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„Zde prožil radostné dny. Vážen a milován svými představenými, zvláště jak svým učitelem
Jakoubkem tak obcí, vyhledáván mnohými blízkými majiteli usedlostí, jako vychovatel mládeže
a hudebník, zasypán dary, musil často vynaložiti
úsilí, aby se soustředil a uvaroval všech lákavých
rozptýlení.“

Od roku 1788 až do smrti působil pak Ryba
jako učitel a ředitel kůru v Rožmitále pod
Třemšínem. V roce 1790 se oženil, byl otcem
třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. (Jedním
z jeho synů byl i významný český oftalmolog
prof. MUDr. Josef Arnošt Ryba.) J. J. Ryba odešel z tohoto světa 8. dubna 1815.

Citací z deníku Josefa Arnošta Ryby o životě
jeho otce v Mníšku pod Brdy můžeme otevřít
připomínku letos uplynulých 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby.
Díky své slavné vánoční mši, lidově zvané „Rybovka“, je v obecném povědomí zapsán jako
hudební skladatel. Už méně se ví, že byl především učitelem, ale i spisovatelem, básníkem,
teoretikem a samozřejmě zdatným aktivním
hudebníkem. Jelikož na začátku své učitelské
kariéry působil Ryba právě zde, v Mníšku pod
Brdy, chceme mu vzdát hold uvedením jeho
skladeb na slavnostním koncertě, který se
bude konat na Boží hod vánoční.

Ryba byl stoupencem osvícenecké ideologie,
podporoval povinné vzdělání pro všechny.
Sám se neustále vzdělával. Ovládal několik
jazyků, překládal odborné knihy, založil školní
knihovnu. Na poměry tehdejšího venkovského
učitele měl neobyčejný rozhled. Svým záběrem a schopností najít si i v původně odmítaném povolání radost a smysl, nám může být
inspirací dodnes.

Jakub Jan Ryba se narodil v západočeských
Přešticích 26. října 1765 v kantorské rodině.
Brzy se začal učit zpívat, hrát na klavír, na
housle, později i na varhany a na violoncello,
pokoušel se i komponovat. Velký hudební svět
se Rybovi otevřel v Praze, kam přišel roku 1780
studovat na piaristické gymnázium. Setkání
s chrámovou hudbou, operou i aktivní provozování hudby a první skladatelské úspěchy ho
přivedly k touze stát se hudebníkem. Po pěti
letech inspirativního pobytu v Praze však nastoupil na žádost otce na místo učitelského
pomocníka v Nepomuku. Krátce na to dostal
nabídku od strýce Josefa Jakoubka, mníšeckého kantora, který ho zaměstnal jak ve škole
jako pomocného učitele, tak na kůru kostela
sv. Václava, kde mohl Ryba pravděpodobně
uvádět i vlastní skladby. Působením v Mníšku
v letech 1786–1788 se Ryba definitivně rozloučil se sny o dráze profesionálního hudebníka
a oddal se novému povolání, povolání kantora:
„Nyní jsem byl poslán na místo, jež mi určil otec:
jak jsem postřehl, dostál jsem svým školským
povinnostem ke spokojenosti všech. Zůstal jsem
v Mníšku sedmnáct měsíců. Za tuto dobu navštívil jsem často Prahu a slídil po uměleckém
požitku,“ píše J. J. Ryba v díle O svém hudebním
životě.
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V hudební oblasti je Ryba autorem více než
1 100 skladeb, z nichž se zachovala jen malá
část. Těžištěm tvorby je hudba církevní, která
vznikala z praktické potřeby rožmitálského
kůru. To je i případ České mše vánoční (1796),
které si ovšem autor sám nijak zvlášť necenil.
Přesto se právě tato skladba stala symbolem
českých Vánoc. Přivádí každoročně do kostela lidi, kteří třeba ani neprožívají duchovní
podstatu Vánoc, ale tento vánoční příběh
a jeho hudební ztvárnění je přitahuje. Děj
o zvěstování a příchodu pastýřů k jesličkám
zachovává sice obrys betlémské události, ale
je zasazen do prostředí českého venkova. Jedná se spíše o vánoční pastýřskou hru aplikovanou na strukturu mše. Navíc text nevychází
z tradičního latinského mešního textu, ale je
čistě český. Díky tomu je „Rybovka“ srozumitelná a přístupná lidem všech vrstev a vzdělání.
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista,
který přišel, aby vykoupil svět. Pro věřící je
to úžasná zpráva a dar. Proto si symbolicky
o Vánocích předáváme dárky. Jakub Jan Ryba
tu po sobě zanechal dárek, ze kterého se můžeme těšit rok co rok již více než dvě stě let.
Těšíme se, že si společně s Vámi, kdo přijdete
25. prosince do kostela sv. Václava, tento dárek
budeme moci rozbalit a opět se potěšit, navíc
v prostředí, kde je Rybův genius loci stále živý.
Lucie Sedláková Hůlová, houslistka
a spoluorganizátorka koncertu
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY A DALŠÍCH
ORGÁNŮ MĚSTA
V minulém měsíci se sešla rada města čtyřikrát. Řešila především záležitosti, které se týkaly výstavby školního pavilonu, zvýšení kapacity
kuchyně pro letošní a příští rok, vyhlásila grantová řízení pro rok 2016,
diskutovala o tvorbě nového webu města a o průběhu stavby ČOV
a nové školní tělocvičny.
V tomto období zasedal a jednal i finanční výbor zastupitelstva, který
řešil především plnění rozpočtu města, návrh financování stavby školního pavilonu a projednal návrh rozpočtového opatření. Také zasedal
kontrolní výbor města. Kromě výborů zastupitelstva zasedala komise
pro životní prostředí, pracovní skupina pro Kovohutě, komise pro školství a vzdělávání a pracovní skupina pro pavilon. Uskutečnila se i dvě
pracovní setkání zastupitelů, na nichž se projednával návrh nového
školního pavilonu.

Rada města

l nesouhlasila se zřízením nové autobusové zastávky na silnici Čisovická – zastávku nelze v požadovaném místě umístit, protože město zde nevlastní žádné pozemky a jedná se o krajskou komunikaci;
l souhlasila se změnou OZV č. 5/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a to čl. 3, bod 2), písm. b
následovně: „na akce, kterým byla radou města udělena výjimka ze
zákazu na základě písemné žádosti“ (změna bude řešena vydáním
nové vyhlášky, která bude postoupena ZM ke schválení);
l souhlasila s vydáním stanoviska pro dodatečné povolení stavby
„Rekonstrukce etážové pece pro pražení odpadních katalyzátorů“
společnosti S.P.T. s. r. o., a to s ohledem na skutečnost, že dochází
k výraznému snížení zatížení životního prostředí a celkovému zlepšení výrobního procesu; Město Mníšek požaduje, a to v souladu s vyjádřením KÚ a ČIŽP, aby se provoz co nejdříve vrátil k předchozímu
palivu, a to zemnímu plynu;
l s ouhlasila s přidělováním zahrádek v lokalitě Pod Hřištěm a s oslovením zájemců o zahrádku dle pořadníku (smlouvy na pronájem
zahrádek budou uzavřeny na dobu určitou 1 rok, platba dle schváleného ceníku);
l s ouhlasila s výsadbou ovocných keřů, stromů a květin na pozemcích města č. parc. 35/3 a 148/22 v kat. území Stříbrná Lhota v rámci
projektu 72 dobrovolných hodin;
l souhlasila s redakční radou navrženým zněním a harmonogramem
dotazníkového šetření, které má za cíl zjistit názory, preference a potřeby čtenářů Zpravodaje městečka pod Skalkou, a pověřila redakční
radu zpracováním, realizací a vyhodnocením dotazníkového šetření;
l souhlasila s podáním žádosti o dotaci a výsadbou ovocných stromů (třešní a višní) na pozemku č. parc. 1738/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy.
l souhlasila s navýšením počtu kontejnerů Diakonie Broumov na
použitý textil a jejich rozmístěním po městě;
l na základě poptávkového řízení souhlasila s provedením oprav
dalších 2 kapliček křížové cesty v Barokním areálu Skalka a objednáním těchto prací;
l na základě poptávkového řízení vybrala dodavatele na akci „Výměna čerpadel u Zámeckého rybníku“ (výměna dosluhujících čerpadel
zajistí bezproblémový provoz na čerpací stanici u Zámeckého rybníka);
l s ouhlasila s pokácením 2 ks sakur, ořezem keřů, náhradní výsadbou a zvelebením celého prostoru včetně prostoru pro kontejnery
na pozemku města v ulici Nádražní u supermarketu Albert.
Více informací včetně audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města najdete na www.mnisek.cz.

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
pro tento příspěvek jsem se rozhodl připravit souhrn událostí - takový menší „kaleidoskop“ aktivit
v našem městě, které se připravují, které by Vás mohly zajímat a které se v blízké době budou realizovat. Vybral jsem
ty nejdůležitější, respektive ty, na které se mě často ptáte.
K zásadním změnám v nejbližší budoucnosti patří odstranění kabelů ČEZu v ulicích Čisovická, Komenského a Pražská
a jejich přesunutí „do země“. Možná jste si všimli, že u hasičské zbrojnice a u bývalého kina jsou na chodnících sprejem
vyznačeny trasy vedení. Je to příprava před vlastní stavbou,
kterou Město s ČEZem domluvilo v roce 2008. Společně
s přesunem kabelů „do země“ bude v těchto ulicích vybudováno nové veřejné osvětlení a bývalé kino se po odstranění
vrchního elektrického vedení bude moci zbourat.
Celá řada dotazů se týká nové tělocvičny. Tělocvična bude
stát přibližně 20 milionů korun a Město ji platí z dotace
a z vlastních prostředků. Podle aktuálních informací by
měla být dokončena v květnu příštího roku. Její rozměry
budou přibližně 18 x 35 m - půjde tedy o největší tělocvičný prostor v Mníšku. Dosavadní omezení přístupu do staré
tělocvičny (vstup zezadu) a do jídelny bude trvat po celou
dobu výstavby, jinak to bohužel vyřešit nelze, prosím Vás
proto o pochopení. Po dokončení stavby bude obnoven
i průchod přes atletický areál. V nejbližší době počítáme
i s osazením světel, aby průchod od jídelny ke staré tělocvičně byl osvětlen.
Na posledním zasedání Zastupitelstva bylo rozhodnuto
o začátku projektování nového školního pavilonu. Na základě tohoto rozhodnutí Město vybere projektanta, který
zpracuje projektovou dokumentaci. K novému pavilonu je
tolik různorodých názorů, souhlasů i nesouhlasů, že bych
Vám rád doporučil nejen dvoustránku v tomto Zpravodaji, ale také webové stránky www.pavilonmnisek.cz, kde
se průběžně shromažďují aktuální informace o přípravě a
stavu celého projektu, a forum.mnisek.cz, kde jsme založili
nové diskusní fórum pouze k tomuto záměru.
S přáním všeho dobrého
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Blahopřání faráři P. Janu Dlouhému
Jménem Města Mníšek pod Brdy srdečně blahopřejeme
P. Mgr. Ing. Janu Dlouhému k jeho narozeninám, které v listopadu oslavil.
Velmi si ceníme Vaší ochoty, vstřícnosti a otevřenosti při spolupráci
mezi Římskokatolickou farností a městem Mníšek pod Brdy na mnoha tradičních i nově vznikajících a připravovaných akcích. Pod Vaším
vedením farní společenství výrazně přispívá k obohacení občanského
života v Mníšku. Děkujeme.
Ze srdce Vám přejeme zdraví, radost a spokojenost. Ať se nadále dobře
daří Vám i Vašim farníkům.
Miloš Navrátil, tiskový mluvčí
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Vyjádření vedení města
Předmětná reakce vedení Města a MÚ na článek „Lavičky – reakce na
článek redaktorky zpravodaje Zory Kasikové“ se vztahovala k uveřejněné fotografii (k rozbité lavičce). Vyjádřením nebyla v žádném případě
myšlena osoba JUDr. Miroslava Vilimovského. Pokud to takto bylo pochopeno, omlouváme se.
Za vedení města Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Místo pro budoucí
tréninkové hřiště

Mníšecký fotbal
a nové hřiště

Již několik let se Město společně
s fotbalovým klubem snaží vybudovat nové tréninkové hřiště
s umělým trávníkem v místech,
kde před lety stávalo staré škvárové hřiště. Nové, rozestavěné
hřiště najdete hned pod saunou,
vedle tenisových kurtů. Zatím jsou hotové pouze základy: zemní práce, odvodnění a hrubý povrch. K úplnému dokončení chybí dobudovat
chodníky, osvětlení, finální podkladní povrch, vysázet zeleň a hlavně to
nejdůležitější a nejdražší - položit umělý trávník.
Tyto práce představují částku přibližně dvou miliónů korun, proto jsme
už dvakrát žádali o dotaci. Zatím však bez úspěchu. Není tedy jisté, že
se nám v brzké době podaří hřiště dokončit.
Počet dětí, které v mníšeckém klubu trénují, ale každým rokem roste.
Rozhodli jsme se tedy, ve spolupráci s fotbalovým klubem, obnovit
bývalou tréninkovou plochu tenisu a položit umělý trávník i zde. Tato
úprava vyjde mnohem levněji, přibližně na 300 tisíc korun. Od příštího
roku by tedy mohlo být možné začít trénovat na menším hřišti s umělým trávníkem III. generace, přibližně na ploše 1 000 m2 a na dostavbu
většího hřiště se dále budeme snažit získat dotaci.
Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Kolik obyvatel bude mít Mníšek
za dvacet let?
7-8 tisíc nebo 11 tisíc aneb co je pravda a co je blud

