradit 
dětem kroužek, školní obědy na určité období, 
přispět na školní potřeby nebo výlet či tábor. 
Fond samozřejmě nemusí pomáhat pouze ro-
dinám s dětmi, ale i seniorům. 

Městský úřad pomáhá také se žádostí o Příspě-
vek na bydlení. Ten je určen majitelům domu/
bytu nebo nájemcům s nízkými příjmy, ať už 
jde o rodiny nebo jednotlivce. Vždy se zohled-
ňuje příjem všech osob, které v domácnosti 
žijí, a to za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za 
stejné období žadatelé o příspěvek předkláda-
jí i náklady na bydlení. Do nich lze zjednoduše-
ně řečeno uvést nájemné, poplatky za odpad 
nebo vývoz jímky a různé zálohy například na 
vodu, teplo, plyn, elektřinu. Tyto náklady se 
prokazují kopií faktury, účtenkou nebo výpi-
sem z účtu. 

O příspěvek na bydlení je možné požádat jed-
nou ročně a pak se každé čtvrtletí dokazují  
v případě zájmu o příspěvek jen náklady  

I pro letošní rok má město sociální fond

Kdy a kde můžete neformálně mluvit se svými zastupiteli o tom,  
co vás zajímá či trápí?

Část města Místo Datum Čas

Stříbrná Lhota Restaurace „Na náměstí“ 14. 3. 2019 17:30–19:30

Rymaně Restaurace „U Kašných“ 16. 5. 2019 17:30–19:30

Staré sídliště Esmarin 13. 6. 2019 17:30–19:30

Centrum Restaurace Sokolovna 19. 9. 2019 17:30–19:30

Nové sídliště Školní jídelna 21. 11. 2019 17:30–19:30

Informace sociálního pracovníka 
městského úřadu
Pokud pečujete o osobu, která již potřebuje pomoci s péčí 
o sebe a svou domácnost, nebo sami potřebujete pomoc, 
můžete mít nárok na Příspěvěk na péči.

Pokud Vám činí potíže ze zdravotních důvodů čekat ve 
frontě na poště, na úřadech, nebo byste potřebovali 
vyhrazené místo k sezení ve veřejné dopravě, můžete si 
požádat o Průkaz osoby se zdravotním postižením  
(TP, TTP, ZTP/P).

Jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a zároveň  
se pravidelně a opakovaně v měsíci dopravujete např.  
k lékaři, můžete si požádat o Příspěvěk na mobilitu.

Máte nízký příjemebo důchoda po zaplacení nákladů na 
bydlení Vám již mnoho prostředků nezbývá? Informujte 
se o Příspěvku na bydlení.

Pokud by Vás zaujal některý výše zmínění odstavec, nebo 
chcete získat nějaké informace ohledně jiných dávek 
nebo sociálních službách (Domov seniorů, Pečovatelská 
služba, apod...), přijďte se poradit.

Bc. Lukáš Říha – sociální pracovník 
Tel.: 318 541 910,  739 735 447

e-mail:lukas.riha@mnisek.cz, přízemí MěÚ Mníšek pod Brdy

P rostřednictvím 
sociálního fondu 
může město pomoci 

lidem, kteří se ocitli v tíživé 
sociální situaci.

a příjmy. Žádost lze podat kdykoliv během 
roku na příslušném úřadu práce, ať už osobně 
nebo prostřednictvím pošty. Žádost je platná 
do července dalšího roku, v červenci je nutné 
si znovu požádat. 

Dokážu si představit, že dávku mohou využít 
matky samoživitelky nebo starobní důchodci, 
kteří většinu příjmu vydají za náklady na by-
dlení. Se žádosti pomohou na Úřadu práce 
nebo sociální pracovník na městském úřadě. 
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Do roku 2019 vstoupili už 
jako noví mníšečtí občánci

ALŽBĚTA

KAROLÍNA

MIA

ANTONÍN

LADA

MICHAELA

EMA

MARIE

MILAN
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ONDŘEJ

STELLA

VANESA

ROMAN

NATÁLIE 

TADEÁŠ

VIVIEN

ROZÁLIE

NATÁLIE

TOMÁŠ

ZUZANA

V mníšku pod Brdy před závěrem roku 
2018 proběhlo vítání nejmladších ob-
čánků našeho města. Při této příležitos-
ti děkujeme firmě Hamé s.r.o. se sídlem 
Kunovice, která je již řadu let se svými 
výrobky laskavým sponzorem při obřa-
du vítání nejmladších občánků našeho 
města.  město mníšek pod Brdy

PODĚKOVÁNÍ
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Jiří Hladovec: Nejdřív jsme chtěli bavit sami 
sebe, ale nakonec je důležitější bavit ostatní

Martina Hrdličková
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Štrůdl, živý betlém, masopust, cestopisné be-
sedy, ples, ale i cyklisticko-společenský výjezd 
na Brdy. I za těmito akcemi v Mníšku najdete 
spolek ROREJS. Z rozhovoru s Jirkou Hladov-
cem by to mohlo vypadat, že spolek je taková 
jedna rodina, plná bratranců a sestřenic. Ale 
tak to úplně není. To se jen jeho členové na-
místo spolkového bratře a sestro, oslovují bra-
tranče a sestřenice. 

rorejsí živý betlém uvedli dětští moderátoři 
posledního knoflíkového trhu citací ze spol-
kového webu o tom, že rorejs je skupina 
mladých lidí z Mníšku, která se dala dohro-
mady před dvaceti lety. Jaký pocit to ve vás 
vyvolalo?
Bylo to vtipné. Smáli jsme se sami sobě. Už asi 
před čtvrt rokem jsme si říkali, že už je skoro 
sprosťárna tam mít, že jsme spolek mladých 

lidí, a když nám to potom ty děti řekly…no, ur-
čitě to změníme. Už je nám všem přece jenom 
mezi 40 a 50 lety. 

Zastavme se u toho, jak to začalo… faktická 
informace je, že to bylo 1. května 1999 při 
akci lážov sobě. co ale bylo tím vnitřním im-
pulsem?
Obecně to byla doba, kdy jsme měli dojem, že 
se toho v Mníšku moc společensky a kulturně 
neděje. Měli jsme tenkrát pocit, že my, rebelo-
vé, něco vymyslíme. A úplně bezprostřední im-
puls byl, že tehdy jedna kolegyně v práci přišla 
s tím, že se prý v Mníšku bude odhalovat so-
cha Káji Maříka. Ona se tenkrát sice přeslechla, 
ale nám se to s bratrancem Krásným, naším 
budoucím hejtmanem, zalíbilo a na základě 
toho jsme později spolu s dalšími lidmi udělali 
akci Lážov sobě (Lážov je v knihách o Kájovi  

Maříkovi od Marie Wagnerové alias Felixe Háje 
názvem pro Mníšek pod Brdy – pozn. red.).  

název akce zní obrozenecky…
Kamarád, dnes už akademický malíř Vladimír 
Větrovský (rozhovor s ním přinesl tento časo-
pis v prosinci 2018 – pozn. red.,) udělal papí-
rovou sochu Káji Maříka. Aby nám nikdo ne-
vyčetl, že má špatnou tělovku, tak je oranžový,  
v červených trenýrkách a s prakem.  Slavnost-
ně jsme ji tehdy odhalili v parku u kulturního 
střediska. Takhle jsme se dali dohromady…  
A vlastně ROREJS vznikl přesně v duchu rčení: 
za vším hledej ženu, protože nás seznámily 
naše partnerky. Tak jsme se dali dohromady  
s Bílkovými, Větrovskými a později se ještě při-
dali Hájkovi. Od začátku máme sedm stálých 
členů, pět z nich zakládajících.

 „Je dobré staré tradice 
oprášit, než nám 
je někdo ukradne,“ 
říká hejtman spolku 
ROREJS.

T rošku recese, ždibec cimrmanologie a kapku tradic zamíchat do pestrobarevného 
koktejlu. O originálním receptu na ROzvoj Regionu v podání spolku ROReJS, který 
letos oslaví své dvacetiny, mluví jeho „hejtman“ Jiří Hladovec.  
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a jak jste přišli na název spolku? Mělo to ně-
jakou symboliku?
Rorýs obecný nám byl sympatický, vymýšleli 
jsme několik honosných názvů, ale pravda je 
taková, že jsme potřebovali jméno k připravo-
vaným akcím a chtěli jsme, aby v názvu nějak 
bylo rozvoj a region - RO-RE a najednou z toho 
vylezl ROREJS. No a to S na konci se dá vyklá-
dat různě: například Rozvoj Regionu je Super, 
Rozvoj Regionu je Stresující… každý si může 
dosadit, co chce… Taky se nám líbilo, že pták 
rorýs do té doby, než byl vyhlášený ptákem 
roku a začaly se mu stavět budky na sídlištích, 
byl ohrožený druh. Přišlo nám to symbolické.
na webu píšete, že spolek zajímají zejména 
činnosti „oprašovací“, pohrávali jste si s my-
šlenkou navázat na prvorepublikový okraš-
lovací spolek?
Před naším vznikem Okrašlovací spolek  
v Mníšku nefungoval a nám to slovní spojení 
přišlo takové hravé… Mníšecký Okrašlovací 
spolek byl po svém založení ve dvacátých le-
tech minulého století ve městě fenoménem, 
my jsme ovšem neměli takové ambice jako 
svého času oni, když zorganizovali například 
velký sraz rodáků. Tak jsme si řekli, že když ne-
můžeme být jako spolek okrašlovací, můžeme 
být aspoň oprašovací a můžeme oprášit napří-
klad Sokolovnu, aby se tam dal pořádat ples,  
a sehnat oponu, abychom tam mohli dělat di-
vadelní představení. 
a co oprašování tradic? taky do toho jste se 
chtěli hned na začátku pustit?
Zpočátku šlo hlavně o to oprašování prostoru 
Sokolovny, ale oprašování tradic je samozřej-
mě důležitá věc. Pro sebe jsem si to pojmeno-
val až v pozdější době v souvislosti s tím, jak 
děláme například vánoční akce. Říkám si, že 
je dobré ty naše staré tradice oprášit dřív, než 
nám je někdo ukradne… Možná, že jsme to  
v tomhle duchu dělali už na začátku, jen jsme 
si to tak tehdy nepojmenovali. Jako jsme si 
řekli, že nemáme ambici být okrašlovací, tak 
jsme si řekli, že se nebudeme oslovovat bratře 
a sestro. Na tradici jsme navázali volněji tím, že 
se oslovujeme bratranče a sestřenice…
asi není náhoda, že oprašování tradic je u vás 
hodně spojené s divadlem, protože Vánoce  
i Velikonoce jsou tradičně spojené s lidovým 
divadlem…
Je to tak… Navíc dva z ROREJSu hrajeme  
v divadle KŘOVÍ a jeden bratranec hrával  
v dobříšském divadle. Co si budeme povídat, 
ono to vizuálně obrazové ztvárnění lidi nejvíc 
zajímá, nejsilněji se jim vryje do paměti.
na webu roreJsu stojí, že chce přispět k roz-
voji občanské společnosti v Mníšku. když se 
ohlédnete těch 20 let zpátky, jak to touto op-
tikou vidíte?
To je složité. Dlouho jsme si říkali, jak to, že to 
v našem městě není třeba jako na Dobříši, že 
na akce nechodí tolik lidí jako tam? Jsme moc 
blízko Prahy? Jsme jenom noclehárna? Asi 
před pěti roky jsme si ale řekli, že se takový-
mi otázkami prostě nebudeme trápit. Hrozně 
jsme chtěli lidi z různých spolků a organizací 
tady propojit, ale upřímně řečeno, tohle asi 
úplně neklaplo. Už je to pár let, co jsme napří-
klad udělali něco dohromady s mníšeckými 
hasiči a říkali jsme si, že přesně takhle by to 
bylo ono, napříč spolky a organizacemi.

