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Zapsala jsem si nedávno takovou malou úvahu
o úsměvu, podobnou rčení, že s úsměvem jde
všechno lépe. Moje malá vnučka mi jednoho
dne řekla: Babičko, ty když se směješ, tak jsi tak
hezká! A když se nesměješ, vypadáš hrozně.
Často si na ni vzpomenu. Když jedu metrem,
počítám, kolik lidí se směje – ze stovky lidí se
usmívají tři, možná čtyři, se mnou pět.
Měla jsem během jednoho týdne několik nepříjemných zážitků spojených s lidskou nevšímavostí, nezájmem nebo dokonce agresivitou.
Nemohoucí slepá žena v šoku, která bezvládně
ležela na zastávce a kterou si kolemjdoucí prohlíželi a policista jí naučeným způsobem žádal
o občanský průkaz. Dva muži, kteří mě hrubě
slovně napadli jen proto, že jsem chtěla projít
kolem nich. Muž, možná opilý, ale zraněný, ležel bezvládně na eskalátoru a lidé netečně stáli
nad ním, jako by neexistoval. Nezájem mne popuzuje nejvíc.
Vracím se do svého domečku za Prahou. Kolem
něj jsou desítky stromů, majestátně stojí, hrdě
se pnou k nebi. Cítím respekt a úctu. Mám radost, že se mohu podělit s náhodnými návštěvníky, a hlavně s dětmi o takové malé zázraky,
které se tu dějí. Zahrada Stivínka založená
s láskou a citem už ve 30. letech minulého
století může sbližovat lidi. A přitahuje lidi pozitivního naladění.
Je dobré potkávat se s lidmi podobného smýšlení. Uvědomila jsem si to nedávno na oslavě
věnované Václavu Havlovi, v pražské Lucerně.
Cítím, jak je důležité vybírat si setkání, při nichž
je člověku dobře. Děti z líšnické školy mi přislíbily pomoc. Budeme společně sázet a množit
kytičky, vyrábět drobné ozdoby. Jsou tu další
možnosti, dva potoky, skála, les a louky, pro
kluky indiánské luky vyrobené z tisu. Zdá se, že
tady je úsměvů více, a to mě těší. A doufám, že
jim vydrží. Baví mě vidět tu rozzářené děti, které tady něco tvoří. Je to přeci tak jednoduché
- stačí jedna obyčejná kytička, aby byl někdo
šťastný, ke štěstí nejsou potřeba miliony.
Zažila jsem různé časy, doby velké nesvobody.
Už jako malá holka jsem toužila poznat svět. Ve
dvaceti letech jsem přes Pragokoncert odjela
s kapelou zpívat po Evropě. To byl rok 1967. Zůstala jsem asi 3 roky. Byla to dobrá škola pro život. Teď bych místo toho odjela spíše studovat
nějakou pořádnou školu, ale všechno se počítá.
Potom přišel nejdůležitější čas: moje čtyř milované děti (dvě holky a dva kluci) a jejich „tatina“
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(pozn.: Jiří Stivín), ten zůstal dítětem. Teď to vidím jako dost dobře naplněný čas. Všichni jsou
nadaní a dobří v tom, co dělají. Mám radost.
Jsem tady na správném místě? Jsem a pochopila jsem to až po dlouhé době. Žiju v nespoutané nádherné svobodné zahradě. Pro někoho
v zarostlé džungli, to je věc názoru. Pro mne je
tu vepsána dvoutřetinová historie mého života. To, že se tu obchodovalo s alpinkami, je sice
pravda, ale hlavní důvod, proč Zahrada Stivínka vznikla, byla láska a velká pokora. Chodí sem
lidé načerpat klid a energii z přírody, potěšit se.
Bydlím tu dvacet let a za tu dobu jsem se nesetkala s osobní nevraživostí, až teď poslední dobou, najednou mi někdo začne dávat najevo,
že jsem divná. Trápí mě to, nemám s lidmi takové zkušenosti. Čím to je? Chybí v naší společnosti někdo, kdo do ní vysílal myšlenky lásky,
pravdy, otevřenosti k jiným názorům?
Setkala jsem se s květinovým hnutím šedesátých let, byli jsme v nejlepším věku, zažili jsme
svobodu a nadechnutí, bylo to jak sen. A v listopadu 1989 to bylo podobné. Přeji mladým
lidem, aby nepřišli o tu možnost podívat se za
humna, rozhlédnout se, něco se naučit, vrátit
se domů a poznat, co je vážit si něčeho a někoho. Potkávat lidi a pomáhat druhým.
Dostal se mi do ruky krásný text, mnozí poznáte, od koho pochází, a tím skončím:
„Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká
se rovněž všech vztahů k lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se chovám dobře, dostanu
zpět dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem,
vrátí se mi zlo.
Pamatuj, že vesmír je ozvěnou tvých skutků myšlenek. Budeš mít to, co přeješ ostatním. Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc volby.
Pečuj o své myšlenky,
neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova,
neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky,
neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter,
neboť ten utváří osud.“
Jitka Stivínová, patronka Janových lip na Skalce,
majitelka Zahrady Stivínka v Černolicích, herečka