V poslední době se občas setkám s mylnou informací, že město bude
mít podle nově připravovaného územního plánu 11 tisíc i více obyvatel. Pokud si dotyčný/á nechá skutečnost vysvětlit, tak je to v pořádku.
Ale pokud se ani nezeptá a dokonce o tom veřejně píše, tak je třeba
mylné informace uvést na pravou míru.
Velikost města a počet jeho obyvatel přímo souvisí s územním plánem,
a to podle toho, kolik vymezí nových ploch pro zástavbu. A v této souvislosti vzniká právě mnoho chybných výkladů. Nejdříve trochu historie. V roce 1993 při schválení prvního porevolučního územního plánu
měl Mníšek cca 4 100 obyvatel. Rozvojové plochy byly navrženy na
dobu cca dvacet let a horní hranicí byl počet 6 500 obyvatel. Po těchto
dvaceti letech v roce 2013 mělo město podle statistik cca 5 600 trvalých obyvatel. Podle podkladů o likvidaci komunálního odpadu (počty
vyvážených popelnic) skutečně žije ve městě cca 6 500 obyvatel. Řada
z nich však není přihlášena k trvalému pobytu, proto je rozdíl mezi statistikou a realitou. Podstatou ale je, že skutečný nárůst počtu obyvatel
přibližně odpovídá tehdy prognózované hranici.
Při přípravě současně zpracovávaného návrhu územního plánu vycházel zpracovatel z průzkumů a anket, které město organizovalo. Z anket
jednoznačně vyplývalo, co lidem ve městě chybí (koupaliště a další občanská vybavenost a řada dalších věcí). Hlavně se ale všemi anketami
prolínal požadavek, aby se město rozvíjelo pomalu a aby nedocházelo
k intenzivní zástavbě.
Tuto skutečnost zohlednili zpracovatelé, kterými jsou urbanisté
Ing. arch. Salaba a Ing. arch. Stejskalová. V drtivé většině případů nevyhověli požadavkům vlastníků na ekonomické zhodnocení jejich
pozemků tak, aby byly stavebními pozemky. V případě že by vyhověli,
blížila by se hranice počtu obyvatel k číslu 25 000. Po velké diskusi na
téma rychlosti rozvoje Mníšku, Rymaní a Stříbrné Lhoty byl přijat jak
zpracovatelem, tak zejména komisí pro územní plán a vedením města koncept velmi mírného rozvoje města. To odpovídá zadání z anket
a hlavně je to rozumné. Proto byl rozvoj v návrhu omezen a nové plochy jsou navrženy jen v minimální možné míře. Hlavně jsou navrženy
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plochy pro rozvoj služeb, občanskou vybavenost a dopravní stavby.
V mnoha případech ale přebírá zastavitelné plochy z již platného
územního plánu. V řadě případů je ale dokonce k nelibosti vlastníků
vypouštějí. Dokonce je to tak, že výměry nově zastavitelných ploch ve
srovnání se stávajícím územním plánem zůstávají stejné. Nedochází
tedy k nárůstu zastavitelných ploch, pouze k jejich případnému přesunu. Například plochy občanské vybavenosti u Řevnické nahrazují
z velké části plochy původní průmyslové zóny nad Kovohutěmi.
K největšímu nárůstu ploch pro zástavbu rodinnými domy došlo změnou územního plánu zpracovanou v letech 2003–2006. Nově bylo
vymezeno 40 hektarů nových ploch pro zástavbu rodinnými domy (lokalita mezi statkem a Stříbrnou Lhotou, lokalita u Řevnické, U Nádraží,
Pod Skalkou a řada a řada dalších). Ještě v roce 2006 bylo tehdejší radnicí zadáno zpracování změn územního plánu č. 5, v níž byly požadavky
vysloveně komerčně motivované, a někteří vlastníci dokonce sepsali
smlouvy s městem, že budou jejich pozemky zařazeny jako stavební
s tím, že měli zpracování změn zaplatit. Zpracování těchto změn a další
rozšiřování zastavitelných ploch bylo novou radnicí v roce 2007 eliminováno a změny nebyly vůbec zpracovány. Vedení města pak nepodpořilo další rozšiřování zastavitelných ploch formou změn územního
plánu a navrhlo zpracovat plán nový. Ten se připravuje od roku 2012,
a jak jsem již popsal, nedochází k nárůstu zastavitelných ploch. Pouze
k jejich případnému přesunu, a to tehdy, pokud se původní záměry
přežily a doba ukázala, že jsou nerealizovatelné.
K chybnému výkladu o nárůstu počtu obyvatel v souvislosti s návrhem
nového územního plánu dochází i proto, že již dříve vymezené plochy
pro zastavění mají stejnou obrazovou strukturu jako plochy nově definované. To vychází z pravidel, která musejí zpracovatelé respektovat.
Takže většina už dříve schválených ploch může vypadat jako nově
navržené. Ale všechny propočty zpracovatelů vycházejí na hranici do
8 000 obyvatel v horizontu 20 let. Ta v případě racionálního postupu
města nemusí být ani naplněna.
Takže většina výroků, že město bude mít 11 000 obyvatel a více, jsou
nepravdivé. Jejich původ tkví mnohdy v neznalosti problematiky
a chybném výkladu návrhu územního plánu. Důvodem možných obav
z velké výstavby může být i skutečnost, že v posledních 12–15 letech
došlo k intenzivní výstavbě. Ta se ale nevyhnula téměř žádnému městu
v okolí Prahy.
Bohužel je i řada výroků vedena pouze účelovou kritikou těch, kteří
zpochybňují práci radnice a komise pro územní plán jen proto, že to
nevyhovuje jejich zájmům v novém územním plánu.
Těch uvedených v posledním odstavci nemá smysl si všímat. Ti totiž
městu nic nepřinesou. Hledají jen prospěch osobní.
Takže prosím nevěřte kecalům, kteří straší něčím, co není pravda. Rozvoj města je odpovědně navržen tak, aby nárůst počtu obyvatel byl
v příštích cca 20 letech maximálně 1 500. Horní hranice by tedy měla
být na 7,5 až 8 tisících obyvatel cca v roce 2035.
Jiří Zápal, předseda komise pro územní plánování a rozvoj města
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Pozn.: 1980 připojen Kytín a Zahořany (+247 obyvatel)
1990 odtrženy Kytín a Zahořany (-330 obyvatel)

Informace odboru správy
majetku a investic
Čistírna odpadních vod

Máme za sebou realizaci další z velkých investičních akcí: po vodovodním přivaděči byla dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Od 1. října 2015 byla uvedena do zkušebního provozu, během něhož
se bude vylaďovat technologický provoz čistírny s ohledem na roční
období a počasí. Čistírna zvládne vyčistit vodu pro 9 750 obyvatel (ekvivalent přepočtu pro město naší velikosti).
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Zprávy z radnice
Na čistírnu odpadních vod jsou napojeny Mníšek pod Brdy, Stříbrná
Lhota a Rymaně. I nadále je umožněn svoz jímek na čistírnu, který pro
Mníšek pod Brdy zajišťuje společnost Miroslava Slabihoudka.
Rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhala za jejího plného provozu a v omezených prostorových podmínkách. Během ní se událo několik nehod při přepojování potrubí, které jsou běžnou součástí podobně
náročných rekonstrukcí. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme a věříme, že nyní již bude provoz čistírny bez potíží.
Jako jedna z mála v republice byla čistírna odpadních vod v průběhu
rekonstrukce dovybavena řídicím systémem pro přesnější měření amoniakálního dusíku N-RTC a kvalitnější čištění odpadních vod před jejich
vypouštěním. Tento systém byl uhrazen z prostředků Státního fondu
životního prostředí.

V jejich pracovní náplni je mj. provoz sběrného dvora, příjem odpadu
a jeho odvoz k následnému zpracování a likvidaci. Během sezony zajišťují po městě svoz bioodpadu – trávy, listí a větví, vždy v úterý a pátek
dopoledne. Je možné si přímo u nich objednat také přistavení kontejneru pro odvoz odpadu, službu vyštěpkování větví a jejich odvoz.
Na sběrném dvoře jsou také k vyzvednutí černé pytle na uložení komunálního odpadu. Pro uložení odpadu na sběrném dvoře je nutné se
prokázat průkazem totožnosti nebo dokladem o zaplacení za uložení
odpadu. Ceny za uložení odpadu a poskytnuté služby se řídí aktuálním
ceníkem, jenž je k dispozici na webu města nebo na sběrném dvoře.
Pracovníci jsou k zastižení na sběrném dvoře v otevíracích hodinách,
tel. číslo 731 410 209.
Červená budova vedle sběrného dvora je sídlem pobočky společnosti
Komwag a. s., která pro město Mníšek pod Brdy zajištuje sběr a svoz komunálního odpadu, vývoz kontejnerů tříděných odpadu uložených po
městě, zimní údržbu komunikací a letní údržbu městské zeleně.
Do areálu je společný vchod a vjezd. Zázemí pracovníků sběrného dvora města Mníšek pod Brdy je v modré buňce na ploše sběrného dvora,
zatímco kancelář společnosti Komwag a. s. je v červené budově.
Provoz Sběrného dvora města Mníšek pod Brdy od 1. listopadu přešel
do zimního režimu s otevírací dobou:
úterý a čtvrtek 		
14.00 – 17.00
sobota 			
8.00 – 12.00
Ve státní svátky je sběrný dvůr uzavřen. V období vánočních svátků
a konce roku bude uzavřen od 21. 12. 2015 do 4. 1. 2016, otevřen bude
znovu od úterý 5. 1. 2016 a dále bude fungovat až do jara v režimu zimního provozu. Děkujeme za pochopení.

Napojování na kanalizaci po ukončení rekonstrukce ČOV
V návaznosti na zahájení zkušebního provozu ČOV Mníšek pod Brdy
bude provozovatel kanalizace - 1. SčV, a. s. - povolovat napojování na
kanalizaci ve městě Mníšek pod Brdy, pokud toto bude technicky a kapacitně možné.
Pokud jste mezi žadateli, kteří od 1. SčV obdrželi vyjádření k projektové
dokumentaci kanalizační přípojky s tím, že napojení na kanalizaci bude
možné až po intenzifikaci a rekonstrukci ČOV Mníšek pod Brdy, postupujte, prosím, následovně: dostavte se na kontaktní místo 1. SčV, a. s.
v Mníšku pod Brdy, Pražská 17 s územním souhlasem či dokladem
o povolení kanalizační přípojky a s projektovou dokumentací kanalizační
přípojky. Na místě sepíšete žádost o kanalizační přípojku a dohodnete si
s pracovníkem provozu Pavlem Včelákem termín zhotovení kanalizační
přípojky. Případné dotazy Vám budou na kontaktním místě zodpovězeny, případně se na ně můžete obrátit telefonicky (tel. 318 592 840).
Při realizaci přípojky je pochopitelně zapotřebí dodržet podmínky
k provádění stavby uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci
kanalizační přípojky vydaném 1. SčV, a. s.

Připojení na vodovodní a kanalizační přípojky

Město Mníšek pod Brdy eviduje velké množství majitelů pozemků, kteří
se dosud nepřihlásili k zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku za
připojení na vodovodní a kanalizační řad (podle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010).
Týká se to majitelů pozemků, kolem nichž byl vybudován vodovodní
a kanalizační řad, jehož výstavba započala rokem 2010. Tito majitelé pozemků mají možnost se na kanalizační a vodovodní sítě připojit. Nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stali poplatníky
poplatku za zhodnocení pozemku a mají povinnost se k platbě poplatků přihlásit. Formulář je k dispozici na webových stránkách města Mníšek pod Brdy. Kdo jste ještě tak neučinili, prosíme o nahlášení. Případné
dotazy Vám ochotně zodpoví referentka odboru správy majetku a investic Karla Koupá na tel. č. 318 541 932.
Dovolujeme si upozornit vlastníky pozemků, že dle čl. 6 vyhlášky 4/2010
může obec včas nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek.

Sběrný dvůr aneb kdo za co zodpovídá

Sběrný dvůr spravuje a provozuje samostatně město Mníšek pod Brdy
a odpad je zde přijímán od občanů Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty,
Rymaní i sousedních obcí mikroregionu Mníšecko. Pracovníci sběrného
dvora jsou zaměstnanci Města Mníšek pod Brdy, pracovně zařazení pod
odbor správy majetku a investic města.
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Obnošené šatstvo pro Diakonii Broumov

Po městě byly nově rozmístěny další kontejnery společnosti Diakonie
Broumov na odložení odnošených oděvů a obuvi. Kontejnery spravují
a pravidelně vyvážejí pracovníci Diakonie Broumov. Oděvy se následně
třídí, perou, čistí a rozdělují potřebným obyvatelům. Naše město patří
mezi obce s největším počtem těchto kontejnerů a úspěšně se tak řadí
mezi „největší“ pravidelné zásobovatele humanitárních organizací obnošeným šatstvem.

Změna pracovníků na odboru správy majetku a investic

V polovině září od nás odešla kolegyně Viktorie Straková a na její pozici nastoupila Eva Mesteková. Převzala na starost celou původní agendu,
mj. investiční akce, rekonstrukce a opravy, správu a údržbu školských zařízení, městské knihovny a kulturního střediska, oblast péče o zeleň, prořezy, kácení a výsadbu zeleně. Naleznete ji v kanceláři v přízemí městského
úřadu (poslední dveře vpravo hned vedle podatelny). Kontakty na ni jsou
uvedeny na webových stránkách města Mníšek pod Brdy.

Nové oddělení technických služeb s posilou

K 1. prosinci nastoupí do našeho týmu mužská posila: Jaroslav Vyskočil
bude mít v nově zřízeném oddělení technických služeb na starosti provoz technického úseku, odpadové hospodářství a sběrný dvůr a údržbu
bytového a nebytového fondu města.

Poděkování Jaroslavu Bednářovi

Po devíti letech, kdy byl nepostradatelným a vstřícným kolegou, odchází k 31. prosinci na zasloužený (a jistě aktivní) odpočinek Jaroslav
Bednář.
Pane Bednáři, celých dlouhých devět let jste byl (a stále jste) příkladným zaměstnancem městského úřadu, vstřícným kolegou a parťákem
do nepohody. Za všech okolností jste byl vstřícný a přátelský, nikdy pro
Vás nebylo nic problémem, se vším jste si dovedl poradit a obratem
zařídit. Žádná velká kulturně-společenská událost v Mníšku se bez Vás
neobešla, dohlížel jste na hladký průběh po technické stránce a byl zárukou, že vše klapne „na první dobrou“. Potkala jsem Vás nejdříve jako
rodič při řešení různých situací, později i jako zaměstnanec úřadu. Vždy
jsem si Vás vážila a věděla, že se na Vás můžu kdykoliv obrátit. Jménem
svým a všech svých kolegů a zaměstnanců úřadu prosím, přijměte naše
VELKÉ DÍKY. Přejeme Vám krásné dny plné klidu, pohody a hlavně toho
aktivního odpočinku.
Jaroslav Bednář zůstane i nadále naším externím pracovníkem a poradcem. Jeho rady a zkušenosti z dlouholeté praxe zde na úřadě jsou pro
nás nedocenitelné.
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Platby za svoz odpadu a známky
na popelnice v roce 2016
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy oznamuje občanům, že platby za komunální odpad se budou vybírat na pokladně
městského úřadu od 18. ledna 2016, splatnost poplatku je 31. března
2016. 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 nejpozději
31. března 2016.
Prosím, pamatujte na to, že je zároveň třeba vyzvednout si a do konce března nalepit známku na popelnici. Známky vydává pracovnice
finančního odboru Jana Bukajová, tel. 318 541 929. Při e-mailové komunikaci zasílejte dotazy či žádosti související s problematikou odpadů
na e-mail odpady@mnisek.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS (s využitím inofrmací finančního odboru)

Výměna průkazů osob
se zdravotním postižením
Držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod by si měli do konce roku 2015 zajistit
výměnu za nový průkaz OZP. Pokud tak neučiní, nebudou moci po
1. lednu 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají. Výměnu provádějí úřady práce. Nový průkaz OZP je
odolný proti poškození a chráněný vůči padělání a nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Ty jsou platné jen do 31. prosince 2015.
Výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů a řada z nich se se žádostí
o výměnu na úřad práce dosud neobrátila. Úřad práce tedy apeluje na
všechny klienty, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli a vyhnuli
se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
K vydání nového průkazu je třeba doložit aktuální fotografii (rozměr
35 x 45 mm) a občanský průkaz. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP
ČR průkaz v nové podobě vydat.
Více informací na webu portal.mpsv.cz a www.mnisek.cz.
Kontaktní osoby pro sdělení podrobností na Úřadu práce pro Prahu
západ jsou Mgr. Marcel Maštalíř, tel. 950 152 370 a Mgr. Helena Wijová,
tel. 950 152 304.