Proč se to nedaří?
Cítím problém v tom, že každý ze spolků chce 
dělat akce sám za sebe. V poslední době hod-

ně spolupracujeme s OÁZOU a je to milé. Od 
začátku se snažíme být otevření, a proto taky 
moc děkujeme lidem, kteří se k nám přidali. 
Na jednu akci, nebo na několik let. Úplně na 
začátku jsme možná chtěli bavit hlavně sami 
sebe, ale nakonec se stalo důležitější pobavit 
ty ostatní. Každopádně v pár lidech bychom to 
všechno nezvládli. Pomáhají nám naši kama-
rádi a známí, je jich hodně a jsou skvělí. A ať už 
jsou z Mníšku, Lhotky, Prahy, Zbirohu, Kounic 
anebo Putimi – bez nich by ROREJS nebyl tím 
čím je!

co jste to přinesl s sebou za knihy?
Vypadá to divoce, ale to jsou kroniky našeho 
spolku. Je v nich celá naše historie.  (listuje 
v kronice) Já osobně mám největší radost  
z toho, že jsme tady v roce 2004 měli v Soko-
lovně pražskou Ypsilonku. Tahle fotka je z vý-
letu, autobusem typu Škoda RTO na Říp, kde 
se nahoře na hoře odehrálo divadelní předsta-
vení, na ten výlet hodně rád vzpomínám. A na  
téhle je z mého pohledu nejzajímavější ples 
Ein Kessell Rorejs (v kronice je mimo jiné nale-
pený i výstřižek z Mladé fronty Dnes s článkem 
referujícím o rorejsí akci Štrůdl – pozn. red.)

Jaké má spolek plány do letoška?
V březnu, dubnu a květnu uspořádáme  
v Malém mnichovi cestopisné přednášky  
s promítáním fotografií. Jednu z nich bude mít 
svérázný cestovatel Jakub Čech, který chodí 
dálkové treky, už tady vyprávěl o Pacific Crest 
Trail (dálková turistická hřebenová cesta na zá-
padě Spojených států amerických – pozn. red.) 
a bylo narváno… A na začátku září zase tradič-
ní Štrůdl, letos po devatenácté!

a co Masopust?
Ano, to je nejbližší letošní akce, vychází na 
sobotu 16. února. Tuhle tradici jsme před lety 
zvedli jako tu, kterou už nikdo nechce dělat. 
Řekli jsme si, že pomůžeme OÁZE ji zase do-
stat mezi lidi.  Neděláme to jen jako masopust-
ní průvod masek, ale už po několikáté budeme 
mít i několik občerstvovacích zastavení. Všem 
pohostinným sousedům tímto děkujeme!  
K mníšeckému masopustu mám tuhle histor-
ku: napsal nám jeden pán, že masopust není 
žádná místní tradice, že on žije v Mníšku čty-
řicet let a nikdy tady žádný masopust nebyl. 
Vlastně mi udělal radost, protože jsem mu 
mohl odepsat: Ano, máte pravdu, a jsme rádi, 
že se můžeme vrátit k tradici, která tady přesně 
těch 40 let chyběla.

chystáte něco speciálně ke svému dvacetile-
tému spolkovému výročí?
Přemýšlíme o tom, ale zatím jen tak zlehka. 
Termín připadá na 1. května, ale to pořádáme 
na rymaňském hřišti softballový turnaj pro di-
vadla, která si ROREJS na různé akce zval. Tak 
se možná budeme tvářit, že je nám jen deva-
tenáct a něco uděláme až za rok… Anebo to 
bude překvapení a oslavíme dvacetiny důstoj-
ně a včas!

Věděli jste, že…
Za 20 let ROREJSi 
připravili více než:

70 přednášek  
(historických, cestopisných,...)

40 divadelních představení
20 koncertů
18 minifestivalů ŠTRŮdl
15 živých betlémů
10 besed a diskuzí
3 brožury
2 knížky
1 naučnou stezku

Jiří Hladovec
hejtman spolku * nar. 1975
1. 5. 1999 zakládal spolek ROReJS spolu 
s Janou Hladovcovou, Janem Krásným, 
davidem Bílkem, Janou Bílkovou,  
evou Svobodovou a Vladimírem Větrovským.

Později se řádnými členy stali alena a Filip 
Hájkovi. na nějaký čas se přidali a výrazně 
pomohli andrea lajdová, monika lörinczová 
a Tomáš Jirota. 

Povoláním je počítačový grafik na volné 
noze. Je ženatý, má 3 děti.
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Martina Hrdličková

Ú nor je odpradávna 
masopustním 
měsícem. Průvod 

maškar symbolizuje bláznovský 
čas, kdy se zavedené pořádky 
mohou obrátit naruby. 

Masopustní období v minulosti vyplňoval čas 
mezi Vánocemi a Velikonocemi. Tradičně bylo 
s obdobím radovánek, s průvody masek, které 
lidem umožňovaly popustit veselí, dovolit, co 
jindy nebylo možné, obrátit naruby společen-
ský řád, vystoupit ze společenských rolí. Právě 
v masopustu mohl být šašek králem, muži že-
nami a naopak. 

Naši předkové si bujaré masopustní veselí 
uměli užít, ať už byli bohatí nebo chudí. Písem-
né zprávy o tom máme dokonce ze 13. století. 
Naopak o tom, jak tehdy vypadaly jednotlivé 
masky, se neví, doklady jsou až z 19. století. 

I dnes vznikají masky nové a každá hraje svoji 
roli. A i když v každém kraji můžeme v maso-

Masopust držíme. Nic se nevadíme. Pospolu
pustním průvodu vidět trochu jiné masky, sko-
ro nikde mezi nimi nechybí maska medvěda.  
Ta patří zároveň k těm nejstarším. Většinou 
nechodí sám, ale spolu s medvědářem, který 
ho vodí na řetězu a občas ho “přetáhne býkov-
cem”. Ženy a dívky z každého domu si s ním 
musely zatancovat, odmítnout nešlo.

Důležitou maskou byla Kobyla, protože před-
stavovala všechny hříchy celé vesnice. V prů-
vodu nechyběla ani maska Žida s rancem přes 
rameno, toho doprovázela maska Báby, která 
nese v nůši na zádech dítě. Vedle Báby patří 
k nejstarším masopustním maskám Nevěsta  
a nosili ji muži, kteří se při masopustu převlé-
kali za ženy.  Nechyběla maska biřice v papí-
rové čepici, který holí tloukl na domovní vrata 
při jednotlivých zastaveních průvodu, postava 
Rasa, Kata, Kominíka, taky masky v uniformách 
a zvířěcí masky.  

Počátek masopustu je jasně daný svátkem Tří 
králů. Podle toho, jak se mění datum Popeleční 
středy, hýbe se každoročně i datum Velikonoc. 
Jisté je, že Popeleční středa připadá na 46. den 
před Velikonocemi. Původ tohoto svátku po-
chází ze starořeckých a římských bakchanálií, 
tedy oslav boha Dionýsa. Na Tučný čtvrtek  
si měl každý dopřát tolik tučného jídla a piva, 
kolik jen snesl. O Masopustní neděli se pilo 
pivo po litrech a všichni vesele tancovali až do 
časných ranních hodin. Na Masopustní pon-
dělí se na takzvaném mužovském bále hrálo 
a tančilo, ale do kola směli pouze ženatí muži 
a vdané ženy. A na Masopustní úterý vyrazily 
do ulic maškary. Před každým stavením zasta-
vil průvod, zahrály se dvě tři písničky a masky 
byly odměněny koblihami, vejci, uzeným nebo 
penězi. Nakonec se pohřbila basa, což mělo 
symbolizovat konec radovánek a tanců na  
čtyřicet dní půstu.

(Zdroj: Alena Vondroušková:  
České zvyky a obyčeje)

V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli,
pospolu

Tradiční i moderní masky šly v loňském 
masopustním průvodu, který uspořádal 

ROREJS, OÁZA a jejich přátelé.
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S polek Revenium, 
spojený s mníšečankou 
Hanou Potměšilovou, 

a magazín Reportér v lednu 
odstartovaly společný projekt. 