Zprávy z radnice

Slovo starosty

ZPRÁVY
Z MNÍŠKU

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

Sledujte on-line zpravodajství z Vašeho města
Aktuální zprávy z radnice, praktické informace, zajímavosti, videa, fotografie a diskusi – to vše nabízí nový on-line Zpravodaj na webové adrese
www.zpravyzmnisku.cz. Můžete jej svými zprávami, fotografiemi a videi také spoluvytvářet. Zprávy z Mníšku budou o všem, co se v našem
městě a jeho okolí děje.

ZPRÁVY z rady města

Rada města

l souhlasila s rozšířením prodejní plochy při Vánočním knoflíkovém
trhu na spodní část pěší zóny na náměstí F. X. Svobody a s uzavřením
části Pražské ulice od 7 do 13 hodin (mezi Velkou restaurací a odbočkou
k poště);
l vzala na vědomí rezignaci Mgr. Šárky Slavíkové Klímové na funkci členky Rady města;
l jmenovala členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek pro rekonstrukci chodníků na ul. Lhotecké a Dobříšské: Petr
Digrin, Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Tomáš Hink, Roman Procházka;
l souhlasila s navýšením výdajů na realizaci Rybovy České mše vánoční
o 10 tis. Kč a pověřila starostu přípravou rozpočtového opatření;
l souhlasila s tím, aby ZŠ Mníšek pod Brdy přijala finanční dary od Martin Uher spol. s r.o. (10 000 Kč), Lékárna Mníšek s.r.o. (5 000 Kč), Zahradnictví Mníšek pod Brdy (5 000 Kč), Družstvo Eurosignal (5 000 Kč), František
Keyř (15 000 Kč) a Alexandra Merunková (2 000 Kč);
l souhlasila se záměrem prodeje pozemku č. p. 235/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 145 m2 (zahrada) předem vybranému zájemci;
l s ouhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování pracovnělékařských
služeb mezi Městem a MUDr. Michalem Pirunčíkem;
l j menovala členkou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou
Ing. Svatavu Baumrukovou (vedoucí OKS);
l s ouhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro Úpravy a rekonstrukci výroby na pozemku č. parc. 2005/18, 2005/38, k.ú. Mníšek pod
Brdy (vlastníkem je firma Aspius s.r.o.);
l souhlasila s plánovanou stavbou „CNG plnící stanice Mníšek pod Brdy“
v k.ú. Mníšek pod Brdy;
l jmenovala Bc. Petra Smorádka, DiS. zástupcem velitele Městské policie Mníšek pod Brdy, a to s okamžitou platností;
l přijala usnesení, podle nějž Město Mníšek pod Brdy jako vlastník pozemku č. 1290/1 k. ú. Mníšek pod Brdy (Pivovárka) souhlasí se sečením ruderálního porostu na uvedeném pozemku, s vyčištěním odvodňovací
strouhy a zhotovení tůní pro obojživelníky, které zajistí Hnutí Brontosaurus v rámci programu „Akce příroda“ (komise pro životní prostředí projekt
doporučuje a podpoří ho odborným dohledem).