Poslední možnost vyměnit
parkovací průkazy v Mníšku
Jak jsme Vás již informovali, v souvislosti s výměnou průkazů osob se
zdravotním postižením (OZP) je potřeba vyměnit i parkovací průkazy,
které označují vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Parkovací průkaz si můžete vyměnit ve středu 9. prosince 2015
v době od 15.00 do 17.00 hodin v obřadní místnosti v přízemí budovy
městského úřadu. Výměnu průkazu zajistí Bc. Jana Blehová z Městského úřadu Černošice. K výměně potřebujete fotografii 35 x 45 mm, občanský průkaz a platný průkaz OZP, případně starý parkovací průkaz.
Průkazy je potřeba vyměnit do konce roku. Standardně jejich výměnu
zajišťuje Městský úřad Černošice, úsek sociální pomoci, Podskalská
1290/19, Praha 2.

Končí Vám platnost občanského
průkazu? Nečekejte s výměnou!
Městský úřad Černošice upozorňuje, že v souvislosti s plánovanou odstávkou informačních systémů Ministerstva vnitra ČR nebudou zhruba
od poloviny prosince až do konce roku 2015 přijímány žádosti o vydání
nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady.
Důvodem odstávky informačních systémů je přechod na nový technický systém, který bude v souladu s připravovanou novelou zákona
o občanských průkazech a cestovních dokladech.
Zora Kasiková, redakce, OKS (zpracováno dle informací Úřadu práce ČR
a Městského úřadu Černošice a ve spolupráci s Ing. Jiřinou Romovou, OVV)

Mikulášský Čertohráček

Zprávy z radnice

Dětský výletní vláček Cyklohráček, který je uvnitř přestavěný na pojízdné hřiště, stejně jako loni vyrazí na Mikuláše na speciální jízdy Prahou
jako Čertohráček. Za zvuku koled se na jeho palubě potkáte s Mikulášovou družinou včetně čerta. Těšit se na něj můžete v sobotu a v neděli
5. - 6. prosince mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. Pro bližší informace sledujte web www.ropid.cz.

Výluka vlakových spojů mezi
Prahou a Vraným nad Vltavou
V době od 17. listopadu do 10. prosince bude probíhat poslední etapa výluky na vlakové trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany a Vrané
nad Vltavou - Dobříš. Všechny vlaky mezi stanicemi Praha hlavní nádraží
a Vrané nad Vltavou budou po dobu výluky nahrazeny autobusovými
spoji. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu ze stanice
Praha-Smíchov přes stanice a zastávky Praha-Braník, Praha-Modřany
zastávka, Praha-Komořany, Praha-Zbraslav a Jarov do stanice Vrané
nad Vltavou a opačně. Ve Vraném nad Vltavou bude zajištěna návaznost mezi vlaky a autobusy. V úsecích Vrané nad Vltavou - Čerčany
a Vrané nad Vltavou - Dobříš pojedou všechny vlaky podle pravidelného jízdního řádu. Do stanice Praha hlavní nádraží pojedou pouze vybrané spoje v okrajových částech dne. Stanice a zastávky Praha-Vršovice,
Praha-Kačerov a Praha-Krč nejsou náhradní dopravou z provozních důvodů obsluhovány. Pro zjednodušení dopravy do této oblasti je navíc
zřízena zastávka Praha-Lihovar, kde je možné přestoupit na pravidelné
linky MHD. Další informace a výlukový jízdní řád najdete na www.cd.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS, s využitím
Informačního zpravodaje PID 20/2015 a informací ČD, a. s.

Pomůže k řešení přemnožení
divokých prasat úprava legislativy?
Většina míst v Čechách je postižena přemnoženou černou zvěří.
V obcích Mikroregionu Mníšecko
je to ale snad nejhorší. Stále přicházejí desítky stížností a žádostí
o pomoc, a to především od občanů, kterým prasata působí obrovské škody. To se ale týká také firem,
zemědělců a dalších okolních obcí,
se kterými spolupracujeme.
Město Mníšek pod Brdy pořídilo mobilní odchytové zařízení (odchytovou klec), které je možné použít zejména pro odlov na nehonebních
pozemcích. Prasata jsou ovšem tak chytrá, že se stává, a na fotopastech
je to krásně vidět, že se do klece nahrne i šest kusů, ale sklopec se nespustí, protože prasata už vědí, jak návnadu sežrat, aniž by se mechanismus aktivoval. Obce Mikroregionu Mníšecko založily speciální peněžní
fond pro výplatu zástřelného za každé odlovené divoké prase, tedy motivační příspěvek pro aktivní myslivce.
V mysliveckém roce 2014 (1. 4. 2014 - 31. 3. 2015) bylo na území regionu
uloveno 648 kusů černé zvěře. V letošním mysliveckém roce (1. 4. 2015
- 31. 10. 2015) bylo odloveno už 650 divočáků, přičemž výsledky za
prosinec bývají i násobkem zatím odloveného. Za statistiku děkujeme
Mgr. Ivo Hrzánovi z MÚ Černošice.
Prasata jsou čím dál nebojácnější, dostávají se do zahrad, k rodinným
domům i k bytovkám a není zcela neobvyklé, že znovu vidíme divoké
prase pod poštou či u kulturního domu. Tato situace vznikla již před
rokem 2010, a to nejen díky teplým zimám, ale také proto, že divoká
prasata ve městě snadněji nacházejí potravu. Odborníci často říkají, že
prasata také nemají v lese a ve volné krajině dostatek klidu a tak se stěhují i tam, kde se cítí lépe.
Současná praxe se řídí vyhláškou č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Pro divoká
prasata je doba lovu stanovena takto: /§1, písmeno l)/: prase divoké kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna
s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do
31. prosince. To v praxi znamená, že po celý rok není téměř možné bachyni odstřelit, protože mladé vyvádí ne jednou ročně, ale v příznivých
klimatických a jiných podmínkách i dvakrát či třikrát!
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Zprávy z radnice
Ministerstvo zemědělství České republiky předložilo vládě novelu této
vyhlášky. Vedoucí Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství,
Mgr. Petr Dvořák, nám poskytl a potvrdil informaci, že úpravy či novela
vyhlášky stanoví pro divoká prasata dobu lovu od 1. ledna do 31. prosince, tzn. po celý rok bez výjimky. Nyní je znění vyhlášky posuzováno
legislativní radou vlády a pak už bude jen na vládě, kdy a zda vyhlášku
schválí. Vedoucí Dvořák dále uvedl, že se připravuje novela mysliveckého zákona. Nové znění zákona by mělo podpořit odlov na nehonebních pozemcích tak, že bude snížena požadovaná energie střely z kulové zbraně, což by umožnilo použít brokovnici se speciálními náboji.
Toto opatření by mělo vést ke snížení rizika vycházejícího ze střelby
v obydlené oblasti, což je jinak přísně zakázáno. Myslivci by měli volnější ruce a městu, a nejen jemu, by se mohlo výrazně ulehčit. Nic jiného
si nepřejeme.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Problém s psími
exkrementy
Zdá se, že je to nekonečný proces
a urputný boj a zná jej téměř každý. Kolikrát se každému z Vás stalo, že jste šlápli do psího hovínka?
Zřejmě nespočetněkrát. A situace
se nelepší, ale je stále horší. Nejvíce to zažívají pěší, tedy především
mladé rodiny, maminky s dětmi a senioři – nejčastější uživatelé chodníků a trávníků.
Město Mníšek pod Brdy eviduje 585 držitelů psů/plátců, kteří nahlásili
661 psů (data k 30. 10. 2015). Při počtu trvale hlášených obyvatel 5 311
tak vychází, že každý osmý obyvatel Mníšku má jednoho psa. Kolikrát
jsme si už položili obligátní otázku, co s tím? Můžeme, a také to uděláme, zvýšit počet odpadkových košů. Je pravda, že na některých místech opravdu chybí. Po dohodě se strážníky městské policie bude kladen ještě větší důraz na dohled nad čistotou ulic, zejména pak v okolí
hřišť, škol, domova pro seniory, u laviček a míst, kde se chodí nějčastěji.
Tam, kde nepomůže prevence a domluva, mohou strážníci udělit pokutu až do výše 5 000 Kč, zvláště poté, co je přestupek proti veřejnému
pořádku opakovaný. Můžeme a povedeme informační kampaň. To vše
ale vyžaduje spolupráci. Nejde přijmout jedno zázračné opatření, které
zjedná nápravu hned a napořád.
Ze zkušeností, i ze zahraničí, je známo, že nejvíce pomáhá všímavost
okolí, která nakonec přiměje i ty opravdu neochotné pejskaře po jejich
zvířecím miláčkovi uklidit. Dobrou motivací je vždy dobrý příklad. Totiž
pejskařů, kteří po svých psech neuklízejí, je nepoměrně méně než těch,
kteří úklid poctivě provádějí. Za to je jim třeba poděkovat.
O tom, jak moc je znečištění psími výkaly nebezpečné, píše ve svém
textu MUDr. Dagmara Špačková. V dalším čísle Zpravodaje Vám poskytneme i názor veterinářky MVDr. Ireny Luxové.
Děti pod vedením Janičky Porschové nakreslily několik obrázků. I jejich
pomocí bychom rádi apelovali na celou veřejnost a pejskaře zvláště,
aby byli ohleduplní ke svému okolí.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Zoonózy – nebezpečí, které nevidíme
Zoonózy jsou nemoci nebo infekce přenosné z obratlovců na člověka.
Mohou být virové, bakteriální, parazitární nebo způsobené nekonvenčními agens. Mohou být přenášeny přímým kontaktem s infikovaným
zvířetem či nepřímo vodou nebo půdou infikovanou exkrementy zvířete obsahujícími vajíčka či cysty.

Co nám mohou způsobit exkrementy nemocných zvířat?

Mezi zdravotní obtíže patří cryptosporidióza (průjmy a bolesti břicha),
giardióza (urputné průjmy), leptospiróza (horečka, třesavka, bolesti
svalů, břicha, nevolnost, meningitida, poruchy funkce jater, ledvin až
poruchy srážlivosti krve), echinokokóza (onemocnění jater, plic, mozku), toxoplazmóza (uzlinový syndrom, encefalitida), larvální toxokaróza
(poškození plic, ledvin, jater, mozku a očí - až oslepnutí).
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Nejčastější parazit psů – Toxocara canis

Larvální toxokaróza je nákaza larvami psích a kočičích škrkavek Toxocara canis a Toxocara cati. K nejčastěji postiženým patří děti, které se nakazí na kontaminovaném pískovišti, hřišti či v parku, nebo lidé pracující
s půdou, například zahrádkáři.
Larvy se vyvíjejí z vajíček obsažených v trusu nakaženého zvířete. Pokud šlápneme do psí hromádky, můžeme si je donést na podrážce až
domů, ačkoliv sami žádné zvíře nemáme. Vajíčka z čerstvého trusu ještě nejsou infekce schopná, ale stačí přibližně 2-5 týdnů, aby dozrála.
Jestliže se čerstvý trus sbírá na ulici ihned, pak nikomu nehrozí infekce.
Pokud však vajíčko obalené trusem zapadne třeba do rohožky, v klidu
dozraje a čeká na vhodnou příležitost. Vajíčka ve venkovním prostředí
mají čas dozrát a stávají se extrémně odolná. Zvláště, jsou-li obalená
hlínou či pískem, mohou být infekční až 3 roky. Největší riziko nakažení
je tedy na nechráněném pískovišti či trávníku, kam kálejí při venčení psi
nebo toulavé kočky.
Po požití infekčních vajíček (např. ze špinavých rukou či napitím vody
z přírodních zdrojů, kam byla vajíčka splavena deštěm) dochází k uvolnění larev, které pak penetrují skrz stěnu střevní a dostávají se do krevního oběhu. Odtud migrují do jater, plic a dalších tkání. Onemocnění
toxokarózou se může projevit formou viscerální (poškození orgánů),
oční (larvy se dostanou do nitrooční tkáně), smíšenou, ale také formou
skrytou (bez příznaků), která bývá diagnostikována jen náhodně. Doba
přežívání larev v těle člověka je různá, od několika dní po řadu roků.
Člověk je pouze mezihostitel, takže larvy v jeho těle nedospívají.
Dospělé škrkavky v těle psa dorůstají velikosti až 18 cm. Nacházejí se
v tenkém střevě, kde se živí jeho obsahem. Denně produkují až 200 tisíc
vajíček, která se dostanou stolicí do vnějšího prostředí.
Pokud uklízíme exkrementy našeho psa ihned, chráníme tak především
sebe, svého psa, ostatní psí kamarády, děti a ostatní lidi. Můžeme namítnout, že svého psa pravidelně odčervujeme, ale dělají to tak všichni
pejskaři? Našemu psu asi nezakážeme, aby se nehrabal v zemi, aby neočuchával a neolizoval jiné psí stopy a exkrementy…
Každý pátý člověk v ČR je infikován larvální toxokarózou. U většiny nakažených osob se neobjeví žádné zdravotní obtíže a o jejich setkání
s infekcí svědčí pouze přítomnost protilátek v krvi, tzv. séropozitivita. ČR
patří mezi země s vysokým promořením touto tkáňovou helmintózou.

Jaké máme možnosti prevence:

lD
 održovat hygienu, především mýt sobě i dětem po návratu zvenku
ruce!
lU
 klízet po svém psovi!
lP
 sy pravidelně odčervovat!
MUDr. Dagmara Špačková

Pětice lip obklopila sochu
sv. Jana Nepomuckého
Eva Vavroušková ze Společnosti pro trvale udržitelný život, herečka
a správkyně zahrady Stivínka Jitka Stivínová, baskytarista Olympiku
Milan Broum, který se v Mníšku narodil, mníšecký farář Jan Dlouhý
a akademický sochař Petr Váňa, který restauroval skalecké sochy, se stali patrony nově vysazené pětice lip u sochy sv. Jana Nepomuckého na
Skalce. Spolu s dětmi z Klubů malých debrujárů Mladý vědec a Junior je
vysadili v sobotu 17. října.
Do pamětní schránky (za jejíž výrobu a poskytnutí velmi děkujeme
Františku Keyřovi) jsme uložili poselství lipám, drobné pamětní předměty a vzkazy od dětí. Každý z patronů věnoval lipám pár vět a vítězka
Brdského kosa Natálka Tóth s maminkou Lucií Klarou zazpívaly krásnou
Skácelovu Modlitbu zhudebněnou sourozenci Ulrychovými.
První Janovu lípu, pod jejímiž kořeny je uložena pamětní schránka,
symbolicky vysadil Jan Dlouhý se dvěma Jany z klubů malých vědců.
A poté se již i další patronky a patroni lip chopili lopat a spolu s dětmi
(a za asistence odborné firmy) zasadili i další čtyři lípy.
Sousedská slavnost, na níž členky spolku Brdský šikula a další napekly dobroty a kavárna Patina House nabídla teplé nápoje, se protáhla
i poté, kdy byly lípy již zasazeny. Slunce probleskující skrze mraky osvětlovalo barevné listí skaleckých stromů, a tak mnozí – malí i velcí – využili
možnost seznámit se s nimi blíže: procházkou po Skalce s výkladem,
prostřednictvím edukačního kolečka anebo pomocí fenologické škály
pro porovnání barev listí.