Nový projekt Šlápneme do pedálů chce po-
moci dospělým členům rodiny, starajícím se 
o svého člena se zdravotním postižením, najít 
dobrou práci a dětem školu. „Aby každý bez 
ohledu na svůj viditelný či neviditelný handi-
cap mohl pracovat na tom, v čem je nejlepší,“ 
shrnula Hanka Potměšilová smysl nejnovější-
ho projektu spolku Revenium, o kterém jste se 
už na těchto stránkách mohli dočíst.

Po celý tento rok budou lidé z Revenia praco-
vat s rodinou ze Středočeského kraje, ve které 
je tatínek po transplantaci jater a s Crohnovou 
nemocí a jehož současný zdravotní stav zne-
možňuje jakoukoliv pracovní aktivitu. Starší 
dcera trpí dětskou mozkovou obrnou spoje-
nou s mentálním postižením a mladší zdravá 
dcera, která by potřebovala trávit trochu více 
času s oběma rodiči, by si mohla dětství ale-
spoň trochu pořádně užít. O všechny se stará 
zdravá máma. Rodina bydlí v nevhodných 
bytových podmínkách a je zcela odkázaná na 
sociální dávky. 

„Rádi bychom mamince zprostředkovali vhod-
né zaměstnání třeba na částečný úvazek, otci 
pomohli z nemocí vynucené izolace a pro star-
ší dceru bychom rádi našli vhodné zařízení, do 
kterého by mohla denně docházet a sociálně 
se posunovat“, uvádí Hana Potměšilová. Chce-
te činnost Revenia podpořit? Podívejte se na 
stránky www.revenium.cz.

O silném příběhu, který kniha s názvem Ne-
zlomný popisuje, autorka mluvila v rozhovoru 
v červencovém Zpravodaji. Hotovou knihu 
v rámci Afrického večera pak pokřtily známé 
osobnosti: kmotry knihy se stali herci Jan Pře-
učil a Eva Hrušková a také lékařka Kateřina 
Cajthamlová. Večerem, jehož osou bylo čtení 
z Nezlomného od Hany Hindrákové, provedla 
Tereza Kostková. 

Křest knihy proběhl v prosinci v pražské  
kavárně na Starém Městě a nenechali si ho 
ujít nejen populární tváře, ale také milovníci 
africké kultury. Zhlédli bubenické vystoupení 
a africký tanec, k zakoupení byly africké knihy 
a šperky, které se prodávají v rámci spisovatel-
čina projektu Dárky s myšlenkou.  

V letním rozhovoru pro tento časopis Hana 
Hindráková mluvila o tom, že knihu postavila 

Strhující román pokřtily populární tváře

H aně Hindrákové, 
spisovatelce, žijící  
v mníšku, vyšla nová 

knížka z afrického prostředí.  
Pokřtili ji známé osobnosti  
v polovině prosince.

Jan Přeučil, Eva Hrušková,  
Kateřina Cajthamlová, 

 Tereza Kostková a Hana Hindráková  
s právě pokřtěnou knihou.

O autorce:

Hana Hindráková pochází z Trutnova, po 
vysokoškolských studiích založila vlastní 
neziskovou organizaci a přes deset let pů-
sobila jako dobrovolnice v tomto sektoru. 
Několikrát se dostala do africké Keni a od 
roku 2018 pomáhá prostřednictvím projek-
tu Dárky s myšlenkou. Keňu si velmi oblíbila 
a umístila tam děj většiny svých románů. 
Mezi další příběhy autorky patří například 
Smrtící byznys, Očarovaná, Dobrovolnice. 
Žije v Mníšku pod Brdy. 
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Šlapat do pedálů na cestě za změnou bude středočeská rodina

Martina Hrdličková

Martina Hrdličková

na skutečném příběhu Josepha „Njora“ Njo-
rogeho, kterého okolnosti přinutily v sedmi 
letech opustit matku alkoholičku a skončil na 
ulici. Začal žebrat, ale brzy mu nezbylo nic ji-
ného než krást. Dostal se do dětského gangu, 
kde zažil znásilnění i lynčování. Zákon ulice ho 
poznamenal natolik, že pro něj bylo těžké do-
stat se z úplného dna, i když se objevil někdo, 
kdo mu podal pomocnou ruku. Nakonec to ale 
dokázal a dnes pomáhá dětem, které stihl po-
dobný osud. 

„Jakmile mi odvyprávěl svůj příběh, hned jsem 
věděla, že ho chci napsat. Je tak silný, že ne-
bylo třeba fabulovat. Prošel něčím, co si vůbec 
nedovedeme představit, a přesto mu zůstal 
pozitivní náhled na život,“ řekla Hana Hin-
dráková. Pokud byste chtěli podpořit projekt 

Hany Hindrákové Dárky s myšlenkou, zavítejte 
na www.darkysmyslenkou.czPříběh je silný 

a 
pravdivý
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Marcela  
krákorová
ředitelka  
ZŠ Komenského 886

Z dětského Knoflíkového 
trhu jde 20 202 koruny  
ve prospěch domova  

pro seniory pod Skalkou. O kus blíž 
je díky tomu záměr pořídit tady 
relaxační místnost pro klienty. 

Na posledním Knoflíkovém trhu se tak jako  
v minulých letech prodávaly výrobky žáků 
mníšeckých škol i školek a dětí z mníšeckých 
spolků za knoflíky. Ty se směňovaly v knoflí-
kových bankách v kurzu pět korun za knoflík,  
a prodávající se dohodli, že jedna koruna  
z každého knoflíku půjde i letos na dobročinné 
účely. Konkrétně ve prospěch transparentního 
účtu Domova pro seniory pod Skalkou. Výtě-
žek ve výši 20 202 koruny předal Marek Inderka 
za Spolek pro školu řediteli Domečku Janu Da-
nielovi, který poděkoval všem, kteří část svého 
knoflíkového výdělku seniorům věnovali. 

„Pomůže nám to přiblížit se k tomu, abychom 
mohli našim uživatelům vyžadujícím zvláštní 
péči pořídit multismyslovou relaxační míst-
nost Snoezelen, která díky speciálně instalo-

Za velké účasti rodičů a přátel 
školy se 18. prosince uskutečnila 
tradiční vánoční besídka. V no-
vém roce nás čeká mnoho zají-
mavého.

Diváci mohli shlédnout úvodní dramatizaci  
vánoční koledy Narodil se Kristus pán, dále 
skvělou ukázku moderního tance starších 
žáků a žákyň. Žáci prvního stupně si připravili  
krásnou pohádku Láska rohatá a závěr patřil 
starším hochům, kteří za doprovodu kytary 

Adama Muzikáře zazpívali známé koledy. Všich-
ni návštěvníci se k nim rádi přidali a umocnili 
tak nadcházející vánoční atmosféru. Jako pře-
kvapení se v programu objevila zpěvačka lido-
vých písní Jarmila Šuláková v podání Adama 
Podepřela, která přítomné velmi pobavila. 

V novém roce nás čeká také řada zajímavých 
akci – v lednu jsme absolvovali čtyři lekce pla-
vání v příbramském bazénu, budeme mít be-
sedu se sportovcem, ukázku práce psovodů  
z celní správy Letiště Václava Havla, praktickou 
hodinu se zpracováním ovčí vlny, návštěvu hu-
debního vystoupení a mnoho dalšího. 

V neposlední řadě se připravujeme na den 
otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek  
28. 3. 2019 od 11,00 do 16,00 hodin, všichni 
jste srdečně zváni. Zápisy do naší školy, kte-
rá vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími  
potřebami, se uskuteční dne 25. 4. 2019 od  
11 do 17 hodin.

Když něco končí a jiné začíná
Děti na besídce sehrály 
pohádku Láska rohatá.

Ředitel Domova pro seniory 
Jan Daniel (vpravo) si od 

Marka Inderky, zastupujícího 
Spolek pro školu, který trh 
spoluorganizoval, přebírá 

peníze pro Domeček.

Také mateřská škola 
přispěla Domečku 
Také Mateřská škola 9. května přispívá Domo-
vu pro seniory pod Skalkou částí výtěžku svých 
vánočních výrobků. Prostřednictvím dárko-
vého certifikátu mateřinka Domečku věnuje 
čtyři tisíce korun. Představuje to část výtěžku  
z prodeje vánočních výrobků, které školka le-
tos neprodávala přímo na Knoflíkovém trhu, 
ale ve svých prostorách. 

mš

vaným prvkům hudby, tepla světla a dalším, 
pomůže snížit jejich napětí, ať už ho způsobu-
je například onemocnění Alzheimerovou cho-
robou nebo jiné nemoci,“ děkoval Jan Daniel. 

Podle jeho slov na sbírkový účet postupně 
přicházejí finanční prostředky od dárců. „I naši 
obyvatelé díky své šikovnosti na trhu vyděla-
li přes 10 tisíc, pomáhají nám i drobní dárci a 
také dary od rodinných příslušníků našich uži-
vatelů, kteří jsou spokojení s tím, jakou službu 
poskytujeme,“ uvedl ředitel Daniel a dodal, 

že budou pokračovat v úsilí vybrat i zbývají-
cí potřebné peníze. „Bude to možné i tím, že 
díky pomoci města uživatelé získali novou 
ergoterapii, kde můžou své výrobky tvořit  
a pak prodávat například v příštím roce v rám-
ci velikonočních akcích nebo tradičního Dne 
dětí a seniorů, který se, doufám, bude příští rok  
konat u Domečku,“ dodal Jan Daniel. „Věřím,  
že Knoflíkový trh a tato krásná částka pomůže 
k tomu, aby svůj záměr uskutečnili,“ řekl Marek 
Inderka.