často se říká, že jsme pány svého času. No, to
jsme. Někdy ale moc špatní, protože zjišťujeme, že nám život utíká mezi prsty. Všechny nás někdy trápí, jak ten čas letí
a čím je člověk starší, tím běží nějak rychleji.
Je sice ještě listopad, ale za pár týdnů začne advent a s ním i celá
řada kulturních akcí, které pořádá Město nebo naše spolky. Chtěl
bych vás na všechny pozvat. Jsou organizovány pro vás, užijte si
je a vychutnejte. Zpomalte. Zpomalí se i váš „čas“.
Mám pro vás horkou novinku. Jednáme o možnosti, že by autobusy číslo 098 a 099 zastavovaly na Mníšku i ze směru z Příbrami
na Prahu. Věřím, že to pomůže lidem, kteří jezdí do příbramské
nemocnice a dnes musí přestupovat na Dobříši. Cesta z Příbrami
nebo z Dobříše by se tak zase o něco zkrátila. Vše je zatím v jednání, ale vypadá to slibně.
Dále se nám podařilo vytvořit elektronický zpravodaj. Chceme
vám přinášet rychlé a především aktuální informace. Chceme
vám dát víc prostoru ke spoluvytváření obsahu. Můžete reagovat,
můžete posílat fotky a i texty.
Co vás zaujme a co vás baví, to nám pošlete. Věřím, že to nebudou
jen kritické a negativní reakce, ale že nám dáte zpětnou vazbu,
abychom věděli, co vás tíží, co chcete změnit nebo co se vám líbí.
Děkuji tímto všem, kteří se na vzniku elektronické verze podíleli,
a těším se, že elektronický zpravodaj bude poslem hlavně pozitivních zpráv.
Užijte si předvánoční čas plnými doušky, a to hlavně se svými
blízkými a přáteli. Osobně se moc těším na setkání s vámi na
Knoflíkovém trhu, půlnočním troubení a na Předčasném Silvestru. O vánočních akcích si povíme více v příštím čísle zpravodaje.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města

Nové kontejnerové třídy
už slouží dětem

Všechna usnesení rady města najdete na www.mnisek.cz. Souhrnnou
zprávu z jednání zastupitelstva si můžete přečíst na straně 3.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali pánům Ondřeji Víškovi a Romanu Szotkowskému
za pomoc při úklidu kláštera v Barokním areálu Skalka, v rámci projektu
„Zapojím se“. Pánové věnovali jeden pracovní den a zcela zdarma pracovali
na Skalce. Děkujeme.
Město Mníšek pod Brdy

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 255 (vychází 4. listopadu 2016)

V pátek 21. října byly
zkolaudovány nové
třídy v tzv. kontejnerové přístavbě základní školy v Komenského ul. 420. Třídy
prvňáčků 1.C a 1.D se
svými učiteli Zuzanou
Hezkou a Markem
Inderkou se tak od
pondělí 24. října už učí
v nových prostorech.
Zora Kasiková,
redakce, OKS