Zprávy z radnice
Poděkování patří všem pěti patronům za to, jak aktivně se své role
ujali. Vážíme si toho a víme, že se
budou na Skalku nejen ke „svým“
lipám vracet. Děkujeme za záštitu
Jeho Eminenci kardinálu Dominiku Dukovi, který je také symbolicky patronem Janových lip. Za
pomoc a spolupráci děkujeme
Aničce Čiškové a jejím mladým
vědcům, dále Michaele Bambouskové, Zdeňku Vyskočilovi, za krásné fotografie slavnosti a Skalky
Davidu Alessimu, za podporu Nadaci Partnerství. Děkujeme všem,
kdo jste se v sobotu zúčastnili,
díky Vám to byla slavnost. Skalka
získala další stromy, chraňme ji
Foto: David Alessi
a važme si jich. Až půjdete příště
na Skalku, můžete se u nich chvíli zastavit a připomenout si třeba právě slova Skácelovy Modlitby - „Pane, dej, ať řeči stromů aspoň trochu
rozumím“. Vystihují úctu ke stromům, které tu, jak věříme, budou ještě
dávno po nás.

Psaní dopisů doprovodí filmy

Psaní dopisů jsme se rozhodli letos doplnit promítáním filmů s tematikou lidských práv. Ke dni lidských práv 10. prosince jsme pro Vás připravili film „Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze“ o geniálním
programátorovi, z něhož se postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný pán. Na
pondělí 14. prosince jsme zvolili film „Všichni spolu“, odehrávající se na
základní škole v německém Münsteru, kde znalosti i sociální dovednosti společně získávají děti výjimečně nadané s těmi, jež jsou různě znevýhodněné, například Downovým syndromem, poruchami učení apod. A
maraton zakončíme v pátek 18. prosince filmem “#chicagoGirl“ o 19leté
studentce, která z Chicaga pomáhá svým přátelům v Sýrii organizovat
revoluci a dokumentovat zločiny Assadova režimu.
Všechny filmy pocházejí z festivalu dokumentárnách filmů o lidských
právech Jeden svět, který pořádá Člověk v tísni, a zapůjčeny jsou v rámci projektu Promítej i Ty. Začátky vždy v 18 hodin.
Více na www.mnisek.cz a Facebooku.
Zora Kasiková, s využitím informací Amnesty International
a Člověka v tísni: www.amnesty.cz, www.promitejity.cz.

V Mníšku pod Brdy
do 12. 12. 2015

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství
a MAKRO Cash & Carry.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS, Zora Kasiková, redakce, OKS

Sběrná místa v Mníšku pod Brdy:
•
•
•
•
•

Když dopisy pomáhají
aneb mníšecký maraton
podruhé
Osobní, rukou psaný dopis, dokáže nejen potěšit
smutné srdce, ale i pohnout svědomím a pomoci
zvrátit neblahý osud. Největší lidskoprávní organizace na světě, Amnesty International, organizuje
desítky let tzv. maraton psaní dopisů, jehož podstatou je upozornit na příběhy nespravedlivě stíhaných a pomoci jim
ke svobodě a k nápravě křivd. Ručně psané dopisy putují od jednoho
člověka k druhému jako osobní podpora vězni nebo jako přímý apel
zodpovědným představitelům moci.
Maraton psaní dopisů se v Mníšku uskutečnil poprvé v loňském roce,
jako vůbec jediný na Praze-západ. A měl úspěch – celkem jsme odeslali
60 dopisů, což bylo více než u zavedené pražské skupiny Amnesty International. A konkrétní výsledky? Moses Akatuba z Nigérie, odsouzený
v 16 letech k trestu smrti, byl po loňském maratonu osvobozen. Oběti
ekologické katastrofy v indickém Bhopálu se po desítkách let dočkaly
odškodnění. A podařilo se zastavit bičování saudského bloggera Raífa
Badawího. Děkujeme všem, kdo se do maratonu zapojili – mělo a má to
smysl. A proto v tom budeme pokračovat i letos.

Zapojit se může každý

Do největší mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných,
pronásledovaných nebo utlačovaných lidí se opět můžete zapojit
i v Mníšku. Maraton psaní dopisů se tu uskuteční od 10. do 18. prosince v Městské knihovně Mníšek pod Brdy. Podpořit budete moci 12 lidí
či komunit, které pro letošek zvolila Amnesty International jako adresáty podpory, například Teodoru z El Salvadoru, která je odsouzena ke
30 rokům vězení za to, že porodila mrtvé dítě, karikaturistu Zunara
z Malajsie, jenž čelí trestu za tweetování, Barmánku Phyoe Phyoe Aung
trestanou za účast na pokojném studentském protestu a jedním z případů letošního maratonu je i saúdský právník Waleed Abu al-Khair, který hájil mnoho aktivistů včetně Raífa Badawího a sám si za to vysloužil
trest 15 let vězení.
Jak to probíhá? Připravíme pro Vás vzorové dopisy, papíry i obálky.
Na Vás bude dopis vlastnoručně napsat (děti mohou připojit obrázek)
a ideálně také přispět na jeho odeslání (částkou v hodnotě známky do
dané země).

městský úřad
městská knihovna
základní škola
mateřské školky a Fabiánek

Knoflíkový trh 12. 12. 2015
www.mnisek.cz
www.facebook.com/mnisekpodbrdy

Město Mníšek pod Brdy, ZŠ Komenského 420, Brdský Zálesák, MO ČSCH
a spolek Rorejs si vás dovolují srdečně pozvat na

VÁNOČNÍ
KNOFLÍKOVÝ TRH
sobota 12. 12. 2015, nám. F. X. Svobody,
od 8:40
8:40
9:00
9:27
9:45
10:10
10:49
11:09
11:17
11:37
11:46
12:30

A.M.O.S.
Mníšecký chrámový sbor
MŠ 9. května
MŠ Nová
Živý betlém s koledami
2.A a 2.B ze ZŠ Komenského 420
Děti z Cvičení bez chyby
Pěvecký sbor ZŠ Líšnice
Soubor Kvítko a pěvecký sbor Třepeto ze ZUŠ
Živý betlém s koledami
Kapela Tesku

Dále se můžete těšit na „open-air“ výzdobu ozdobených vánočních stromků,
vánoční stánky, veselého sněhuláka a další…
Také zde budete moci odevzdávat „Krabice od bot aneb Děti darují

dětem k Vánocům“.

Děkujeme Restauraci u Káji Maříka Davidu Marešovi a Dušanu Doležalovi
za sponzorský dar ve formě polévky pro zahřátí prodávajících dětí.
www.mnisek.cz
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Pavilon

Diskuse k Pavilonu

M

ožnost diskutovat s architektem i představiteli města
o návrhu nového Pavilonu využilo v pondělí 2. listopadu
více než sedm desítek občanů. Projekt, důvody
a podrobnosti k návrhu Pavilonu postupně představili starosta
města Petr Digrin, ředitelka Základní školy Mníšek pod Brdy
Michaela Pažoutová, vedoucí odboru kanceláře starosty Miloš
Navrátil, Lukáš Nádvorník a místostarostka Daniela Páterová
z pracovní skupiny k Pavilonu a především autor návrhu, architekt
Peter Sticzay-Gromski.
Na úvod uvedla ředitelka školy M. Pažoutová, že škola je nyní na hranici své kapacity (má 678 žáků a do naplnění kapacity chybí pouhých
12 míst) a nutně potřebuje další prostory. Díky rozšíření se navíc podaří
udržet počet dětí ve třídě pod třicet a současně škola získá aulu, vybavenou audio a videotechnikou, jež bude moci být využita pro besedy,
interaktivní výuku a akce, při nichž je třeba ozvučení, jaké nelze například v tělocvičně zajistit.

Jak se vyvíjí počet žáků a počet tříd

Právě architekt Peter Sticzay-Gromski podrobně představil celý návrh
Pavilonu, od volby jeho umístění a orientace přes vnější vzhled až po
vnitřní uspořádání. Bylo třeba zajistit mj. bezbariérové spojení s hlavní
budovou, potřebné osvětlení a současně nestínění stávajícím budovám, bezpečnost dětí. Podstatou budovy je synergické řešení, které
spojuje různé funkce a ve městě, kde podle něj již není prostor pro
vznik dalšího centra, vytváří živé náměstí. Smyslem projektu je podle
něj veřejný prostor, který by se měl zušlechťovat a podporovat setkávání občanů.
V pozdější diskusi zmínil zastupitel a předseda kontrolního výboru David Řehoř své výhrady a nespokojenost s procesem přípravy návrhu,
kdy podle něj proběhlo jen úvodní setkání pracovní skupiny a poté až
schůzka v září, na níž byl představen již vypracovaný návrh. Nicméně
uvedl, že pro něj není podstatné, zda s projektem přišla koalice nebo
opozice, ale že to je projekt kvalitní.
Podstatná část diskuse byla věnována parkování. Starosta Digrin zmínil
jako klíčové zefektivnění dopravy „kiss&ride“, tedy pro dovoz a odvoz
dětí do a ze školy. Lukáš Nádvorník uvedl jako prioritu, že pavilon nesmí
zhoršit situaci stávajících obyvatel. Architekt podotkl, že kvalita života
ve městě se pozná také podle míry využívání cyklodopravy.
Záznam celé diskuse je on-line na webu www.pavilonmnisek.cz, kde
si také můžete přečíst další otázky a odpovědi k Pavilonu.
Zora Kasiková, redakce, OKS

Miloš Navrátil z odboru kanceláře starosty prezentoval potřebu nového
prostoru pro město, kdy velký reprezentativní sál v klášteře na Skalce
není vzhledem k jeho podstatě a poloze možné využívat po celý rok
a každý den, sokolovna není ve vlastnictví města a sál v kulturním středisku je nejen zastaralý, ale navíc zde není dostatečné zázemí a město
již musí odmítat zájemce o další klubovny a pronájem.
Podle starosty Petra Digrina po volbách v roce 2014 nové vedení radnice posoudilo původní návrh z roku 2012 a uznalo jej za nevhodný,
protože plnil pouze jednu funkci (rozšíření školy) a byl příliš nákladný.
V současné podobě by náklady na Pavilon měly být 85 milionů korun
s DPH, z toho by 37 milionů bylo zaplaceno z úvěru, 45 milionů z dotace
a 3 miliony z rozpočtu města. Dle navrženého harmonogramu by byl
Pavilon splacen do roku 2027. Roční splátka by byla necelé 3 miliony
korun, to je asi 13 % z „volných“ prostředků, které město může každým
rokem vložit do různých investicí a oprav.

Některé dotazy v diskusi se týkaly fasády Pavilonu, jejíž funkce tedy
vysvětlil architekt Peter Sticzay-Gromski.

Kolik zbude na další investice – varianta 15 let

Fasáda Pavilonu – jaké jsou její funkce
Fasáda současné architektury už dávno není jednovrstvá obvodová
konstrukce. Často jde o vícevrstvý obal, jehož každá část hraje svou
speciální úlohu. Jde o důsledek našeho zútlocitnění, na které reaguje
především závazná technická norma. Na fasádě staré školy se musíme
„spokojit“ s omítanou pálenou cihlou, na nové fasádě by nám tato konstrukce nestačila.
Mikroklima ve třídě je speciální a musí splňovat přísné hygienické
normy – na tepelnou pohodu a zároveň úsporu tepla, na omezené sluneční přehřívání, na osvětlení posledního žáka u zdi, na větrání a na
akustiku. Žák i učitel musí dobře vidět a slyšet a přitom nesmí usnout.

Na něj navázal Lukáš Nádvorník z pracovní skupiny s tím, že nová koalice začala shromažďovat požadavky na budovu a v březnu tak vznikl
nápad sloučit dvě funkce, které na sebe logicky navazují: školní a kulturní, společenskou. Jedním z nejdůležitějších požadavků přitom bylo oddělení školní od veřejné části s ohledem na bezpečnost dětí. Architekt
pak připravil několik návrhů, z nichž jeden byl vybrán k podrobnějšímu
rozpracování.
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Fasáda nové školy je rozdělena na dvě hlavní části, vnitřní je zateplená nosná konstrukce opatřená silikonovou tenkovrstvou omítkou. Tato
fasáda má za „úkol“ především“ otevřít interiér školy světlu tak, aby se
dostalo do nitra hluboké dispozice budovy, a zároveň aby udržela teplo
uvnitř třídy.
Proto jsou navržena úměrně velká hliníková okna s dvojitým zasklením
(v zimě je důležitý naopak příjem slunce do tříd, čemuž by trojitá skla
bránila). Okna jsou tradičně dražší než omítková fasáda, proto je důležité jejich dělení na otvíravé a neotvíravé části, které jsou levnější, ale
také náročnější na údržbu, tedy mytí atd.

Pavilon

Vnější, předsazená fasáda je vytvořená tak, aby chránila omítkovou
fasádu před deštěm a UV zářením a hlavně, aby okna správným způsobem přistínila – jsou to vlastně takové pevné žaluzie. Různá výška
slunce v různých ročních obdobích vyžaduje různé stínění. Proto tato
fasáda bude pravděpodobně vypadat jinak na severu a jinak na jihu

objektu. Na stínění tříd se také podílejí pochozí servisní „chodníčky“
z ocelového poroštu umístěné na fasádě kolem jejího obvodu. Tyto
servisní „ochozy“ zároveň slouží k údržbě fasády a přístupu ke květinové dekoraci. (Pozn. red.: Tyto ochozy nebudou přístupné dětem.) V letních měsících může čerstvý vzduch filtrovaný rostlinami v květináčích
příjemně zvlažit třídní mikroklima. Ve třídách nebude chlazení, jenom
větrání pomocí rekuperační vzduchotechniky, která zabezpečí čerstvý
vzduch v zimních měsících.
Dřevěnou fasádu tvoří dřevěné KVH hranoly pravděpodobně z baltské
borovice. Její výhodou je vysoká smolnatost a nenáročnost na údržbu.
Toto dřevo se nebude upravovat a bude přirozeně stárnout.
Fasádu tvoří různé materiály, které budou během života stavby stárnout různým tempem. Je na architektovi a peněžence investora, aby
vybrali správnou kombinaci exteriérových materiálů tak, aby stavba
nestárla příliš rychle, ale na druhé straně, aby nezatížila komunitu příliš
velkými investicemi hned od začátku.
Peter Sticzay-Gromski, architekt

Napsali jste nám na téma Pavilon:

Nová škola

Multifunkční pavilon

Vážení, dovolte, abych podpořil ty z vás, kteří vidí i jiná řešení. Proč
rozšiřovat stávající školu? Za mnohem méně než 80 mil. se dá postavit
pěkná nová škola úplně jinde.
Vycházím z prostého a starého poznatku, že je dobré mít ve městě alespoň 2 hospody. Ne každému vyhovuje obsluha, ne každému chutná
značka piva. Ne každý se rád dívá na stále stejné tváře. Asi mi rozumíte,
co tím chci říci.
Nová škola by vytvořila konkurenční prostředí a dala rodičům a pozor –
i učitelům – možnost výběru. Ne jedna ředitelka, ale dvě, ne jeden učitelský sbor, ale dva, ne jedno americké Začít spolu, ale i Komenského
Škola hrou atd. Pak by nebylo třeba evaluací, lidé by prostě hlasovali
nohama. Ne na Dobříš, ale šup dítě do druhé školy.
Druhý důvod je fakt, že věda a technika pokročila. Stavět bruselský pavilon á la „koš na prádlo“ nás vrací 20 let zpět. Dnes se staví energeticky
pasivní budovy, které mají podstatně nižší náklady na vytápění a lepší
vzduch na dýchání (www.pasivnidomy.cz).
Jsme malé město. Zamysleme se, prosím, zda by nám nová malá škola
neudělala lepší službu, než přístavba na megaškolu.
Petr Jánský

Pavilon je moderní budova, která je v kontrastu se starou zástavbou.
Nelíbí se mi však zaoblené rohy. Bezbariérové propojení s budovou
školy minimalizuje jakékoliv nebezpečí oproti případnému přecházení z objektu do objektu. Dokáži si představit i budovy oddělené, pokud by byly jinak situované. Otázkou zůstává, zda je třeba takovýto
megalomanský projekt. Dotace na přístavbu školy je cca 44 miliónů
korun. Jedná se o investici 80–85 mil. korun, tzn. 36–41 mil. korun
z rozpočtu města.