Jak děti pomůžou seniorům

Martina Hrdličková
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Virtuální realitu, rozšířenou realitu, robotiku, 
laboratorní pokusy z fyziky, vesmírného pro-
gramu s výukovou hrou startu rakety v meziná-
rodním projektu Space Camp, 3D tisk, projekty 
ke stavbě rakety, hrací hnízdo, multimediální 
pracoviště Mediálního domu Preslova, či droní 
arénu. To vše mohli spatřit na deseti stanovi-
štích návštěvníci prosincového festivalu, který 
v Základní škole Komenského 420 navštívilo 
přes osm set dětí ve věku od pěti do patnácti 
let. Na své si přišli i rodiče žáků.
Děti si na ploše hrály s roboty, ovládaly je 
mobilem a honily jimi své spolužáky. Fronty 
se stály na virtuální chůzi po prkně na střeše 
mrakodrapu, nebo na hrozbu od obrněného 
Panduru. Po tělocvičně děti běhaly s dronem a 
jejich kamarádi s brýlemi na hlavě sledovali, co 
kamera dronu snímala. Zajímavé je, že dospělí 
snášeli prožitky z virtuální reality hůře než děti, 
a tak někteří vykřikli hrůzou při chůzi ve výšce 
či při uskakování před obrněným Pandurem.

 „Chytili jsme se za ruce, pak se jeden z nás chy-
til drátu, a to byla taková šlupka!,“ líčil asi os-
miletý hoch své babičce při popisu ukázky sta-
tické elektřiny. Děti byly nadšené a smlouvaly 

s rodiči, aby se mohly ještě zdržet. „Studenti 
byli úžasní, skvěle se dětem věnovali,“ nešet-
řili chválou před ředitelem Radko Sáblíkem 
někteří rodiče.  „Jsem za ta pozitivní vyjádře-

ní nesmírně rád. Studenti všechno připravili 
sami. Jsem na ně pyšný,“ byl spokojený Radko 
Sáblík.

Oficiálně měla akce končit v šest hodin večer, 
ale kdyby dvacet minut po limitu nevypadl 
zásuvkový okruh, asi by festival dále pokračo-
val, protože několik desítek dětí bylo stále na 
místě. Houf jich byl u virtuální reality, kde fun-
govaly notebooky na baterie, a zůstávaly stále,  
i když ostatní technika už v rámci balení mizela 
do přistavených aut.

„Studenti Smíchovské střední školy si zaslouží 
poděkování za akci, kterou zde dnes připravili. 
Naše děti si ji opravdu užily, což mohl pozoro-
vat každý, který k nám dnes přišel. Milé bylo 
vidět tolik našich absolventů, kteří tu dnes  
s festivalem pomáhali,“ zhodnotila akci ředi-
telka Michaela Pažoutová. „Mám skvělé ohlasy.  
I moje dcera byla doslova nadšená,“ dodala 
starostka Magdaléna Davis.

To byla taková šlupka! 
T emná obloha a provazy 

mokrého sněhu. Taková 
byla kulisa Festivalu 

techniky pro 21. století, který 
krátce před Vánocemi připravili 
studenti Smíchovské střední 
průmyslové školy, místostarosty 
Radko Sáblíka.

Ve virtuální realitě  
bylo dětem dobře.

Michal  
kalista
vedoucí PR oddělení  
Smíchovské SPŠ

Ocenění pro učitelku tance
Jarmila Matoušková byla v loňském roce nomino-
vána Tanečním centrem Praha v soutěži Taneční 
učitel roku 2018 za dvě choreografie vytvořené 
pro mníšeckou pobočku ZUŠ Řevnice. 
Taneční centrum Praha o tom informovalo Město dopisem, kde zároveň 
poděkovalo za podporu uměleckého vzdělávání v Mníšku pod Brdy. 

„Vzhledem k tomu, že paní Matoušková působí na ZUŠ dlouhodobě 
a její choreografie i vedení je vždy perfektní a přináší radost dětem  
i jejich rodičům, rozhodla se minulá rada města poděkovat paní Matouš-
kové za její práci a nechala vyhotovit poděkování s grafikou od umělec-
ké kaligrafky Jany Průšové,“ uvedla zastupitelka a bývalá místostarostka 
Daniela Páterová. Spolu se současnou starostkou Magdalénou Davis 
oficiálně za Město Jarmile Matouškové poděkovala při prosincovém za-
sedání zastupitelstva. 

mh

Magdaléna Davis a Daniela Páterová  
za město poděkovaly Jarmile Matouškové  
za práci pro ZUŠku.

Chůzi po prkně 
na střeše mrakodrapu 
nabídla virtuální realita
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Konec starého a začátek nového roku je časem 
ohlédnutí i očekávání. A jinak tomu není ani  
v mníšeckém Klubu důchodců, kde se senioři  
a seniorky setkávají v Městském kulturním 
středisku dvakrát týdně. 
Seriál výletů začal v loňském roce dubnovým 
výletem do prachatického Muzea krajky. Mezi 
díly krajkářek jsme mohli obdivovat i vysta-
vený výtvor z rukou jedné účastnice našeho 
zájezdu. Na zpáteční cestě jsme navštívili  
Holašovice zapsané na Seznamu UNESCO.
V květnu jsme vyjeli za poznáním na poutní 
místo Klokoty u Tábora. Po dobrém obědě  
v Táboře jsme navštívili muzeum čokolády  
a dopřáli si sladkou tečku po vydařeném výletě. 
V červnu byl naším cílem zámek v Hluboké 
nad Vltavou.  Z parkoviště nás svezla mašinka 
až k zámecké bráně. Při obědě v ZOO Obora 
jsme pozorovali antilopy, lamy a kozičky, ale 

procházku po ZOO jsme kvůli dešti odložili na 
příště.

V horkém červenci došlo na výlet poblíž Mníš-
ku. Navštívili jsme památník Antonína Dvořáka 
ve Vysoké u Příbrami, Svatou Horu v Příbrami 
a památník Karla Čapka ve Strži. Výlet v srpnu 
jsme kvůli úmornému horku zrušili, ale v září 
jsme si to vynahradili a vyjeli hned dvakrát. Na 
Šumavu na hrad a zámek Klenová s krásnými 
výhledy po okolním pohoří a do lékárnické-
ho muzea U Bílého jednorožce v Klatovech.  

A v rámci druhého zájezdu jsme tak jako již po-
několikáté vyjeli k našim sousedům do termál-
ních lázní v německém Bad Füssingu. V říjnu 
jsme se vypravili do zámku Lnáře a navštívili 
jsme a ochutnali pivo ve Strakonickém pivo-
varu a v prosinci na Vánoční trhy do Berouna.
Velký podíl na uskutečnění výletů a schůzek 
měla Jaroslava Kozáková. Chtěli bychom jí 
touto cestou poděkovat a hlavně popřát, aby 
se brzy uzdravila ze zdravotních problémů  
a zůstal jí elán do výletů v roce 2019, které  
budeme vybírat na klubovém setkání 19. února 
od 14 hodin.  
Zároveň patří dík Emile Hoxhajové za skvělé 
zajišťování obědů pro celou výletní skupinu, 
a také Evě Liškové, která se stará o kulturu  
a návštěvu divadel.  V Klubu důchodců uvítá-
me nové seniory, kteří se zúčastní společných 
setkání, ať už při besedách nebo na výletech. 

Co je vodivost vody, jaké je 
základní složení atomu, co 
je elektrolýza, elektrolyt, ka-
toda a anoda. Děti nadchlo  
i umění Elektro Artu. 

Spousta povídání i zábavných pokusů čekala 
děti z Brdského Šikuly na jejich uplynulých 
setkáních. Dozvěděly se, jak funguje uzavřený 
a otevřený elektrický obvod, co jsou vodiče  
a izolanty, povídali jsme si také o kationech  
a anionech. Ukázali jsme si, jak se dá elektrický 
proud a elektrolýza využít k malování. 

Navštívilo nás se svými fyzikálními pokusy  
i úžasné Divadlo Fyziky z Brna (ÚDiF). Zahří-
váním a změnou tlaku jsme vyrobili fontánku, 
přelévali jsme plyn, seznámili jsme se s novými 
pokusy při použití propanbutanu, hráli jsme si 

Ohlédnutí za aktivitami mníšeckého Klubu důchodců

Malovat elektřinou a také „kuchyňskou vědu“ zkoušel Brdský šikula

S polečná setkání 
spojená  
s nejrůznějšími 

přednáškami i výlety za 
krásami naší vlasti. Takový 
byl rok 2018 v mníšeckém 
Klubu důchodců.

Uvítáme mezi námi 
nové seniory
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Děti diskutují nad tím, jak poznají uvařené vajíčko od syrového, aniž by ho poškodily.

anna čišková
Spolek Brdský šikula

daniela Hrdinová
Klub důchodců

s tlakem i elektřinou. O skvělou zábavu bylo 
postaráno.

Na hodinách zaměřených na vědu z kuchyně, 
jak to děti s oblibou nazývají, jsme si napří-
klad vysvětlili, jak jednoduše rozeznat vařené 
vajíčko od syrového, aniž bychom ho jakkoliv 
poškodili. Ukázali jsme si, že to „kouzlo“ se za-
kládá čistě na fyzice. Rovněž jsme si předvedli 
rozložení tlaku na skořápce vajíčka, díky které-
mu ho slepička při snášení nepoškodí.

Odhalili jsme sílu obyčejného octa a ukázali si, 
na co se dá ocet použít. A také to, jak to vy-
padá, když ocet rozpustí skořápku vejce. Také 
jsme si zopakovali reakci kyseliny a zásady (ne-
utralizaci), tentokrát přes prostředí, které nám 
tuto reakci zpomalilo.

Máme velkou radost, že jsme psaním po-
hledům na Slovensko udělali radost mnoha  
dědečkům a babičkám, kteří nám poslali  
poděkování.



Věra Havlišová 
kronikářka města

PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního 
okresního archivu v Příbrami:
1) Podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb. byl 
tehdy oficiální název obce Mníšek.http://web.
archive.org/web/20110522061727/http://
aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1949/
sb02-49.pdf

2) Podle Seznamu obcí v zemích českých po-
dle stavu ke dni 1. července 1952,  vydaného 
toho roku Ministerstvem vnitra pro úřední po-
třebu, s. 8, se obec oficiálně jmenovala Mníšek 
a skládala se ze dvou osad - Mníšku a Skalky.  