Měsíčník, vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz.
Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese.
Uzávěrka dalšího vydání (č. 256) je v pondělí 14. listopadu 2016 v 18 hodin.
Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj),
a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ).
Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Redakční rada: Michal Strnad (předseda), Ing. Svatava Baumruková (vedoucí OKS, pověřená koordinací vydání), Ing. Jana Digrinová, Mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, Tereza Středová, Mgr. Michaela Škultéty
Redakce: Mgr. Zora Kasiková. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.
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REZIGNACE
Rozhodla jsem se rezignovat na funkci radní. Již delší dobu se neztotožňuji se způsobem komunikace
radnice s občany a ostatními zastupiteli. Zvláště
u významných projektů by mělo vedení radnice
s občany mnohem více mluvit a snažit se vyřešit námitky. Také se názorově neshodnu s některými členy
rady pro mne v zásadních tématech. Jsem příznivcem jasných pravidel při jednání, rozhodování bez zbytečného časového tlaku a také spolupráce s ostatními zastupiteli a veřejností. To se
bohužel často nedařilo. Na všechny tyto problémy jsem dlouhodobě
koaliční partnery upozorňovala.
Shrnuji několik pro mě zásadních důvodů:
l Od začátku jsem byla největším koaličním kritikem způsobu výběru
Pavilonu. Projekt jsem sice nakonec podpořila s výhradami, ale dále
nesouhlasím s postupem, jakým byl projekt prezentován a velmi mi
chybí dialog s občany.
l Názorově se rozcházím s ostatními koaličními partnery v několika pro
mě důležitých tématech. Jsem zastánce rozšiřování kapacity mateřských škol, na které lze v tomto období čerpat dotační tituly, možná
už poslední. Dále se už rok snažím o to, aby si rada ujasnila názor
na sociální politiku ve městě, jak by měla například fungovat spolupráce domova pro seniory a města, jaké služby občanům nabídnout
a jak by měl vypadat komunitní a strategický plán. Bohužel, dosud se
rada na toto téma nesešla.
Navrhla jsem také zřízení vyhlášky na zákaz provozování výherních
automatů, protože do moderní společnosti tento nešvar rozhodně nepatří. Většina radních tento návrh nepodpořila přesto, že mnoho měst
výherní automaty na svém území zakazuje. Tento návrh byl tedy odsunut zatím na neurčito.
l Mám výhrady ke způsobu jednání rady města. V koalici jsem několikrát navrhovala zveřejňování zápisů z rady a také jmenovité hlasování. To druhé se mi nakonec alespoň částečně podařilo prosadit.
l Vadí mi i projednávání rozpočtu města, kdy jsme i my radní dostali
jeho návrh až na začátku února. To souvisí s koncepční a strategickou prací celého volebního období.
Nadále budu pokračovat v práci v zastupitelstvu a budu se snažit najít
podporu pro mé návrhy.
Mgr. Šárka Slavíková Klímová, zastupitelka

Jak to vidí zastupitelé / Z radnice
Zastupitel Jeřábek žádal vyčlenění 15 minut na každém zasedání ZM,
kdy by zástupci školy/děti mohli přednést své návrhy/komentáře. ZM
nesouhlasilo s tím, že zástupci školy/žáci mohou vystoupit ve veřejné
diskusi, prostř. zastupitele či po předchozí dohodě s RM zařadit svůj
příspěvek na jednání zastupitelstva. Na jeho další podnět vzalo ZM na
vědomí informace o zanedbaných příkopech ve Stříbrné Lhotě a pověřilo OSMI a radu města, aby jejich vyčištění zajistily. Odložen byl bod
týkající se informování spolků o zásazích do ochrany přírody ještě před
začátkem správního řízení. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření
č. 4, jehož obsahem je především úprava rozpočtu kvůli odkladu výstavby Pavilonu.
V závěrečné části jednání se zastupitelé věnovali majetkovým záležitostem. Město schválilo předběžně odkup 18 drobných pozemků od
společnosti Gonura Property o celkové rozloze cca 0,57 ha (například
10 m2 pod Domovem pro seniory, části koryta Bojovského potoka na Pivovárce, cesty k domům na Šibenci, apod.) a také smlouvu o bezúplatném převodu rybníčku ve Stříbrné Lhotě a pozemků okolo (č. p. 388
a 389/1 v k.ú. Stříbrná Lhota) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (převod byl schválen ZM již v roce 2007). Zastupitelé dále
rozhodli o konsolidaci dvou úvěrových smluv města do jedné (jak uvedl
starosta, jedná se o smlouvu z roku 2005 na ČOV s úrokovou sazbou
1,4 % a smlouvu z roku 2015 na intenzifikaci ČOV s úvěrovou sazbou
necelé 1 %). Město uzavře smlouvu s Českou spořitelnou, podle níž by
zbytková výše úvěru měla být s úrokovou sazbou 0,56 %.
Zasedání skončilo ve 23.39. Kompletní zápis a videozáznam z jednání
ZM najdete na www.mnisek.cz.