Názor na Pavilon
Nedá mi to, abych nesdělila svůj názor na prezentaci Pavilonu v Mníšku
pod Brdy. Již jsem se tedy neúčastnila diskuze s občany, neb již nebylo
v mých silách věnovat další čas.
Líbí se mi návrh stavby jako takové, když jsem ho viděla prvně, řekla
jsem si, takové nějaké obdobné by mohlo být v Mníšku pod Brdy kulturní středisko. Jako další budova ke stávající škole se mi zdá velký, nebo
kdyby šlo půdorys protáhnout, natočit, pak možná… Jenže, člověk nemůže oponovat nebo navrhovat jiný tvar, když teprve nyní je zřejmé,
jak zněly zadávací podmínky, jaká byla představa těch, kdo architekta
oslovili a jaké jsou finanční možnosti.
Na Pavilonu architekta Petera Sticzay-Gromskiho je mi velmi sympatický systém stínění, kombinace dřeva a skla plus stromečky a zeleň, stavba působí vzdušně a vzhledem k tomu, že Mníšek je v Brdech a má za
zády směrem na sever, brdský hřeben, tak je použití dřeva skoro nutné.
Do zahraničí se příliš nedostanu, ale když ano, tak zde znám vícefunkční vzdělávací objekty, to znamená včetně umístění galerií, knihoven,
víceúčelového sálu. Kavárny jsem zatím viděla toliko v rámci univerzit, někdy středních škol. Zkoušela jsem zjistit informace na internetu.
Základní školy a jejich součástí kavárna, v kterých zemích je to běžné?
Osobně mám ráda novinky, dovedu si též představit, že toto přinese
větší zájem rodičů o aktivity školy a možná též příznivější pohled dětí
na školu – jako, že nejdou do nějaké sterilní krabice, kam se chodit musí,
kde se musí poslouchat, a je také možné, že starší ročníky pak budou
mít samy zájem – vidět, dovědět se, účastnit se.
Mníšku velmi fandím.
Petra Kuntová

Využitý je i spodní prostor, který z budovy vytváří multifunkční
budovu. V tom vidím problém, alespoň tak, jak je to navrženo. Jsem
názoru, že jde-li o školu, mělo by vše, co bude na školu navazovat,
také výhradně se školou souviset. Pavilon přinese 9 tříd (počítám po
30 místech), tj. 270 žáků. S nynějšími téměř 700 žáky to bude zanedlouho bezmála 1 000 žáků. A škola bude praskat ve švech znovu.
Co potom?
Jedno podlaží je věnováno školní družině. S narůstajícím počtem žáků
ve škole lze předpokládat i větší zájem o družinu. Ta na chod školy
bezprostředně navazuje a lze s tím jen souhlasit a takové řešení podpořit. Přízemí je věnováno volnočasovým aktivitám, klubovnám, cvičebnímu sálu. Něco mi zde však chybí a něco přebývá. Děti by měly
mít pravidelnou životosprávu. Součástí životosprávy je také se řádně
naobědvat. A kde jinde, než ve školní jídelně. Její kapacita je v současné době vyčerpána. Proto v tomto projektu postrádám novou jídelnu
s kuchyní.
Současná kuchyně a jídelna se už o moc rozšířit nedají. Při navýšení
k počtu 1 000 žáků už nebude možné ani technologicky (uvařit), ani
organizačně (aby se zde všichni najedli) situaci zvládnout. Moderní
kuchyně a jídelna s dostatečnými kapacitami pro vaření i strávníky by
tak umožnila opustit stávající prostory, které by škola využila pro své
potřeby.
Škola => školní družina => školní jídelna – by se měly vždy řešit kapacitně jako celek!
V pavilonu mi tak přebývá kavárna, cvičební sál (k dispozici bude nová
tělocvična, stará tělocvična) a sál pro 150–200 lidí. Kulturní středisko
by se mělo řešit samostatně a na jiném místě ve městě a lze k němu
připojit kavárnu, příp. další prostory pro volnočasové využití.
Mgr. Eduard Navara

Pozn. redakce:
Po uzávěrce Zpravodaje, 11. 11. 2015, zastupitelstvo města schválilo
záměr výstavby Pavilonu. O jednání ZM Vám přineseme informace
v příštím Zpravodaji.
Zora Kasiková, redakce, OK
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Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou

Školy a školky

na slavnostní koncert

v pátek 25. prosince 2015 od 16 hodin
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Česká mše vánoční
a další skladby

Jakuba Jana Ryby
Účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata, Mníšecký chrámový sbor,

sólisté Jitka Svobodová (soprán), Oldřiška Richter Musilová (alt), Jaroslav Novák (tenor), Jakub Hrubý (bas),
Jiřina Dvořáková Marešová (varhany), Lucie Sedláková Hůlová (housle), Jaroslav Pelikán (flétna).
Diriguje Pavel Hůla.

Koncertem se připojujeme k oslavám 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby
a připomínce 200 let od jeho úmrtí.
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Školy a školky

Jazykový pobyt ve španělské
Malaze
V rámci Výzvy č. 56 operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost se naši
žáci zúčastnili jazykového pobytu ve městě
Malaga v jižní Andalusii, který byl zcela hrazen
prostředky ze získaného projektu. Během pobytu absolvovali jazykový kurz v místní jazykové škole, ve kterém si zdokonalili své znalosti
ve španělštině. K rozvíjení jazykových dovedností jistě přispěl i fakt, že žáci byli ubytováni
ve španělských rodinách, kde byli nuceni komunikovat při každodenních činnostech.
Během pobytu se také seznámili s významnými reáliemi tohoto místa, a protože Malaga je
rodiště slavného malíře Pabla Picassa, navštívili také jeho muzeum. Dalším výletem byla pevnost Alcazaba a hrad Gibralfaro s nádhernou
vyhlídkou na pobřeží Malagy. Za zmínku stojí
také návštěva muzea Aula del Mar Alborania,
ve kterém jsme měli možnost vidět mořské
živočichy a dozvědět se zajímavosti o tom, co
v současné době nejvíce ohrožuje podmořský
svět. K celkové spokojenosti přispělo i koupání
v moři a příjemné letní teploty.

Míra Pour 8.A
Na jazykovém pobytu se mi líbilo, protože jsme
se „skoro domluvili“. Někdy jsme se i dorozumívali anglicky. Španělsky jsme mluvili nejvíce
v rodině, kde o nás bylo dobře postaráno.
Z výletů byl nejlepší hrad Gibralfaro, výlet lodí
kolem pobřeží a koupání v moři každý den.

Milan Rovný 8.B
Na jazykovém pobytu se mi líbilo úplně všechno. Dokonce jsem si zvykl na to, jak Španělé
rychle mluví. Výlet na vyhlídku z pevnosti se mi
líbil nejvíce. Muzeum Pabla Picassa už méně.

Simona Šedivá 9.B
Líbilo se mi, že naše rodina byla velmi milá,
snažila se komunikovat, a tím procvičit naši
mluvenou španělštinu. Také se nám naskytnul
nádherný pohled na Malagu z výšky, ze kterého jsme byli všichni uneseni. Odpočinek na
pláži jsme si moc užívali. Moře bylo čisté a moc
jsme se bavili po celou dobu zájezdu.
Další ohlasy účastníků jsou zveřejněny na
webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj.
Mgr. Kamila Látalová

Každý účastník jazykového pobytu napsal
krátkou zprávu o tom, co se mu na pobytu nejvíce líbilo:

Tomáš Beran 8.A
Ve Španělsku se mi líbilo hlavně moře a možnost mluvit jiným jazykem v jiné zemi. Koncem
zájezdu jsem se už začal domlouvat s lidmi
a měl jsem z toho dobrý pocit. Nejvíce se mi
líbil výlet lodí a na hrad Gibralfaro. V Malaze
bylo hodně pouličních umělců a každý den
jsme chodili do přístavu.

V Anglii jen víc prší…
Školní výjezd do zahraničí je báječná zkušenost. Děti vidí, jak důležité je znát cizí jazyk.
Ověří si, že se v základních situacích dokážou
domluvit a být za sebe odpovědné. Uvědomí
si, že život za hranicemi Česka se nijak zásadně
neliší a že jsou schopné samostatně zvládnout
spoustu věcí. Zároveň vidí, že na různé otázky
je možné nahlížet i jinak, než jsou zvyklé.
Je skvělé, že naše škola uspěla v programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost a měli
jsme tak možnost vyjet s deseti dětmi na týden do Velké Británie. Děti strávily nějaký čas
výukou angličtiny a viděly spoustu světoznámých míst v Londýně i jinde. Nejcennější ale
určitě bylo to, že na vlastní oči viděly, jak se
v Anglii žije, a měly možnost v běžných situacích přímo mluvit s Angličany. K tomu bylo
hodně příležitostí i v rodinách, kde bydlely.
Většinou se jednalo o první výlet dětí mimo ČR

bez rodičů - a vše zvládly úplně báječně, některé si i popovídaly s náhodnými kolemjdoucími :-). Celý výlet jsme si všichni spolu skvěle
užili.
„Nečekala jsem, že někteří Angličané jsou tak
ochotní, že si s vámi klidně udělají i fotku nebo
vám dají nějakou maličkost, např. lístek z autobusu nebo kapesník (neposmrkaný) atd. Ale najdou se i Angličané, kteří vás odmítnou. Já jsem
zrovna měla štěstí. Byly jsme ubytovány u moc
hodné paní domácí a na to, že jsme tam byly
4 holky, tak to zvládla úplně super.“
„Zaujalo mě, že snad v každé obytné ulici jsou
dvojdomky - skoro nikde nejsou normální rodinné domky. My jsme zrovna bydleli v dvojdomku,
který ale měl 4 byty, co jsem pochopila. Byly docela malé, ale velmi útulné. A snad každá druhá
domácnost měla doma kočku. Překvapilo mě, že
oproti českým zvyklostem mají jako hlavní jídlo
dne večeři, protože přes den jsou buď v práci,
nebo ve škole.“
„Lidé jsou tam moc ochotní. Naučila jsem se tolik
se nestydět.“
„Můj první dojem z Angličanů? Jsou to velice milí
a ochotní lidé. Obdivuji je za to! :-)“
„Myslím, že je to všude stejné. Lidé sice jedí různé
věci k snídani, ale všichni žijí běžný život. Jedí,
pijí, spí, chodí do práce, dívají se, poslouchají….
V Anglii víc prší, tak všichni nosí bundy, ale jsou
to lidé jako my. A jsou milí a laskaví.“
Mgr. Táňa Chudáčková

Nové zájmové kroužky

v lesní školce také pro veřejnost
Provoz lesní mateřské školky Sedmikvítek se po
roce a půl ustálil, a tak jsme se rozhodli naše aktivity zpřístupnit rovněž širší veřejnosti – dětem i dospělým. Od září postupně otevíráme nové zájmové
kroužky, výtvarné a hudební dílny a také jógu pro
dospělé nebo různé besedy. Na kroužky je možné
se přihlašovat i v průběhu roku.
Každé pondělí od 16.15 hodin probíhá v lese
nebo v Černolických skalách Sportovně lezecký
outdoorový kroužek. Je určen dětem, které rády
šplhají, prolézají, houpají se a nebojí se vylézt i trochu výš. Pro děti je lezení nejen velkým zážitkem,
ale rozvíjí i jejich dovednosti. Zaměstnává čtyři
z šesti smyslů – zrak, sluch, hmat a smysl pro rovnováhu. Rozvíjí a zlepšuje koordinaci pohybu. Učí děti
předvídat, důvěřovat sobě i druhým, odhadnout
své síly i bojovat se strachem. Překonáváním sebe
sama posilují děti důvěru ve své vlastní schopnosti.
Každé úterý v 16.30 hodin probíhá pravidelný
hudebně dramatický kroužek. Jeho cílem je rozvoj dětí v jejich pohybových, řečových a hlasových
schopnostech. Učí se vstupovat do role, improvizovat na dané téma, osvojovat pravidla v rámci
hry, pohyb a práci s prostorem, navazovat vztahy
a hrát s komunikačním partnerem/kou. Jsou vedeny formou příběhu, naladění na situaci. Záměrem
je osvojit si plynutí času v rámci roku, vnímat rozdílnost živlů a jejich kvality. Kroužek není primárně
zaměřen na veřejné vystoupení na jevišti.
Od září v dopoledních hodinách spolu s Aničkou
Čiškovou děti zkoumají zákonitosti světa, ve kterém žijí. Využívají všechny své smysly, aby prozkoumaly, jak věci fungují. Na kroužku Mladý vědec se
interaktivním způsobem dozvídají, co je paleontologie a proč vyhynuli dinosauři, dostávají odpovědi
na otázky o vesmíru, proč vznikají sopky, jak pracuje lidské tělo a zkoumají mnoho dalších věcí.
Od listopadu v jurtě probíhají výtvarné workshopy pro děti (do konce roku celkem tři, vždy ve
středu). Zaměřujeme se na tvoření z přírodních materiálů, land-art, aktuálně na Vánoce včetně výroby
dárečků apod. Od ledna 2016 plánujeme otevření
pravidelného výtvarného kroužku.

Pozvánka na hudební workshop
s La Školou

Srdečně vás zveme na na druhý hudební workshop
s La Školou, který v jurtě lesní školky proběhne
v pátek 4. prosince od 16,30 hodin. Tentokrát
půjde o vánoční, zimní téma. Budeme hrát, zpívat
a improvizovat. La škola je vedení dětí k vlastní
tvorbě už od nejnižšího věku s přesvědčením, že
každý má v sobě svůj repertoár. Důraz je kladen na
fantazii, individuální přístup a spontánní hudební
projev dětí, který má zůstat zachován. Svým specifickým způsobem výuky se La škola dostává na
pomezí divadla, školy a živého umění. Tématem
druhého setkání bude cikánská vánoční hodina
o ohni, křišťálových sklenicích, slepicích a o tom, že
doma je nás hodně.