3) Podle Statistického lexikonu obcí Repub-
liky československé 1955 podle správního 
rozdělení 1. ledna 1955, sčítání lidu a sčítání 
domů a bytů 1. března 1950, který vydal Stát-
ní úřad statistický a ministerstvo vnitra, je na 
s. 13 oficiální název obce pouze Mníšek, který 
má dvě osady – Mníšek a Skalku. Poštovním 
dodávacím úřadem je však pro obě osady 
Mníšek pod Brdy!
(Toto upřesnění názvu poštovního dodáva-
cího úřadu dle mého názoru vzniklo i s ohle-
dem na existenci dalších tří Mníšků v tehdej-
ších Čechách a dalších dvou na Slovensku.)

4) Podle Seznamu obcí Československé soci-
alistické republiky podle stavu ke dni 1. čer-
vence 1960, vydaného ministerstvem vnitra  
v roce 1960, kdy došlo podle zákona  
č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, je na 
s. 30 uvedena obec Mníšek pod Brdy, která už 
nemá žádnou osadu.

Proč se říká aneb Znovu o Mníšku pod Brdy

V loňském lednovém čísle 
Zpravodaje vyšel můj 
článek Proč se říká: mníšek 

pod Brdy, který pojednával o teoriích 
vzniku jména našeho města. Vyvolal 
nesouhlas několika čtenářů, a tak 
jsem se pustila do dalšího bádání.

Kromě jiného jsem napsala, že jeho rozšířený 
název pod Brdy se datuje do 60. let minulého 
století z důvodu rozlišení více Mníšků. S touto 
informací nesouhlasilo několik čtenářů, kteří 
mi poskytli i důkazy (Domovský list z r. 1947, 
1931, dopisy Sokola z r. 1948 a 1949, nebo do-
kumenty Sboru dobrovolných hasičů Stříbrná 
Lhota z r. 1928, 1930, 1933), že název Mníšek 
pod Brdy se používal mnohem dříve, než jsem 
uvedla. Připomínám, že jsem si tuto informaci 
nevymyslela, ale vyčetla jsem ji v odborné li-
teratuře. (Historický lexikon obcí České repub-
liky, Lexikon historických míst Čech, Moravy  
a Slezska, Seznam obcí z r. 1960 atd.)
Nedalo mi to a pustila jsem se do bádání na 
toto téma. Nebylo vskutku jednoduché. Poda-
řilo se mi shromáždit doklady potvrzující moje 
původní tvrzení. Zjistila jsem, že po určitou 
dobu se používaly oba názvy: Mníšek i Mníšek 
pod Brdy. Ten od r. 1920 používala pošta a také 
železniční zastávka se jmenovala Mníšek pod 
Brdy. Co se týče názvu města je situace složi-
tější. Abych zjistila něco konkrétního o době, 
kdy bylo oficiálně rozhodnuto o tom, že se 
Mníšek bude jmenovat pod Brdy, začala jsem 
pátrat v hlubší historii.

Co říkají archivy a archiváři?
Opakovaně jsem navštívila archiv v Dobřicho-
vicích. Domnívala jsem se, že nějaké infor-

mace k této problematice získám v Kronice 
města, v Kronice školy, v zápisech ze zasedání 
městského zastupitelstva a rady. Bohužel nic 
jsem neobjevila. Pročetla jsem vyhlášky uve-
dené ve Stejnopise sbírky zákonů a nařízeni 
státu československého O názvech měst, obcí 
a osad od r. 1920. Žádnou informaci o Mníšku 
jsem nezjistila.
Oslovila jsem znalce našeho regionu, spiso-
vatele Jana Čáku a Otomara Dvořáka, zda při 
studiu faktů pro své knihy nenarazili na úda-
je, které by pomohly při objasnění problému, 
ale bezvýsledně. Dále jsem písemně obeslala 
Národní archiv. Jeho ředitelka PhDr. Drašarová 
mi odepsala, že na základě prostudovaných 
úředních seznamů a lexikonů obcí od 20.let 
do r.1960 vyplývá, že k úřední změně názvu 
obce došlo v roce 1960. Byly rovněž prohléd-
nuty spisy fondů Ministerstva vnitra (MV) ČR - 
nová registratura, MV – dodatky a MV ČSR-CSÚ  
k problematice změn názvů obcí v letech 
1949-1966, avšak s negativním výsledkem. 

Mníšek nebo Mníšek pod Brdy?
Při studiu zápisů z rad MNV Mníšek pod Brdy 
a ze schůzí rady ONV z fondu ONV Dobříš  
z let 1955-1960 ve Státním okresním archivu 
v Příbrami jsem přece jen něco zajímavého 
našla. Jedná se o Návrh na sloučení některých 
obcí okresu Dobříš v jedinou obec, sepsaný 
Odborem pro vnitřní věci rady ONV v Dobříši  
24. 3. 1960. Tento dokument by mohl být po-
tvrzením toho, že název města Mníšek pod 
Brdy se používá oficiálně právě od této doby. 
Takže společně s historiky se domníváme: 
Zhruba do 1. světové války se používal jen 
název Mníšek. Po válce se začaly postupně 
používat oba názvy: Mníšek i Mníšek pod Brdy. 
Souviselo to s tím, že pošta a železnice chtě-
ly rozlišit několik Mníšků v republice a první 
začaly používat rozšířený název. Vzhledem 
k tomu, že předpisy nebyly tak přísné, jako 
dnes, mohlo zřejmě vzniknout i úřední razítko 
s oběma názvy města, patrné na některých 
dokumentech. Oficiálně se ale název Mníšek 
pod Brdy zavedl až v 60. letech 20. století, což 
je patrné ze zápisů v archiváliích. Dokument  
o oficiálním názvu města Mníšek pod Brdy 
před rokem 1960 není.

Je škoda, že se tímto problémem zatím nikdo 
nezabýval. Dohledávat informace staré 60  
a více let je obtížné. Pamětníci těch časů ne-
jsou a psané informace jsou neúplné. Byla 
bych ráda, kdyby se podařilo najít více důka-
zů o tom, jak se vyvíjel název našeho města,  
a proto vyzývám občany k diskusi na toto 
téma. Děkuji za názory a připomínky.
Shromážděné materiály k tomuto tématu 
mám pro zájemce u sebe.
kronika@mnisek.cz
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NOVé KNIHY 
V MĚSTSKé KNIHOVNĚ

kniHy Pro dosPělé

Za sny 
karin krajčo 
babinská
Toto je příběh Maxe  
a Marly. Muže, kterého 
vlastní způsob života 
dohnal na samé dno, 
a ženy překypující sice 
energií a radostí ze 
života, ale ukrývající 
osudové tajemství.

cHladnokreVně 
robert bryndza 
Chladné londýnské 
ráno. Velký kufr, který 
vyplavila Temže. 
Detektiv šéfinspektor 
Erika Fosterová a její 
kolegyně Mossová 
už tuší, že je uvnitř 
nečeká příjemné 
překvapení… 

roZerVané 
králoVstVí  
františek niedl
Historický román 
z pera zkušeného 
autora tohoto 
žánru je zasazen do 
období vlády Jana 
Lucemburského  
a jeho sporů s českou 
šlechtou.

MoZaika lŽí 
karin slaughter
Thriller o dramatických 
následcích 
komplikované 
minulosti zdánlivě 
nenápadné ženy 
a milující matky, 
která žije klidný 
život v maloměstě 
na americkém 
jihozápadě.  
Co všechno o ní její 
dcera neví?

Hodina PraVdy 
James Patterson
Obyvatelé jsou 
přesvědčeni, že Alexův 
bratranec zavraždil 
svého žáka, a dávají 
to celé rodině patřičně 
najevo. Alex Cross 

shání důkazy, aby 
očistil nevinného, ale 
sám se dostává na 
tenký led.

ruka noci Podaná 
Václav cílek; 
ferdinand 
Šmikmátor a kol.
Rady, jak zvládnout 
různé krizové situace 
a přežít v obtížných 
podmínkách. Základy 
rodinné a krizové 
připravenosti.

HiPík 
Paolo coelho
Autobiografický 
historický román 
populárního 
brazilského 
spisovatele zachycuje 
období 60. a 70. let 
20. století, kdy vrcholí 
celosvětové hnutí 
hippies a následně 
kulminují i dramatické 
světové události.

osud tančil 
cHarleston
táňa kubátová
Oddechový román  
o dozrávání a 
přátelství dvou 
mladých žen mezi 
dvěma válkami.

Host 
andreas 
Winkelmann
Chce tvůj dům. Tvoji 
ženu. Tvůj život. Když 
se Thomas a Saskia 
vrátí z dovolené, hned 
zjistí, že je něco špatně. 
V domě někdo byl. 

MoŘská Modlitba 
khaled Hosseini
Khaled Hosseini, 
reaguje na současnou 
uprchlickou krizi touto 
hluboce dojemnou, 
nádherně ilustrovanou 
krátkou novelou 
pro lidi celého světa 
a všech věkových 
kategorií. 

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

tereza 
bauerová
knihovnice

Jak dopadla soutěž Stoletá republika?
Rádi bychom vás seznámili  
s výsledky výtvarně literární 
soutěže, kterou pravidelně 
pořádá městská knihovna  
v Týdnu knihoven. 

Tentokrát bylo téma zaměřené na 100 let 
České republiky. Sešla se nám opět spous-
ta úžasných prací, a protože rozhodování je 
vždy velmi těžké, pomohli nám žáci sedmých 
tříd s paní učitelkou Lenkou Krupkovou, kteří 
rozhodli o prvním až třetím místě, a my jsme 
udělili zvláštní cenu za kreativitu 3D projektu 
děvčat z páté třídy. Všechny výtvarné a literár-
ní práce si můžete prohlédnout na schodech 
do dětského oddělení městské knihovny.