Lesní školka Sedmikvítek
hledá nové kamarády

Skupinku dětí v lesní školce jsme chtěli zvětšovat
postupně, a jak rostou a slaďují se spolu, přišel čas
na přivítání nových kamarádů. Nabízíme tedy ještě
pár volných míst ať už k celotýdenní nebo několika
denní docházce, která je u nás také možná.
Více o provozu školky najdete na našem webu,
v sekci Lesní MŠ. Zde také najdete přihlášku, kterou
můžete nezávazně poslat. Můžete rovněž s dětmi
ve školce strávit některý den a sami si vyzkoušet,
jak to u nás funguje.
Více informací o našich aktivitách a možnostech
přihlášení na akce najdete na našich webových
stránkách www.7kvitek.cz (kde jsme vytvořili
také kalendář akcí) nebo www.facebook.com/Sedmikvitek.
Za lesní MŠ Sedmikvítek napsala Petra Vaňková
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Spolky

Barevný podzim ve Fabiánku

Čejka na podzimních
prázdninách

Od začátku školního roku uběhly již dva měsíce a stejně jako září, tak i říjen nám přinesl spoustu nových zážitků a také pokroku
v adaptaci dětí na nové prostředí. Děti si mezi
sebou postupně nacházejí nové kamarády,
jsou uvolněnější a o to víc si užíváme společně
strávené chvíle.
Uskutečnila se i řada zajímavých akcí. Na konci
září jsme poprvé v tomto školním roce navštívili knihovnu, kde se nám dostalo srdečného
přijetí a návštěvu brzy opět rádi zopakujeme.
Věříme, že častými návštěvami můžeme i my
přispět k tomu, aby si děti vytvořily od dětství
kladný vztah ke čtení a knížkám.
Nezapomněli jsme ani na Mezinárodní den
seniorů. Máme velkou výhodu, že jsme všichni
pod jednou střechou a tak nám pro společné
setkání stačí jen vyběhnout v bačkůrkách do
prvního patra. Vždy přemýšlíme, jak naše seniory nejvíce potěšit, a zjistili jsme, že asi největší
radost udělá básnička či písnička v dětském
podání.
Dále jsme v rámci projektu „Senioři dětem
a děti seniorům“, pod záštitou paní Lucie Vorlové a pana Pavla Jeřábka, ve spolupráci se
seniory, jejich ergoterapeutkami a dětmi, vytvořili podzimní výzdobu společných prostor
Fabiánku a Domova pro seniory. Nyní se to
u nás „hemží“ papírovými draky. Součástí projektu „Senioři dětem a děti seniorům“ je také

instalace nových herních prvků na hřišti za
Domovem pro seniory, které budeme moci
s dětmi od jara využívat. Děkujeme všem, kteří
se o celý projekt zasadili a zúčastnili se instalace.
Říjen jsme zakončili odpolední dýňovou slavností na hřišti ve Sluneční ulici, na které jsme
se po zahajovací akci v září opět sešli všichni
včetně (pra)rodičů. Pro děti byly připraveny
halloweenské hry a když se setmělo, vyrazily
s rodiči po dýňové stezce spojené s drobnými
úkoly. Za odvahu na všechny malé nebojsy
čekal malý netopýří dáreček. Na závěr jsme se
ohřáli u ohně, opekli buřtíky a ochutnali dýňové dobroty, které nachystaly maminky našich
dětí. A už teď se všichni těšíme, co nám přichystá poslední podzimní měsíc.
Za Fabiánek Karina Hofmeisterová,
lektorka Žluťásků

Téměř každé podzimní prázdniny jezdí Čejka
na návštěvu ke spřátelenému oddílu Výři ve
Stráži pod Ralskem. Letos se nás sešlo skoro 30,
ale do prostorné „výří“ klubovny jsme se vešli
a bylo nám tam dobře. První den jsme ještě
cestou navštívili Dinopark v Liberci. Večer jsme
byli zklamáni, že náš oblíbený bazén ve Stráži
je pro nějaké problémy zavřený. A tak byla další
den na programu návštěva Aquaparku v Liberci a před tím jsme byli celé dopoledne v iQLANDII plné pokusů a zajímavostí o vodě, elektřině,
Zemi, člověku.
Další 2 dny už patřily pobytu v přírodě. V pátek byl pro zdatné turisty výstup na Ralsko
a ostatní šli po naučné stezce prohlížet přírodní
zajímavosti v okolí. Zaujalo je rašeliniště i různé
pískovcové útvary. Večer jsme k velké radosti
zjistili, že bazén už funguje. Stihli jsme ho navštívit ještě dvakrát.
V sobotu šli všichni na Ještěd, z něj jsme
sestoupili do Liberce a odjeli do nádherné
botanické zahrady. Neděle patřila úklidu a odjezdu. Ale ještě jsme stihli ZOO v Liberci, což je
nejstarší ZOO v České republice.
Už teď se těšíme na další „Stráž“, ale do té doby
nás čeká ještě mnoho jiných výprav, výletů,
soutěží.
Věra Hanousková

Chuchli. Lesy hl. města Prahy jim asi za tři metráky jablek pro krmení zvířat v této minizoo
věnují na oplátku vzdělávací terénní program
o lese, myslivosti a životě v lese.
Žáci 9. třídy s třídní učitelkou Lenkou Jandovou pomohli ve Stříbrné Lhotě s výsadbou asi
30 ks dřevin, převážně různých keřů. Výsadba proběhla v tzv. „veřejném prostoru“, tj. na
místech, kde ve Lhotě postupně vzniká malé
zázemí pro pohybové aktivity dětí a dospělých.

72 hodin pro lidi,
přírodu a místo, kde žiješ
I letos se několik tříd naší Základní školy
Komenského 420 zapojilo do akce „72 hodin
pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ“.
9. října 2015 si žáci 6. třídy (s paní učitelkou
Danou Dalešickou) vybrali zajímavou akci, při
které sesbírali jablka v sadu u Zadního rybníka.
Sebraná jablka poslali do lesní ZOO ve Velké

POZVÁNÍ NA DĚTSKOU
MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče
a kamarády na dětskou Mikulášskou diskotéku, která se bude konat v neděli 6. prosince
od 14.30 v KD Stará Huť. Zábavným odpolednem budou provázet herečka Kateřina Pechová a finalista soutěže Muž roku Ondřej Petrák,
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Oba projekty v Mníšku vznikly ve spolupráci
pedagogů ZŠ a Hnutí Brontosaurus, akci ve
Lhotě a u Zadního rybníka podpořili hasiči
ze Stříbrné Lhoty, nákup dřevin do Lhoty byl
financován z programu Hnutí Brontosaurus
„Akce příroda – zasaď si svůj strom“.
Celorepublikový projekt „72 hodin“ v ČR zajišťuje Česká rada dětí a mládeže.
www.72hodin.cz/2015/o-projektu
Dana Dalešická, Lenka Jandová, Pavel Jeřábek

o hudbu se postará DJ Laky Ljuk. Kromě tance
bude pro děti připraven bohatý doprovodný
program, malování na obličej, výtvarná tvořivá dílna, soutěže o ceny, vystoupení dětí
z oddílu aerobiku a jako hřeb celého odpoledne vystoupí zpěvák – finalista soutěže Československá superstar Jaro Smejkal. V samém
závěru akce nás navštíví svatý Mikuláš, který
přinese každému dítěti malý dáreček. Vstupné

Autorka fotografie: Vendula Balušková

na akci je dobrovolné, platit se bude pouze za
drobné občerstvení, které si můžete zakoupit
v místní restauraci.
Těšíme se!
Linda Nechybová a Zdeňka Pöschlová,
Cvičení bez Chyby a Dětský domov Korkyně,
www.cvicenibezchyby.cz.

mikulášská nadílka

Zámek Mníšek nikdy nespí.

Ze zámku

Navštivte nás na Silvestra i na Nový rok.
Některá zvířátka a některé zámky se na zimu ukládají k zimnímu spánku. Mníšku se to ale netýká. Ten se těší na své návštěvníky po celý rok.
Přijďte i během adventu naladit se do slavnostní nálady a užít si vánoční atmosféru, popovídat si o starých zvycích, vytvořit si ozdobu ve
výtvarném ateliéru. Na nádvoří Vás uvítá tradiční betlém s Ježíškem,
v zámku svátečně vyzdobené interiéry. Vánoční prohlídky s adventními zvyky probíhají o víkendech až do neděle 13. prosince.
Myslíte, že během svátku sníte hodně cukroví, bramborového salátu
a čokoládových ozdob? Čekají Vás také ještě silvestrovské chlebíčky,
jednohubky a novoroční kachna s knedlíkem a Vy víte, že už nemůžete zůstat jen sedět doma a dívat se na pohádky, ale musíte ven? Ale
kam na výlet nebo na procházku? K nám do zámku můžete zavítat i na
přelomu roku. O Silvestru jsou připraveny klasické prohlídky od 10 do
12 hodin, kdy začíná poslední prohlídka letošního roku.

5. – 6. prosince

na zámku v mníšku pod brdy

A jak na Nový rok? Až se hezky vyspíte a dobře poobědváte, jste na
prohlídky zámku zváni od 14 hodin. Tentokrát bude připravena i speciální prohlídka pro děti. Jaká? Přeci oblíbená Pohádková prohlídka
s princeznou Aničkou. Čeká na Vás hádání pohádek a zábavné vyprávění. Jaké nové pohádky jste viděli o Vánocích? Prohlídky s klasickým
výkladem začínají od 14.30 do 15.45 hodin. Těšíme se na všechny první návštěvníky v roce 2016.

Okénko do historie zámku Mníšku

Úpravy rodinného sídla
Když se Theodorich Kast a jeho žena Terezie stěhovali do Mníšku, při
příjezdu dne 26. ledna roku 1910 je čekalo slavnostní přivítání, místní
obyvatelé, duchovenstvo, spolky a školní mládež jim přichystali slavobránu. V měsících po příchodu na zámek se manželé pustili do plánovaných úprav svého sídla.
Přestavba se dotkla jak vzhledu budovy a nejbližšího okolí, tak vnitřních
dispozic a bydlení. Její realizací byl v prvních letech pověřen významný pražský architekt Matěj Blecha se svou stavební kanceláří. Intenzivní
práce pak přerušil až počátek první světové války.
Co všechno se na zámku změnilo? V předzámčí proběhla úprava příjezdového mostu a osazení nového balustrádového zábradlí, úprava hospodářských a zahradních domků. K zajímavé změně došlo při pohledu
na nádvoří. Původní otevřená pavlač při severní straně byla zasklena
a vznikla tak uzavřená arkádová chodba, jež slouží jako zajímavý spojovací prvek mezi soukromými pokoji Kastů a jídelnami. Pod arkádou
u severozápadního nároží byla obnovena nebo spíše znovuzřízena kašna, na kterou byl vsazen očištěný původní mramorový nástavec s delfíny.
Rozsáhlé změny a modernizace proběhly uvnitř západního traktu zámku, kde si rodina Kastů vyčlenila pokoje ke svému soukromému bydlení.
Jaké? Dozvíme se příští měsíc.

Zámecké poděkování
Nynější rok se blíží ke svému konci a zámek Mníšek by chtěl na stránkách Zpravodaje poděkovat všem návštěvníkům, kteří k nám letos zavítali. Pro někoho to byla první návštěva, někdo u nás byl již poněkolikáté.
A my doufáme, že ti z první kategorie se zařadí do té druhé a budou se
k nám také stále vracet.
Díky Vám všem letos zámek opět výrazně překročí návštěvnost 50 tisíc.
Jsme rádi, že se Mníšek stále více zviditelňuje veřejnosti a nachází si
sem cestu nejen ti, kteří to mají tak říkajíc „u nosu“, ale i tací, co musí
výletu k nám vyčlenit celý den. Zámek si to určitě zaslouží, vždyť nebyl
nikdy předtím přístupný veřejnosti a na změnu jsme si museli počkat až
do nového tisíciletí.
Kromě klasických prohlídek bohatě zařízených prostor, kde si mohou
návštěvníci poslechnout o zámecké historii a prohlédnout jak slavnostní, tak soukromé komnaty, se v nabídce programu zámku objevují
i pravidelné kostýmované prohlídky pro děti, zábavné prohlídky pro
dospělé, různé kulturní akce, koncerty a muzikály, dětské a rytířské
dny, bitvy, výstavy i noční prohlídky. Pro letošní rok můžeme jmenovat
například koncerty Chantal Poullain nebo Báry Basikové, tradiční pěveckou „kosáckou“ soutěž nebo akci Obléhání zámku švédskými vojsky.
Na mnoha těchto akcích zámek v rámci Mníšeckého kulturního léta
spolupracuje s městem. Děkujeme tímto panu Miloši Navrátilovi, Tereze Středové a městu za celoroční podporu a spolupráci. A těšíme se na
ni i do nového roku.
Za Státní zámek Mníšek pod Brdy Ing. Marie Charvátová, průvodkyně
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Kultura a společnost

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

Registrujte se na e-mailu: tereza.stredova@mnisek.cz
nebo na tel.: 732 931 219.
www.mnisek.cz

Domov pro seniory Pod Skalkou a Pro školu, o. s.
pod záštitou místostarostky Daniely Páterové

Vás zvou na

2. vánoční benefiční koncert
pro Domeček
ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 18.00 hod.
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy.

MY ZAČÍNÁME

Vánoční i jiné písně zapějí:

Večerem Vás provedou
Vlaďka a Marek

Pěvecký sbor ZŠ Líšnice
a A.M.O.S.

Slovem dále potěší a pohladí
pan farář P. Jan Dlouhý
a ředitel Domečku Jan Daniel

Hlavní host večera:

Občerstvení zajištěno
– čaj, svařák, punč, cukroví
a další dobroty…

Martin Chodúr

Na místě nakoupíte i výrobky
obyvatel Domečku.
To vše ve stánku před
kostelem.

Děkujeme za podporu: Městu Mníšek pod Brdy, Lékárně U Stříbrné hvězdy Řevnice,
Státnímu zámku v Mníšku pod Brdy, Základní škole Mníšek pod Brdy

Výtěžek akce je určen na nákup
bezbariérového auta pro Domeček.

a děkujeme i sponzorům: Jiřímu Kalešovi, Františku Keyřovi (Studny Keyř Mníšek pod Brdy),
Jaroslavu Rouskovi, Martinu Uhrovi (Martin Uher s. r. o.)

Přispět můžete i na konto
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Čarodějnický večer v knihovně
V úterý 27. října se v knihovně konalo Strašidelné čtení. Než se však v 18 hodin začalo číst,
mohly si děti vyrobit různá strašidýlka, netopýry či masky ve výtvarné dílně.
Když už byla tma tmoucí, zhasla se světla, rozsvítily se malé lampičky a započalo Strašidelné
čtení. Protože se blížil irský svátek Halloween,
Vlaďka Pirichová několika desítkám přítomných dětí přečetla „Můru noční předvánoční“,
kde se objevuje Jack Skelington, a další horory
a horůrky. Poté byla pro největší odvážlivce připravena noční hra na zahradě, kde děti chodily
od svíčky ke svíčce, a buď plnily úkoly, anebo si
četly pověsti.
Z akce jsme byli nadšení. Doufáme, že se všem
líbila stejně jako nám, a děkujeme všem zúčastněným, zvláště Vlaďce za napínavé čtení.
Již nyní pro Vás chystáme další zážitky nejen
s knížkami a těšíme se na shledanou s Vámi
v městské knihovně!
Nikola Bláhová, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MÁ WI-FI
Městská knihovna rozšířila své služby. Kromě
veřejně přístupného internetu na počítači v
oddělení pro dospělé je v celé budově nově
přístupný wi-fi signál.
Nikola Bláhová a Tereza Bauerová, knihovnice

Knihovna
Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba
Pro dospělé:
Pondělí 800 – 1100 1200 – 1700
Středa 800 – 1100
Čtvrtek 830 – 1100 1200 – 1800
l www.knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552

PRO DOSPĚLÉ
COOPER, Glenn
DESÁTÁ SÍŇ
Napínavý román kombinuje prvky
akčního thrilleru ze současnosti
s historickou zápletkou
katastrofického rázu.
GULIK, Rober Hans van
TYKEV A NÁHRDELNÍK
Další z detektivních případů
soudce Ti je věnován pátrání po
vzácném perlovém náhrdelníku
císařovy dcery.

Pro děti:
Úterý 1200 – 1400
Středa 1200 – 1700
l e-mail: knihovna@mnisek.cz

PRO DĚTI

ŠIKTANC, Karel
NA KNÍŽECÍ
Nejnovější básnická sbírka Karla
Šiktance je inspirována Prahou
a vzpomínkami na ni.

KROLUPPEROVÁ, Daniela
O modrém světle
Malý Otík hrozně nerad čte a jako by ho
snad maminka chtěla trápit, daruje mu
k narozeninám knížku. Otík je zklamaný,
ale zase když je ta pohádka tak zajímavá,
možná by si mohl kousek přečíst…

LUTZ, John
PULZ
Hlavním protagonistou je
specialista na sériové vrahy,
soukromý detektiv Frank Quinn.
PROKŮPEK, Tomáš
Dějiny československého
komiksu 20. století
Dvoudílný přehled vývoje
československého komiksu
v celistvé podobě, jaká na
literární scéně dosud chyběla.

KOCÁBOVÁ, Natálie
TOHLE BYL MŮJ POKOJ
Městský román s fantastickými
prvky, jehož ústřední třicetiletá
hrdinka trpící existenciálními
obavami prochází hlubokou
osobní krizí.

Zveme Vás do saloonu! Na americkém Divokém západě roku 1805 se
odehraje netradiční vánoční příběh, v němž se střetávají i poznávají
dva světy, které zdánlivě nemají mnoho společného. Co je jeden večer dané, ráno může být už jinak, zvláště když noc je nocí vánoční…
Nebude chybět drama, vtip ani hudba a především – víra, naděje a láska.

TUČKOVÁ, Kateřina
FABRIKA
Příběh rodiny Offermannů, který autorka
zasadila do kontextu historie textilního
průmyslu v moravské metropoli. Knížka
na rozhraní historického románu
a literatury faktu.

Zaznamenává historické
proměny, připomíná slavné
osobnosti a představuje
nejznámější i méně známé
komiksové hrdiny.

JACKSON, Joshilyn
SMOLNÝ ROK
Psychologicky laděný
nevšední román líčí osudy
rodiny Slocumbových, která je
přesvědčena o zvláštním prokletí.
To jim má přinášet stále se
opakující nezralá mateřství ve
věku na prahu dětství a dospívání.

Pozvánka na Cestu na severozápad

Kultura a společnost

KOLÁŘ, Jiří
CO BY SIS PŘÁL
Sbírka určená „pro malé, velké i veliké,
mladé, starší i stařičké“.

FRIEDRICH, Joachim
ČTYŘI A PŮL KAMARÁDA A ŠPIÓN V
SUKNÍCH
Další případ Kallovy detektivní
kanceláře, jejíž členové se tentokrát
z pronásledovatelů stávají
pronásledovanými.
FISCHEROVÁ, Daniela
TETOVANÁ TETA
Zábavná sbírka rozverných básniček
s originálními hravými ilustracemi.
ZAJÍČEK, Zdeněk
POHÁDKOVÁ KUCHAŘKA
Dětská kuchařka plná pohádek a vaření.

Zveme vás na

předčasný silvestr

Po loňském úspěchu příběhu pobělohorských exulantů a hraběte Zinzendorfa ze saského Herrnhutu se tentokrát přeneseme za oceán. Divadelní představení s názvem Cesta na severozápad aneb Western Beauty
se odehraje v Husově domě ve Hvozdnici v neděli 20. prosince 2015
od 9.30. Hrají děti z nedělní školy a členové farního sboru.
Srdečně zve celý Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici

hvozdnice.evangnet.cz

mníšecký Pantheon

6. prosince *Vincenc (Čeněk) Lichtblau (1813-1887)

Představený kláštera na Skalce byl i obecně oblíbeným kazatelem. Pocházel ze Smečna, po studiu na gymnáziu vstoupil do františkánského
řádu. Byl ve své době velmi uznávaným numismatikem – jeho sbírka
obsahovala nejen české, ale i řecké, římské či asijské a americké mince.
Částečným odprodejem sbírky také financoval mnohé opravy kostelíka
a kláštera. Byl znám tím, že rád půjčoval každému, kdo projevil zájem,
knihy a podporoval tak lásku ke čtení v českém jazyce.

7. prosince *Ferenc Futurista (František Fiala) (1891-1947)

Herec, ve 20. a 30. letech oblíbený kabaretní komik (mj. v kabaretu Červená sedma, krátce i v Osvobozeném divadle), původně vystudoval sochařství a několik let se mu také věnoval. Později přešel ale na uměleckou dráhu, jako ostatně mnozí členové mníšecké rodiny Fialů, do níž se
narodil: dědeček František vlastnil v Mníšku krejčovský závod a byl také
učitelem hudby, otec Karel byl hercem v němých filmech a mladší bratr
Eman byl také známým komikem.

15. prosince *Miloš Veselý (1914-2002)

Narodil se sice v Praze, ale poté, co se oženil s Marií Přibíkovou (ze
známého mníšeckého rodu), natrvalo přesídlil do Mníšku. Jako znalec
mníšecké historie byl dlouholetým členem redakční rady Zpravodaje
a autorem publikace k 650 letům od první písemné zmínky o Mníšku.
Spolupracoval na filmu Josefa Maršíka o našem městě, na výstavě o
Mníšku a se spolkem Rorejs (jehož byl čestným členem) na projektech
naučné stezky.

Středa 30. prosince 2015
od 17.00 hodin
Náměstí F. X. Svobody
svařené víno, občerstvení
živá hudba
novoroční přání, sváteční slovo
slavnostní ohňostroj s hudbou (18.00)
státní hymna
Přijďte se pozdravit se svými sousedy a společně
přivítat nový rok 2016.
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Otevřený dopis –

poděkování řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou
Vážený pane řediteli Danieli,
dovolte naší rodině poděkovat Vám a Vašemu velkému kolektivu pracovníků Domova pro seniory Pod Skalkou za posledních 6 let života naší maminky paní Miloslavy Pekové, které v domečku prožila.
Děkujeme sestřičkám za všestrannou a obětavou péči, kterou mamince
věnovaly zejména v posledních dnech života, které jí tak rychle ukrajovala
těžká nemoc.
Děkujeme paní doktorce Miroslavě Petroušové za veškerou lékařskou péči.
Děkujeme sestřičkám z ERGa, kde se maminka s velkou chutí zúčastňovala
všeho dění a kde tak ráda zaměstnávala své šikovné ruce.
Velmi si vážíme toho, že bylo vyslyšeno její přání zemřít „doma“- v Domečku. Děkujeme za uspořádání smutečního obřadu v rámci Domova – těžko
se vyjadřuje slovy, jak nás citově zasáhl jeho důstojný a lidský přístup.
Děkujeme touto cestou všem přátelům z řad obyvatel Domečku a všem
ostatním zaměstnancům, kteří se přišli s naší maminkou rozloučit.
Vážený a milý pane řediteli, děkujeme za přátelství a důvěru, které se mamince od Vás dostalo. Přejeme Vám a celému kolektivu pracovníků Domečku hodně zdraví, fyzických a duševních sil při Vaší náročné, zodpovědné
a ne vždy doceněné práci. Jen díky Vaší osobnosti, velkému srdci a porozumění seniorské generaci je Domov pro seniory Pod Skalkou v Mníšku pod
Brdy jedním z výjimečných.
Všem obyvatelům – uživatelům Domečku přejeme, aby v něm stále prožívali tak šťastná léta života, jaká zde prožila i naše maminka.
S úctou Miloslava Žaludová s rodinou

Poděkování za příspěvky pro Klokánky
Děkujeme všem dárcům, kteří v mníšecké lékárně přispěli „Klokánkovi do
kapsičky“. Tento projekt probíhal v celé republice pod záštitou společnosti
Alliance Healthcare s. r. o. a za dobu trvání sbírky se podařilo Klokánky podpořit celkem 9 miliony korun.
V současné době je ale finanční situace provozovatele Klokánků, Fondu
ohrožených dětí, poměrně problematická. Mnohé informace proběhly tiskem, psalo se o špatném hospodaření i nenahraditelnosti typu péče, kterou nabízejí právě Klokánky. V této chvíli FOD získal splátkový kalendář na
uhrazení dluhu, ale nepodařilo se získat mimořádnou státní dotaci. Proto
z původních 27 provozoven FOD jich bude moci zůstat pouze 7, bude nutné zavřít 2 z 5 azylových domů a kapacitu Klokánků snížit na 354 míst.
V souvislosti s tím bylo rozhodnuto mimořádně vybrat všechny kasičky
v lékárnách a znovu podpořit Klokánky. Z naší lékárny jsme díky Vaší štědrosti mohli odeslat 4 364,- korun. Ještě jednou děkujeme!
Kolektiv Lékárny U Matky Boží v Mníšku pod Brdy

Za Rymáňské se ptám, PROČ?
V poslední době se v Rymani chystá výstavba spousty nových rodinných
domů a mně, jako žijící zde občance, nedá se nezeptat.
Proč se v Rymani povoluje stále nová výstavba rodinných domů, přestože
jich tam stojí ještě řada neprodaných a prázdných?
Proč se tato výstavba povoluje i přesto, že místní kanalizace není schopna
pojmout ani odpad ze stávající zástavby?
Proč se povoluje nová výstavba (na základě 14 let starých povolení) na jediném místě, které užívá většinová část obyvatel k procházkám a rekreaci
s dětmi?
Proč občané nesouhlasující s touto novou výstavbou museli své námitky
vznést do 15 dnů, jinak by bývaly nebyly akceptovány, ale úřad v Mníšku si
s jejich vypořádáním může dát na čas? V tuto chvíli již tři měsíce.
Proč se nás, obyvatel Rymaně, nikdo neptá, zda si tady další zástavbu přejeme? My bychom totiž nic takového neodsouhlasili. Líbí se nám ráz staré
vesnice a satelitní městečka „nacpaná“ kam to jen jde, nám to zde akorát
hyzdí.
Proč jedno velké satelitní městečko na zastavěném poli nestačí?
Proč se povolují stavby nových a nových rodinných domů a stále větší
zastavování zelených ploch, polí a luk, když většina lidí, stěhujících se za
bydlením na venkov, hledá právě blízkost přírody a chce žít v souznění s ní,
nikoli v satelitním městečku?
Proč se nás nikdy nikdo nezeptá, co opravdu potřebujeme? Odpověděli bychom jednohlasně, že nám zde zoufale chybí chodník vedoucí až
na Čisovickou ulici. Že už jen cesta do a ze školy je pro naše děti, zvláště
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v tomto zimním období, kdy je brzy tma, nebezpečná. Nebo že bychom
rádi chodník vedoucí k podchodu u školy, abychom nemuseli s kočárky po
procházce „ďolíky“ chodit přes pole nebo po rušné silnici.
A především se ptám, proč je stále ve funkci starosty Ing. Petr Digrin, když
neznám jediného člověka, který by ho volil a v této funkci si ho přál?
Za vším tímto vidím bohužel úplně něco jiného, než je blaho a spokojenost
místních občanů.
Proto Vás, moji milí rymanští, prosím, sledujme pozorně vývoj schvalování
nového územního plánu a zkusme změnit rozhodnutí radnice, které je jedno, co s Rymaní bude, hlavně když to naplní místní pokladnu, aby bylo dost
peněz na „zkrášlování náměstí a zámku“.
Lucie Šarmanová

Vyjádření stavebního úřadu
Předmětná lokalita je v platném územním plánu Mníšku pod Brdy vymezena jako plocha pro trvalé bydlení v rodinných domech. K tomuto územnímu plánu měli občané možnost vyjádřit se při jeho schvalování.
Stavební úřad v současné době vede územní řízení (vyvolané vlastníky
pozemků) pro lokalitu č. 111 b v katastrálním území Rymaně. Ve stanovené
lhůtě, která dle stavebního zákona nesmí být kratší než 15 dní, se účastníci
řízení vyjádřili. Vydání rozhodnutí v dané věci dosud nebylo vydáno, protože jeden z účastníků řízení zemřel a je třeba zjistit aktuální dědice. Odkanalizování předmětné lokality je řešeno domovními čistírnami odpadních
vod na jednotlivých pozemcích, nikoli napojením na veřejnou kanalizaci,
jak je ve vyjádření uvedeno, s čímž byli účastnící seznámeni při nahlížení
do projektové dokumentace.
Stavební úřad nemá možnost nepovolit stavby v zónách, které jsou pro
výstavbu určeny řádně schváleným územním plánem. V současné době se
zpracovává nový územní plán, ke kterému se všichni občané nejen z Rymaní budou moci také vyjádřit.
Romana Rysová, referent stavebního úřadu