1. místo
Filip
pátá třída

cena za kreativitu  
Dominika a Michaela pátá třída

2. místo
Barbora 
a Kateřina
šestá třída

3. místo
Nela  
a Natálie
šestá třída
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NOVé KNIHY  
V MĚSTSKé KNIHOVNĚ

kniHy Pro děti

MedVěd Wrr 
Jaromír Štejnar; 
Michal Široký
Znáte ten pocit, když se 
začtete do knihy a její 
příběh vás zcela pohltí? 
Tak přesně tohle se stalo 
i medvědovi Wrr. A to 
doslova! 

deník MaléHo 
Poseroutky - 
radosti ZiMy 
Jeff kinney
Třinácté pokračování 
humorných deníkových 
zápisků Grega 
Heffleyho doprovázené 
komiksovými 
ilustracemi.

bruMla a reMcík 
Julian Gough
Příběhy dobrosrdečné 
a věčně optimistické 
medvědice a 
remcajícího králíka 
škarohlída. Co vznikne 
z jejich netradičního 
přátelství?

draci na Hradě 
ruinoVě 
terry Pratchet
Nejneuvěřitelnější 
příběhy se nemusejí 
odehrávat v dalekém 
vesmíru, ani  
v hlubinách oceánů. 
Stačí se sehnout  
a pozorně se zahledět 
na koberec, kde prožívají 
své každodenní starosti  
i radosti Kobercoví lidé. 

robinson 
Petr sís
Petr Sís ve své nejnovější 
knize pro malé děti 
proplétá legendární 
příběh Robinsona 
Crusoe se zážitkem  
z vlastního dětství.

stroMy 
Piotr socha; Wojciech 
Grajkowski
Překrásná 
velkoformátová kniha 
Stromy zve malé i velké 
čtenáře do fascinujícího 
lesního světa.

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.czO d tohoto měsíce 
rozšiřujeme služby 
městské knihovny  

o možnost vrácení knih i mimo 
výpůjční hodiny – do biblioboxu.

Novou biblioschránku najdete na zastávce 
autobusu Mníšek pod Brdy náměstí směrem 
na Prahu. Je určená čtenářům, kteří nestihnou 
naše výpůjční hodiny, kdy vrácení knih můžou 

spojit se svojí cestou například do práce nebo 
z práce. Knihy totiž můžou jednoduše vrátit 
právě do ní.

Knihy budeme vybírat každý pracovní den 
a z konta budou odepsány nejpozději další 
pracovní den. Tato služba je založena na dů-
věře mezi knihovníkem a čtenářem a věříme, 
že se nám i čtenářům osvědčí. Do biblioboxu 
nejdou vracet společenské hry a knihy zapůj-
čené přes meziknihovní výpůjční službu, tedy 
objednané z jiné knihovny.

Knihy jsou klidní 
a spolehliví přátelé

 Victor Hugo

Vrácení knih je nově 
možné vyřídit například 
cestou do práce.

tereza 
bauerová
knihovnice

Městská knihovna nabízí čtenářům bibliobox
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P ořádat koncert ve sváteční 
den má svá organizační 
úskalí, ale ten jedinečný 

zážitek, který si z něj lidé odnesou,  
za to stojí.

Na Boží hod vánoční se v mníšeckém kostele 
již tradičně konalo koncertní provedení Rybo-
vy České mše vánoční. Potřetí účinkoval orche-
str a sbor Praga Camerata s dirigentem Pavlem 
Hůlou, Mníšecký chrámový sbor a sólisté. Ráda 
bych se s vámi podělila o pár dojmů z pozice 
účinkující houslistky, ale také spoluorganizá-
torky. 

V první řadě děkuji paní starostce Magdaléně 
Davis a panu faráři Janu Dlouhému za podpo-
ru celé akce, včetně té finanční, bez které by 
se takový koncert nemohl uskutečnit. Ráda 
bych vyzdvihla výkon členů Mníšeckého chrá-
mového sboru. Zpívali s plným nasazením  
a perfektně se začlenili mezi profesionály. Je to 
obdivuhodné, když jsou lidé různých profesí 

schopni scházet se ve svém volném čase pra-
videlně ke zkouškám, aby pak svým zpěvem 
mohli obohacovat nejen dění v kostele, ale  
i různé akce ve městě.

Atmosféru koncertu spoluvytváří i publikum, 
které bylo v tomto případě velmi vnímavé  
a nadšené. Ti, kdo se vypravili do vymrzlého 
kostela, tam těžko šli z donucení, a to bylo 
znát. Panovala specifická nálada umocněná 
vánoční výzdobou, vůní kadidla od dopolední 
mše, a to vše v symbióze s hudbou zkompo-
novanou právě k oslavám vánočních svátků. 
A tak si troufám říct, že jsme se my účinkující 
spolu s publikem vzájemně zahřáli a prožili 
krásné sváteční odpoledne.

Bohužel došlo i k nečekané události. Když  
se kostel zcela zaplnil lidmi, všichni muzikanti 
a zpěváci byli na místě, paní starostka a pan 

farář uvedli koncert a my jsme začali hrát, při-
šla po doznění první skladby panu dirigentovi 
paní z venku oznámit, že sólistka Jitka Svobo-
dová, která měla v tu chvíli nastoupit, právě 
před kostelem upadla, zlomila si ruku a jede 
do nemocnice. Šok. Co teď? Po chvíli zmatků  
a domlouvání se jejího sólového partu poho-
tově ujala členka sboru Marie Lišková, která 
part uměla. Zachránila tak celý koncert. Paní 
sopranistce Jitce Svobodové, která v Mníšku 
mnoho let žije, přejeme, ať jí zlomená kost 
dobře sroste a může zase brzy koncertovat! 

A jednu perličku na závěr: do našeho orchest-
ru zasedli dva hornisté z Japonska. Důvod byl 
prostý. Všichni hornisté, kteří s námi normálně 
hrávají, ten den z různých důvodů nemohli, 
až jsem dostala kontakt na tohoto Japonce  
a Japonku, kteří momentálně v Čechách pů-
sobí. Oba mluví česky. Pozvání k účinkování 
přijali s nadšením, a to i přesto, že cestování 
do Mníšku ve sváteční den veřejnou dopravou 
pro ně nebylo úplně jednoduché, zvláště když 
hornistka jela až z Brna. Přijeli včas, byli pečlivě 
připraveni a na závěr si ještě se všemi s chutí 
zazpívali naše české koledy.

Dojala mne zpráva, kterou mi po koncertě na-
psal pan hornista, že pro něj bylo ctí zahrát si 
Rybovu Mši v Mníšku, protože ho velmi zajímá 
tradiční česká kultura, a že by chtěl poprosit, 
aby si mohl příští rok zahrát s námi zase! 

Když se kostel zcela zaplnil 
lidmi, všichni muzikanti  
a zpěváci byli na místě.

lucie sedláková Hůlová,
houslistka, spoluorganizátorka koncertu

Mníšecký  
chrámový sbor se  
perfektně začlenil 
mezi profesionály
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„Rybovku“ v Mníšku nečekaně 
hráli i japonští muzikanti
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Monika umlášková
koordinátorka sbírky

Čas před tím, než se setmělé nebe nad mní-
šeckým kostelem rozzářilo barevným oh-
ňostrojem, lidem zkrátili muzikanti. Z pódia 
promluvila starostka Magdaléna Davis, mís-
tostarostové Dana Dalešická a Radko Sáblík, 
farář Jan Dlouhý a herečka a zpěvačka Zora 
Jandová zazpívala modlitbu a státní hymnu.

„Štěstí je, když člověk najde sám sebe a je 
tím, čím doopravdy je,“ řekl Jan Dlouhý a 
popřál lidem, aby je na cestě novým rokem 
provázel zdravý rozum. „Poučme se zku-
šenostmi dříve narozených a nechme se 

Mníšeckou farností prochá-
zeli Tři králové. Přáli štěstí, 
zdraví a přinášeli požehnání 
našim domům. I letos to byli 
dobrovolníci, kteří se připojili 
k Tříkrálové sbírce pořádané 
republikovou Charitou.

V naší obci chodilo 18 skupinek králů. Díky 
patří dobrovolníkům z řad farníků, učitelům  
a dětem z lesní školky Sedmikvítek a také mní-
šeckým skautům.

Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním pro-
jektům u nás i v zahraničí. Letos je to podpora 
těchto projektů: poradna Magdala, která se 
věnuje obětem násilí, materiální pomoc nej-

Čas na vděčnost, víru i naději
S tovky lidí zaplnily  

v podvečer předposledního 
dne roku 2018 hlavní 

náměstí při Předčasném Silvestru. 
mníšek tak přivítal rok 2019.

nakazit elánem těch mladších,“ řekl Radko 
Sáblík. Dana Dalešická popřála lidem, aby 
nový rok zvládli, ať už ho vítají s obavami 
nebo radostí. „Dopřejme si čas na vděčnost 
a v novém roce neztrácejme víru a naději,“ 
popřála spoluobčanům Magdaléna Davis.

A co přejí Mníšku lidé, kteří si tuto společen-
skou událost nenechali ujít? Zdena: „Aby se 
novému vedení podařilo to, co si napláno-
valo.“ Pavel: „Aby bylo víc podobných akcí, 
jako je tato.“ Jarka: „Lepší chodníky a silnice  

u nové lékárny nebo v ulici Rymáňská.“ Blanka: 
„Rozumné spoluobčany a taky přístřešky na 
kontejnery v Edenu.“ Honza: „Aby se dotáhly 
rozestavěné stavby a nové vedení splnilo své 
sliby.“ Šimon: „Klub pro mladé.“ Dominik: „Kou-
paliště na Zadňáku, kde by se dalo odpočívat.“ 
Václav: „Víc odpadkových košů a lavičky u Billy 
a Penny. Klára a David: „Mostek na Řevnické  
a pěkné, nové dětské hřiště.“ Vlasta: "Aby se 
nově přistěhovalým tady žilo stejně dobře, 
jako nám, starousedlíkům."

Ohňostroj se lidem  
většinou líbil.  

Na facebooku po akci  
nešetřili chválou.

Štěstí je, 
když člověk

najde sám sebe
Jan dlouhý, farář

Tři králové šli 
k vám…

chudším lidem v diecézi a vybudování centra 
sociálních služeb Farní charity Vlašim. Ze za-
hraničních projektů je to pomoc nemocnici  
v Ugandě a ozdravný pobyt běloruských dětí. 

Díky štědrosti dárců, obětavosti a vytrvalos-
ti koledníků se v celé naší farnosti vybralo  
107 328 korun. Přímo v Mníšku, Stříbrné Lho-
tě a Rymani to bylo 66 006 korun. Většinu  

výtěžku (65% – tedy téměř 70 tisíc korun)  
ale využije Farní charita Mníšek pod Brdy na 
místní potřeby. 

Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší far-
nosti uhradit školní družinu, kroužek, obědy 
ve školce, školní pomůcky potřebným dětem. 
Postiženému chlapci přispět na kočár a reha-
bilitační pobyt a přispět na léky lidem v nouzi.

V Mníšku letos chodilo osmnáct 
tříkrálových skupinek.
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Martina Hrdličková
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Marie  
charvátová
SZ Mníšek pod Brdy
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I v únoru je pro vás zámek otevřený

Svatební šaty císařovny evženie
Dnes si prosvištíme zajímavosti  
z historie svatebních šatů. Jak jistě 
víte, bohaté nevěsty, šlechtičny  
a členky královských rodů se v dří-
vějších dobách vůbec nevdávaly 
v bílých robách, ale v co nejbo-
hatších šatech, které jejich rodiny 
byly schopné ufinancovat. 
Nevěsta totiž neprezentovala 
sebe, ale hlavně bohatství a po-
stavení rodu, ze kterého po-
cházela. Vdávala se v šatech 
ušitých z pestrobarevných, 
co nejdražších látek po-
šitých zlatem, perlami  
a drahokamy, zdobe-
ných vzácnou kožešinou  
a mnoha šperky. Šaty 
byly velmi těžké, často 
museli nevěstu k obřadu 
přinést, protože sama 
přijít nemohla.
V průběhu 19. století ale 
nastal zásadní obrat, 
který přispěl k tradici, 
jež se dodržuje do-
dnes. Za vším stojí 
Viktorie. Tato brit-
ská královna si  
v roce 1840 brala 
svého bratrance 

Alberta a ze svatebního kočá-
ru vystoupila v oslnivých bílých 
šatech zdobených krajkou a na 
hlavě měla věneček z pomeran-
čových květů a myrty.
Její fotografie obletěly celý svět 
a každá žena chtěla ve svatební 
den vypadat jako ona. Ne, že by 
si to hned mohly všechny dovolit, 
přeci jen bílé šaty nebyly praktic-

ké, hůře se udržovaly a nehodily 
se pro další příležitosti. Ale na 

tradici už bylo zaděláno. 
V roce 1853 se vdávala v bí-
lém francouzská císařovna 
Evženie, kterou představuje 

naše panenka. V šatech  
z bílého atlasu pošitých 
brilianty a se čtyřmetro-
vou vlečkou si brala Na-
poleona III. Ani její věčná 
rivalka o post nejpůvab-
nější panovnice Evropy, 
o 11 let mladší Sissi, 
nezůstala pozadu.  

O rok později se ve 
stříbrem vyšíva-

ných bílých ša-
tech provdala za 
Františka Josefa I.

mch

P rohlídky zámku jsou možné 
i tento měsíc každý víkend. 
V novém roce se změnily 

ceny vstupného pro dospělé i pro 
děti, ale naše nabídka se nezměnila  
a stále se budeme snažit, aby bylo  
z čeho vybírat. 

I v zimních měsících můžete navštívit klasické 
a dětské okruhy. Na klasických vstoupíte do 
místností, které sloužily jako reprezentativní, 
i do těch, v jakých se bydlelo. Spatříte spous-
tu zajímavých předmětů, u kterých nemusíte 
hned na první pohled poznat, k čemu se vyu-
žívaly. Třeba lis, kterým se vymačkávaly citro-
ny, panenky, pod které se schovával čaj, nůžky, 
se kterými se stříhaly doutníky, nůžky, se kte-
rými se zhasínaly svíčky nebo hůlku, na kterou 
se dalo i posadit.
Každý víkend jsou zvány i rodiny s dětmi, 
pro něž jsou připraveny speciální prohlídky 

fo
to

: P
et

r M
ar

ho
ul

komnat, prohlídky Kouzelného sklepení se 
spoustou pohádkových postav, výstava módy 
s panenkami a je otevřen i výtvarný ateliér, ve 
kterém si děti mohou vybrat a vybarvit sádro-
vou květinku, zvířátko, auto nebo princeznu. 
Komnaty můžete navštívit třeba s prohlídkou 
Královna Elsa a Olaf nebo na Pohádkové pro-
hlídce o zámeckých strašidýlkách. 

Na závěr bychom vás rádi pozvali na vyhlídku 
z prostřední zámecké věže. Také se jí říká ho-
dinová. Když vystoupáte po točitém schodi-
šti, ocitnete se v podkroví, kde uvidíte velké 
kyvadlo a závaží od hodinového stroje a také 
se můžete rozhlédnout po okolí Mníšku z ptačí 
perspektivy. 

MóDA NAPŘÍČ STALETÍMI

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

Každá květina od nás je originál
Velmi rádi Vám pomůžeme s aranžováním květin
pro různé příležitosti, jako jsou svatby, slavnostní recepce, 
firemní či soukromé večírky, smuteční kytice. 
Příjďte si k nám pro originální květinové dárky, květinové 
boxy, věnečky. Navíc milé a netradiční dárky, svíčky, víno 
s mirály, bio produkty. 
Rozvoz květin v Mníšku pod Brdy a okolí  je zdarma.

 

        Otevírací doba 
PO – PÁ        9:00 – 12:00,  12:30 – 17:00
SO               8:00 – 11:30
svátek sv. Valentýn 14. 2.    8:00 – 18:00
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Čtvrtek – 28. 2. 
18:30
DS Klicpera Sadská:  
M. G. Sauvajon, W. D. 
Home: Kachna na  
pomerančích

Pátek – 1. 3. 

18:00 

DS Riyo: M. McDonagh: 
Ujetá ruka ve Spokane

20:30
COMICA ECONOMICA:   
Smrt Barona gandary  
a Experiment prof. Rouse

Sobota – 2. 3. 
10.00
Divadlo aMoK:  
A. Strindberg, Slečna Julie

14.00
DS Amartum:  
V. Neklapil:  
Oldřich, Božena a ti druzí

18:30 
DS Sumus:  
R. Rolland:  
Hra o lásce a smrti

Neděle – 3. 3.
10.00
Divadlo Procity:  
M. Horočšák: Vařená hlava 
aneb“ Děvče, tobě na  
kozách tančí smrt“

13:30
Divadlo pod Petřínem:  
M. Horníček: Dva muži  
v šachu

17:15
Divadlo MAŠKARA:  
A. a V. Mrštíkové, J. Škarka:  
Tohle není Maryša  

19:45
Vyhlášení výsledků

máte rádi amatérská divadla? 
Přijďte je podpořit do Radotína 
poslední únorový týden! 

Amatérská divadelní asociace pořádá od roku 
1990 každoroční výběrovou přehlídku činoher-
ního divadla pro dospělé (ve Volyni) a národní 
přehlídku divadla pro děti a mládež, hrané do-
spělými (Popelka v Rakovníku). Pražská Oblast-
ní Přehlídka Amatérského Divadla pro dospělé  

se v KS U Koruny bude konat již pošesté, a to 
od 28. února do 3. března. 

Přehlídka divadel, hrajících pro děti, se chystá 
na duben. Kdo tuto přehlídku sleduje, tak si jis-
tě vzpomene, jakým obrovským překvapením 
bylo třeba Kočovné divadlo Ad Hoc, které tuto 
přehlídku vyhrálo s mafiánskou operou Zmra-
zovač, ale také si pamatujeme i na představe-
ní, která měla ještě hodně daleko do dobrého 
amatérského divadla. 

Někdo hraje dobře, jiný méně dobře, ale rád ve 
volném čase tenis, někdo fotbal, golf, jiný lyžu-
je… Amatéři věnují ochotně a rádi svůj volný 
čas učení, zkoušení a hraní, aby nás, diváky 
pobavili, zaujali, něco sdělili, přitáhli do diva-
dla. A to je velká a vždy trochu nejistá ambice. 
Tak atˇse to letos podaří všem souborům na  
POPADu 2019 v Koruně! 

KULTURA DOBŘICHOVIC 
NA ÚNOR

úterý 5. února, 18h sál MUDr. Fürsta
Koncert – Stará hudba pro mladé 
posluchače
V zábavném (ale i naučném) padesátimi-
nutovém pořadu se představí flétnista Jan 
(Kvapil) spoluautor autor učebnic na zob-
cové flétny – Flautoškola a loutnista Jan 
(Čižmář). Hudebníci nás seznámí s různými 
druhy zobcových fléten a nástrojů loutnové 
rodiny. Zazní skladby z 16.–18. století např. 
od F. Couperina, G. Gastoldiho, J. van Eycka.  
Pořádá: ZUŠ Dobřichovice ve spolupráci s Měs-
tem Dobřichovice 

neděle 10. února od 15:00 v sále 
MUDr. Fürsta
Divadlo Láry Fáry – Strakaté bajky 
vstupné 70,- 
Pořádá: Kulturní centrum Města Dobřichovice 

neděle 24. února od 16:00 v sále 
MUDr. Fürsta
"Když kámen hovoří" další pokračo-
vání besedy Aleny Šarounové
o stavebním vývoji pohledem geometra. 
Vstupné dobrovolné. 
Pořádá: Kulturní centrum Města Dobřichovice 

Pozvánky na březen: 
12. března 18h – Beseda s Jiřím Grygarem – 
pohledy do nebe, v sále MUDr. Fürsta, před-
prodej v Infocentru

15. března vernisáž výstavy Stavební vývoj 
Dobřichovic, v zámku

23. března 19:30 – Bluesový koncert  
Michael Fridrick TRIO z Rakouska
v sále MUDr. Fürsta předprodej v Infocentru

Ochotnická divadla se sjedou do Koruny

dana radová
nadšená amatérka  

a vedoucí KS U Koruny

POPAD 2019

Změna programu vyhrazena, sledujte fb Kulturní středisko U Koruny I Vstupné dobrovolné.
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Gábina Petráňová
Bios fif

Vladimír novák
Šachový klub

„Díky tomu, že jsme členy Českého atletické-
ho svazu, můžeme závodit na Slavii nebo Ju-
lisce. Chceme pořádat přespolní běhy a další 
veřejné běžecké závody, ale i soutěže družstev, 
protože je známé, že i průměrný běžec může 
v týmu dosáhnout na medaile a motivovat 
se. Každopádně jde nám o to, aby děti měly  
z pohybu radost,“ řekl v úvodu lednového  
náboru do atletického oddílu SK Vlčáci jeho 
trenér Petr Vlček. 