Mníšek – město Káji Maříka
Jsme městem Káji Maříka, řada občanů volá již dlouhou dobu po vybudování mníšeckého muzea Káji Maříka. Máme ulici Káji Maříka, známe Maříkology v čele s Ivankou Devátou, kteří k nám jezdili a snad ještě jezdí,
na městském úřadě máme pamětní desku a na mníšeckém hřbitově hrob
č. 1 – autorky Káji Maříka paní Marie Wagnerové alias Felixe Háje, a právě
o tom bych se ráda zmínila.
Před nedávnem při návštěvě hrobu mých rodičů na mníšeckém hřbitově
jsem potkala před vchodem na hřbitov skupinku turistů, kteří hledali hrob
spisovatelky Marie Wagnerové, avšak marně, nikde na hřbitovní zdi žádný
odkaz, kde ho návštěvník najde.
Protože vím, kde se hrob nachází, dovedla jsem je k němu a musím říci,
že jsem se zhrozila. Zarostlý, neupravený, žádná výzdoba, prostě hanba.
Dotazem „Město (zřejmě myšleno městský úřad) se o udržování hrobu nestará?“ jsem byla sama zaskočena, protože jsem byla toho názoru, že odbor
OSMI, spravující zdejší hřbitov, věnuje pozornost i hrobu Marie Wagnerové
– nikoli.
O výzdobu hrobu se léta spontánně starala mníšecká občanka paní Vladimíra Málková spolu se svojí sestrou, jim oběma patří velké poděkování.
Před časem jsme spolu s bratry Mirkem a Tomášem Turynovými upravili
okolí hrobu, vysadili keře a trvalky. Chtěla bych jim rovněž poděkovat za
jejich pomoc, jak tehdy, tak i nyní.
V sobotu 31. 10. t. r. u příležitosti svátku „Památky zesnulých“ jsme znovu
upravili jak okolí hrobu, tak i hrob vyzdobili, jak se v civilizovaném světě
sluší a patří. Ještě jednou díky všem za pomoc.
Dotaz na pana Navrátila – vedoucího kanceláře starosty:
Bylo by možné, aby městský úřad nechal zhotovit informační tabulku s nákresem, kde se hrob pí Wagnerové nachází a nechal ji upevnit u vchodu
na hřbitov?
S pozdravem
Eva Stieberová
Paní Stieberové děkujeme za podnět. O hrob spisovatelky Marie Wagnerové - Černé (Felix Háj) pečujeme, myslím, dostatečně. Město pověřilo
zahradníka Vladimíra Smetanu, aby vždy na jaře provedl výsadbu a hrob
udržoval, což se také děje. Za každou pomoc jsme samozřejmě vděčni.
Informační ceduli umístíme. Máme v plánu i vytvořit mapu hrobů, ve kterých jsou uloženy známé osobnosti, ať už již zmíněná autorka Káji Maříka
nebo také duchovní a další.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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Kolik fabulátorů působí ve vedení
našeho města?
Sympatická radní Šárka Slavíková Klímová (radní za TOP 09) ve svém
příspěvku ve Zpravodaji č. 242 mj. uvedla: „Rada města dala redakční
radě, do které jsem volila i kandidáty opozice, za úkol vytvořit koncepci
Zpravodaje. Dosud ale nebyla radě města předložena žádná koncepce,
na které by se redakční rada shodla.“
Skutečnost je, jak už to bývá v Mníšku zvykem, poněkud odlišná. Rada
města do sedmičlenné RR Zpravodaje zvolila za opozici pouze paní Andreu Midkiff, a nikoho dalšího!!! Faktem totiž je, že RM mne jmenovala do RR, avšak pouze a jen na návrh vedoucího OKS Miloše Navrátila.
Autorka článku tak veřejnosti podala zavádějící informaci. Na tom nic
nezmění ani skutečnost, že pan Navrátil aktuálně prohlašuje, že jsem
byl jmenován coby zástupce opozice. Šéf OKS se totiž chytil do vlastní
pasti, když písemně zdůraznil všem členům RR Zpravodaje, že jsem v RR
jen díky jeho nominaci a přímluvě.
Mýlit se může každý, koaliční komunální politik zvláště. Nicméně ignorování opozice v tak podstatné kategorii, jakou je informační servis
veřejnosti, je důkazem nízké politické kultury. Nastavení pravidel, zaručujících korektní a vyvážené informace o činnosti vedení města, je totiž elementárním předpokladem účasti veřejnosti na správě veřejných
věcí přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců. O garanci všech
politických práv a svobod k umožnění a ochraně svobodné soutěže politických sil ani nemluvě.
Autorka ve své „snaze o komplexní informování“ veřejnosti poněkud
zapomněla na skutečnost, že v květnu obdržela stejně jako ostatní
členové ZM moji koncepci Zpravodaje. Tu jsem v červnu rozeslal všem
zastupitelům jako reakci na skutečnost, že kolegové v RR Zpravodaje
s výjimkou jednoho nebyli schopni, resp. ochotni, ani po opakovaných
urgencích písemně reagovat na předložený materiál. Učinila tak pouze
místopředsedkyně Andrea Midkiff, která koncepci podpořila. Ostatně
posuďte sami materiál, jehož zpracování a zveřejnění ocenila Rada
města mým odvoláním z redakční rady Zpravodaje.
Radim Hreha, bývalý předseda RR Zpravodaje
Poznámka redakce: Materiál, se kterým pan Hreha vstoupil do diskuse
o nové koncepci Zpravodaje, najdete na webu www.mnisek.cz v sekci
Zpravodaj.

Reakce Šárky Slavíkové Klímové
Vzhledem k tomu, že mě pan Hreha osobně obviňuje z fabulace, tak
musím reagovat. Chtěla bych upozornit, že můj článek nenapadal
pana Hrehu.
Nejprve ke koncepci. Ve svém článku jsem nijak nefabulovala, protože
koncepci, na které by se redakční rada (dále RR) shodla, jsme opravdu
nedostali. Rada města zadala RR vytvořit koncepci Zpravodaje. Přitom
RR coby komise rady města je kolektivní orgán, který přijímá své závěry na základě souhlasu většiny (dle zákona o obcích). Nevidím v tom
nic divného, když chci dodržovat demokratické principy, na kterých
jsou orgány jako výbory, komise, rada a zastupitelstvo založeny, a čekala jsem na koncepci RR. Pan Hreha poslal zastupitelům svoji koncepci, kterou RR neschválila. Chtít po politicích vyjádření ke koncepci
Zpravodaje, o které jedná RR, podle mě znamená ovlivňování jednání
jejích členů. Domnívám se, že radní a zastupitelé by měli dát prostor
nejprve redakční radě, aby předložila svůj materiál.
Při hlasování o členech RR jsem pana Hrehu vnímala jako člena navrženého opozicí. Jestliže ho nominoval někdo jiný, tak se omlouvám.
To nic ale nemění na tom, že můj hlas dostal. Mám zkušenosti z jiných komisí nebo pracovních skupin, že spolupráce mezi členy funguje, aniž bychom se vyhraňovali vůči sobě. Ale nejspíš je to o lidech
a o vůli se domluvit a spolupracovat.
Také odmítám, že za odvoláním pana Hrehy z RR stálo vypracování
jeho koncepce. Důvodů bylo více, viz usnesení rady města ze dne
23. 9. 2015. Pro mě osobně to bylo hlavně jednání pana Hrehy
a e-maily, ve kterých už předem napadal nejen vedení města, aniž by
se snažil nejprve zajistit podporu pro svou koncepci mezi členy RR
a poté rady města konstruktivním způsobem. Nemohu souhlasit

s postupem, že když nejsem schopná prosadit svůj záměr, tak nebudu
hledat kompromis, ale budu napadat lidi kolem sebe. Tento styl jednání je možná pro některé přijatelný, pro mě nikoli.
Šárka Slavíková Klímová

Proč se řezal ořech
Dlouhá léta sídlili na mém pozemku rybáři se svými dvěma buňkami.
Byli připojeni na můj elektrický proud a neplatili vůbec nic. Já jsem platil každý rok nedoplatek za elektřinu 4-5 000 Kč. Od chvíle, kdy jsem je
odpojil, mám pravidelně přeplatek.
Před rokem jsem vedení rybářů upozornil, že by bylo dobře sepsat
smlouvu a dát celé věci právní tvar a řád. Pánové Kulík a Kraif mne ujistili, že boudy budou tam, kde jsou, a že mi nebudou platit vůbec nic.
V důsledku toho obdrželi rozhodnutí od stavebního úřadu v Mníšku pod
Brdy s datem, do kdy musí můj pozemek opustit. Na poslední chvíli tak
učinili, aby nebyly boudy odstraněny na jejich náklady oficiální firmou.
Lze tedy pochopit touhu se pomstít, obzvláště když si spočítali, že náklady na stavební úpravy a na vlastní stěhování vyšly hrubým odhadem
na částku, která by uhradila nájem na příštích 15 let i s elektřinou.
To, že mi při stěhování ořezali zcela bezdůvodně větve z ořechu do výšky 6 metrů, přestože boudu uloženou na pražcích mohla popotáhnout
a následně bez problémů naložit i dýchavičná Tatra, kterou k tomu měli,
lze pokládat také jen za úmysl udělat na poslední chvíli alespoň nějakou škodu, stejně jako zasypání rour odvádějících vodu z náhonu od
mlýna. Odstranění závalu jsem musel řešit také já.
Pro zachování objektivity nutno pochválit rybáře, byť pan Kulík jednoznačně zdůvodnil, že bez mrtvolek v rybníku a nepořádku všude okolo to nejde, tento rok to najednou šlo. Tento rok proběhl výlov v klidu
a pořádku, takže kdo nevěděl, že výlov byl, ani by si nevšiml. Všechna
čest, jde to.
Pan Kulík se ve svém článku „Tak trochu na ruby“ zmiňuje, že nikoho
nejmenoval a obraz byl rozostřen a že se dotyčný pán poznal. Jak bych
mohl nepoznat své pozadí při výměně pneumatiky na svém autě. Jelikož se jedná o veřejný prostor, žádným způsobem neoznačený, marně
přemýšlím, co ho na tomto zaujalo.
Jindřich Hanzal

Reakce
Jaroslava Kulíka
Nebudu reagovat na invektivy
k mé osobě, jen uvedu pár upřesňujících údajů.
Rybářské boudy byly v podzámčí
od roku 1996 se souhlasem tehdejšího vedení města i stavebního
úřadu v Mníšku, majitelé byli tenkrát téměř nezjistitelní. K jednání s panem H. a jeho právním zástupcem
došlo, ale bohužel skončilo na finančních požadavcích a neznalosti hranic pozemku pana H. a skutečném umístění buněk. S ostatními majiteli
pozemků jsme dohodu bez problémů uzavřeli. Ve spolupráci se stavebním úřadem a geodetickou firmou jsme vše uvedli na pravou míru.
Stavební úřad rozhodl o odstranění buněk z tohoto prostoru ne proto,
že si to pan H. přál, ale v odůvodnění se píše o záplavovém území, na
kterém se podobné stavby nemají vyskytovat. Celá dokumentace je
k nahlédnutí na stavebním úřadu v Mníšku.
K odstranění došlo v požadovaném termínu a kvalitě za účasti Městské
policie Mníšek pod Brdy a zmíněné zasypání odtokové roury bylo dílem
hasičského sboru v Mníšku, při likvidaci nebezpečného náletu na zámecké zdi. Pokud by stavební úřad měřil všem stavbám a předmětům
v prostoru pod hrází stejným metrem, byly by diskuse o nepořádku a černých stavbách celkem zbytečné. Jestliže si uděláte procházku od můstku
u Plivátka směrem k mlýnu pod hrází, jistě si uděláte obrázek sami.
A jen tak na okraj, uvedený ořech zasadil soused pana H., a zřejmě na
svém pozemku.
Za MO ČRS v Mníšku Jaroslav Kulík
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Oznámení a inzerce

IZRAEL A MY
aktuální dění na Blízkém východě
Zveme vás na sérii přednášek o Izraeli.
Začátek přednášek vždy v 19.00 hodin.

Mníšek pod Brdy – Městské kulturní středisko
17. listopadu 2015

7x JAN

7 meditativních zastavení v Janově evangeliu
Mgr. Josef Muzikář se chce s Vámi podělit o svá poznání tohoto
textu a dát prostor i Vašim poznatkům a prožitkům.
(Každý účastník obdrží evangelium v ekumenickém i kralickém překladu.)

13. ledna 2016

Izrael, Blízký východ
a Islámský stát

Jedna země,
dvojí lid

aktuální situace na Blízkém východě z hlediska
postavení Izraele mezi mlýnskými kameny

historie a součastnost
izraelsko-palestinského konfliktu

8. prosince 2015

Místo: Městské kulturní středisko
Datum: 5. 1. 2016
V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy

10. února 2016

Izrael včera a dnes

Svatá země Izrael

geografická a historická procházka po jedné
z nejzajímavějších zemí světa

většina biblických záznamů se vztahuje k místům,
která dnes dokážeme bezpečně identifikovat

www.tencas.cz l e-mail: tencas@seznam.cz

Vstupné dobrovolné.

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

STAVEBNÍHO TECHNIKA
Požadujeme:
min. úplné střední vzdělání s maturitou
(stavební směr výhodou), min. 2 roky
práce v oboru, zkušenosti s realizací
staveb, realizační a komunikační
schopnosti, ŘP sk. B, znalost práce na PC,
samostatnost a spolehlivost.
Náplň práce:
řízení staveb, vedení dopravy, komunikace
s úřady.
Přihlášky se životopisem zasílejte
na adresu:

Nemocnice Na Pleši s. r. o., personální odd.
Nová Ves pod Pleší 110
262 04 Nová Ves pod Pleší
nebo na e-mail: personalni@naplesi.cz.

ZAMĚSTNANCE DO PRÁDELNY
A UKLÍZEČKU DO DENNÍHO
PROVOZU

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921
Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2 Tel.: 603 442 474.

Požadujeme: práci na plný úvazek
Nabízíme: ubytování v areálu nemocnice
Kontakt: vedoucí úklidu, tel. 318 541 495,
nebo personální oddělení: M. Daňhová,
tel.: 318 541 513, personalni@naplesi.cz.

NOVĚ SPOL EČ NÁ
Advok át ní k ancelář
JUD r. Jiří Tv rdek
a Realitní k ancelář RGF
Veškeré právní a realitní služby a poradenství
společně a pohodlně na jednom místě.
Pro sjednání schůzky volejte 606 476 169
nebo pište na email: advokat.tvrdek@email.cz
Kde? Komenského 1533, Mníšek pod Brdy, 252 10
(vedle školní jídelny),

brzy v nových komerčních prostorách na stejné adrese.

Chcete podnikat a řídit prodejnu potravin?
Společnost Žabka hledá franšízanta v Mníšku pod Brdy.
Více info na www.izabka.cz nebo franchising@izabka.cz

MNÍŠEK POD BRDY

27.11-20.12

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

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

WWW.LISKOVKA.CZ
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Staročeská
adventní
kuchyně
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Inzerce

Nabízíme:
Samostatné podnikání bez vysokého vstupního kapitálu s vlastním pracovním týmem
Kompletně vybavenou moderní prodejnu včetně zboží
Možnost seberealizace a uplatnění obchodního talentu v praxi
Výhody osvědčeného a jasného konceptu za podpory silného a zkušeného partnera
Marketingovou a provozní podporu
Požadujeme:
Zkušenost s provozem potravin/smíšené zboží, případně gastro
Obchodní talent a podnikavého ducha
Samostatnost, zodpovědnost a schopnost vést lidi
Uživatelskou znalost práce na PC podmínkou
Čistý registr dlužníků a trestní rejstřík
Živnostenský list

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: simona.znamenackova@izabka.cz

Psychoterapeutické
poradenství
Iva Zemancová
Pomohu Vám najít cestu při řešení:
▶ partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti)
▶ krizových životních situací
▶ psychických problémů
Empatický přístup a diskrétnost
Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310
e-mail: slunecnidum1@seznam.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
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FREGATTA
MĚCHENICE
restaurace a cukrárna

přijme (šéf)kuchaře.
Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz

PÍSKY – DRTĚ
KAČÍRKY, ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA
Dobříš, Příbramská (bývalý areál Bosák bus)

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

& 722 490 490

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

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

Zde může být
i Vaše
nemovitost

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

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

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

re ze rv o vá

no

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

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?
‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?
‐ vylili jste si kávu do klávesnice?
‐ přestala �sknout �skárna?
‐ dě� vám šláply na mobil?
‐ nefunguje vám internet?
‐ máte poškozený pevný disk
či paměťovou kartu
a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

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

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

jízdní kola


příslušenství



náhradní díly

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

www.kola-sport.cz

KOLA



horská  trekingová
silniční  dětská

SERVIS



platební karty
splátkový prodej bez navýšení



perfektní předprodejní
příprava kol

SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL!
ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE ZA
SVOU NEMOVITOST DOSTAT!
Po předložení tohoto kupónu získáte aktuální
tržní ocenění Vašeho bytu, domu, pozemku či
chaty ZDARMA.
Prodáváme nejvíce nemovitostí v Mníšeckém regionu - odhad je založený na skutečně realizovaných cenách nemovitostí
ve Vašem sousedství. Kupon platí i pro
majitele, kteří uvažují o prodeji své nemovitosti bez realitní kanceláře.
ZDEŇKA BENEŠOVÁ
728 961 519
GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz
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