Nábor v tělocvičně Základní školy Komenské-
ho 420 si nenechala ujít řada dětí v doprovodu 
rodičů. Klubu přišla při této příležitosti popřát 
mnoho úspěchů zástupkyně Českého atletic-
kého svazu, starostka města i ředitelka školy. 
„Nesmírně vítám aktivity tohoto oddílu. Vážím 
si těch, kteří se věnují sportům, zejména těm 
vytrvalostním, protože učí tomu, že nic není 
zadarmo,“ zaznělo od mikrofonu od starostky 
Magdalény Davis. Ředitelka školy Michaela Pa-
žoutová popřála oddílu spoustu nových spor-
tovců. „Sport je důležitý a sportovat po celý 
život by v nějaké formě měl každý z nás,“ řekla.

Závodní oddíl Bios Fit navštěvují 
především děti, a to už i od út-
lého věku. Máme ale velkou ra-
dost, že se po roce znovu vrací-
me k týmu Závodních maminek.  

Tým Závodní maminky není určený pouze 
maminkám. Je otevřený každému, koho baví 
pohyb a má rád výzvy. Trénink probíhá jed-
nou týdně pod vedením zkušených závodnic  

a v jeho průběhu nacvičujeme choreografii, 
která vyjadřuje zvolené téma – tentokrát je to 
Čas. S natrénovanou choreografií bychom se 
poté zúčastnili několika málo závodů, kde je 
skvělá atmosféra a vynaložené úsilí tak dosta-
ne další rozměr.  

Náročnost tréninku není určena jen pro zku-
šené cvičenky, ale stejně tak pro začátečnice 
– proto se není čeho obávat. Vždyť co může 
být lepšího, než se skvěle bavit, a ještě u toho 
zlepšit svoji fyzičku. Tak pokud jste připravené 
na nezapomenutelné zážitky a rády poznává-
te nové tváře, neváhejte a přidejte se k nám.  
Těšíme se na vás!

Nové zážitky i dobrou kondici 
nabízí sportovní tým

Vlčáků bude v Mníšku víc

Martina Hrdličková

S portovní klub SK Vlčáci 
nabíral nové členy. 
Prestiž akci dodala 

přítomnost miloše Škorpila, 
legendy českého  
ultramaratonu.

Pak už prostor patřil dětem a Miloši Škorpilovi, 
ultramaratonci, zakladateli projektu Běžecká 
škola, kterého můžete znát i z pořadu TV Prima 
Parta maraton.

Jak běhání udýchat…
Miloš škorpil mluvil o tom, jak s běháním za-
čínal a jak ho posouvaly dopředu ani ne tak 
vítězství, jako neúspěchy. Došlo na první, 
ukázkový trénink s běžeckou legendou. „Uká-
žu vám, jak to udělat, abyste běhání udýchali 
a abyste byli schopni podat co nejlepší výkon 
při co nejmenším úsilí,“ řekl Škorpil a na společ-
ném tréninku dětem ukázal, jakým způsobem 

běhat co nejpřirozeněji. „Důležité je naučit  
se to správně v dětství, protože v dospělosti 
se špatné návyky dlouho a těžko odstraňují,“ 
vysvětloval dětem Miloš Škorpil.

Klub SK Vlčáci funguje v Mníšku teprve rok, 
jeho členové sbírají medaile na nejrůznějších 
běžeckých nebo bikerských závodech po celé 
republice a má za sebou i premiéru jako po-
řadatel běžeckého závodu Wolfs Race 2018.  
Podle zakladatele a trenéra Petra Vlčka má 
klub ambice pořádat i další závody a vycho-
vávat atlety, kteří se prosadí i v republikových 
soutěžích.

Ultramaratonec Miloš Škorpil 
(vpředu vpravo) předvedl  

techniku přirozeného běhu.
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Hrálo se opět švýcarským systémem. Ač to byl 
již 13. ročník, tak se zájemci té třináctky neza-
lekli, sešlo se celkem 20 šachistek i šachistů.  
Po několika letech se zúčastnily i ženy, to nás 
potěšilo je třeba říct, že statečně měřily své síly 
i s ostřílenými šachisty.

Nechyběl tradiční šachový dort, občerstve-
ní (děkujeme těm dobrovolnicím, které ho  
připravily), dobrá nálada, dobré sportovní  
výkony i chvilky napětí.

Šachový klub sídlí v Městském kulturním 
středisku v Lipkách, kde v přízemí sdílí spo-
lečné prostory s mníšeckou Oázou. Každý 
čtvrtek, kromě prázdnin a svátků, se členové 
Šachového klubu scházejí, aby si spolu zahrá-
li a vyřešili pár šachových úloh. Na tyto téměř 
pravidelné schůzky ve čtvrtek od 19 hodin 
jsou zváni všichni zájemci i zájemkyně o ša-
chovou hru.

Bios fit opět 
pořádá ples
Pro velký úspěch minulého ročníku se i letos 
tým BIOS FIT rozhodl pro všechny milovníky 
tance a zábavy z Mníšku pod Brdy a širokého 
okolí uspořádat plesovou taneční zábavu.  
„Ples“ se opět uskuteční v nově rekonstruova-
ných prostorách Kulturního domu obce Stará 
Huť v sobotu 23. března 2019.
Celým večerem bude provázet moderátorka  
a herečka Kateřina Pechová, o kvalitní hudební 
doprovod se postará kapela Gurmania Band. 
Těšit se můžete na doprovodný program a ne-
bude chybět ani oblíbená tombola.
Vstupenky můžete již nyní objednávat na:  
hanka@biosfit.cz, bude je možné také zakou-
pit na obecním úřadě ve Staré Huti nebo v ka-
várně Malý mnich cafe v Mníšku.
Všichni jste srdečně vítáni. 

Za celý tým organizátorů Hanka Burgerová

Šachisté se turnajové 
třináctky nezalekli

N edlouho před koncem roku 2018 se v městském kulturním 
středisku v lipkách uskutečnil další ročník šachového 
turnaje mníšecká rošáda. Tentokrát i za účasti žen.

V absolutním pořadí: V kategorii děti a mládež: V kategorii ženy:

1. Zdeněk Růžička 1. Oliver Jelínek 1. Klára Salcmanová

2. Ondřej Vondrášek 2. Josef Barták 2. Jana Salcmanová

3. Oliver Jelínek 3. david Bauckmann jr.

  Umístění na medailových pozicích

Sešla se dvacítka šachistů a šachistek.

Vladimír novák
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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

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

Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Kontaktní telefon 737 242 200

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

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby
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Farmářské tržiště SCUK
Nakupujte čerstvé a kvalitní potraviny
z českých rodinných farem

Férové ceny, doprava zdarma,
výdejní místo v Mníšku pod Brdy

Nakupte si každý týden  na.scuk.cz/mnisek

scuk.indd   1 13.01.2019   12:46:58

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!
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KOUPÍME DŮM 
Rodina koupí od přímého majitele rodinný dům  

v Mníšku pod Brdy nebo v blízkém okolí.  
Hledáme dům 5+k.k., s velkou garáží,  

s pozemkem minimálně 900 m2, vč. napojení na vodu, 
elektřinu a kanalizaci. 

Financování koupě máme zajištěno, nabízíme rychlé 
jednání a právní servis advokátní kanceláře. 

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

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

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
 vedení kompletního 

účetnictví 
 vedení daňové evidence 
 právnické i fyzické 

osoby 
 přiznání k DPH včetně 

kontrolního hlášení 
 přiznání k dani z příjmu 

 

 přiznání k silniční dani 
 archivace dokumentů 
 komunikace s úřady 
 individuální přístup 
 rekonstrukce 

účetnictví 
 účetní závěrky 
 20 let praxe 

 
Kontakt: Petra Turtenwaldová                                                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODEJ CHOVNé DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12h Mníšek pod Brdy (u zámku)

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

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

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

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

info@prodej-drubeze.cz

kteří se s námi zapojí 
při výzdobě Nemocnice 
Na Pleši, při výtvarném 
tvoření nebo hudebních 
vystoupeních pro pacienty. 

Stačí pár hodin v pravý čas 
a kouzlo pomoci a podpory 
je na světě. 

Hledáme 
dobrovolníky

Kontakt:  
Dina Rišianová – koordinátorka dobrovolníků 
tel:. +420 608 458 303, e-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz

Amelie, z.s.  
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín 
Více na:  
www.facebook.com/amelie.zs  
www.amelie-zs.cz

Hledám k pronájmu byt 50–60 m2 v mníšku pod Brdy,  
dlouhodobě.  

děkuji za nabídky. nejsem RK. Tel.: 770 131 330 

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,  
keřů, živých plotů, apod.  

Tel.: 603 924 921
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nabízím procvičování učiva matematiky 
pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy.  

Telefon 605 938 630

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

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

děkuji za nabídku. Tel: 722491746
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

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

SLEVY KOL

A ELEKTROKOL!
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-18
www.kola-sport.cz

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

Zdeňka Benešová
specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

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

Již 9 let v lokalitě. 

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

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

Zpravodaj zaří.indd   1 18.08.2018   20:46:40



DĚTSKÁ  
CYKLISTIKA

SERVIS

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

JÍZDNÍ KOLA 
ELEKTROKOLA 

CYKLO  
OBLEČENÍ 

A DOPLŇKY

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

Připravte se  
na jaro 

již nyní!

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz  

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • komerční objekt u Benziny