Upřesnění k informaci ze Zpravodaje č. 253
Výstavbu druhé části kanalizace ve Stříbrné Lhotě se prozatím nepodařilo uskutečnit kvůli nesouhlasu jednoho z vlastníků dotčených pozemků – ostatní vlastníci se stavbou souhlasí a uvítali by ji.
Zora Kasiková, redakce, OKS

Dva roky městského zastupitelstva
Na konci listopadu (25. 11.) uplynou dva roky od ustavující schůze nově
zvoleného zastupitelstva města. Podívali jsme se proto, které body
z programového prohlášení pro volební období 2014-2018 jsou naplněny, na kterých se pracuje a které zůstávají „na papíře“.

Splněno:
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

l I ntenzifikace Čistírny odpadních vod

Poděkováním MUDr. Sylvě Říhové za dlouholetou práci praktické lékařky v Mníšku začalo zasedání zastupitelů 26. září. „42 let jsem pracovala
v Mníšku a 4 roky v Příbrami. Pacienty jsem měla strašně ráda, snažila
jsem se pro ně dělat maximum. Snad se mi to dařilo. Přeji všem všechno
dobré a hlavně zdraví,“ řekla lékařka, která ke konci září ukončila svou
mníšeckou praxi.
Ve veřejné schůzi Hana Jeřábková uvedla, že není pravda, že 3x odmítla
členství ve finančním výboru, ale že 2x nebyla zvolena a potřetí skutečně odmítla. Dále požádala, aby zastupitelstvo kontrolovalo přijatá
usnesení, například to, které ukládalo radě města pravidelně aktualizovat a zpřístupnit na sdíleném prostoru zastupitelům a členům výborů
pracovní plán oprav a investic. Další diskutující pak vystoupila s podnětem k opravě chodníků na tzv. starém sídlišti. Starosta města Petr Digrin
uvedl, že plán opravy chodníků je připraven včetně projektu na jednu
z ulic (Rudé armády), oprava její části je v rozpočtu na rok 2016, více
financí ale podle něj nyní k dispozici není.

lD
 ostavba regionálního přivaděče pitné vody Baně

Část diskuse se věnovala Kovohutím, stížnostem občanů na zápach vycházející z areálu a možnosti umístit ve městě měřicí stanici. Jak uvedla
místostarostka Daniela Páterová, hygienická stanice uznává pouze hodnoty z vlastních měřicích zařízení. Starosta doplnil, že pořízení vlastních
certifikovaných měřičů je navíc velmi nákladné.
V rámci zprávy o činnosti rady města a městského úřadu starosta informoval mj. o tom, že žádost o dotaci z IROP na opravu chodníků na
Lhotecké a Dobříšské ulici byla úspěšně ohodnocena a čeká se na rozhodnutí a díle se pracuje mj. na žádosti o dotaci v programu regenerace
městské památkové zóny (pro Skalku a kostelní zeď).
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Zprávy z radnice
lP
 řírodní úprava Pivovárky, vybudování přírodního hřiště

Petr Digrin

Za zřejmý úspěch považuji prosazení prodejny Billa s dalším bankomatem
a pokračování výstavby školních budov, jako je tělocvična nebo pavilon.
Jde o zásadní stavby za velmi rozumné peníze, které naše město už dlouho
a nutně potřebuje. Za neúspěch pak to, že ani po dvou letech se v zastupitelstvu nepodařilo nastolit pracovní atmosféru.
Je připravena celá řada dalších akcí, jako chodníky na Dobříšské a Lhotecké, tlaková stanice pro vodovod v Lipkách a na Lhotě, hřiště fotbalu,
oprava silnic na Starém i Novém sídlišti, parkování. Je toho hodně.

Magdalena Davis

lP
 odpora a navýšení dotací pro místní sdružení, spolky a kluby (celko-

vá výše prostředků rozdělených v grantovém řízení GRANT vzrostla
z 592 tis. Kč v roce 2013 na 741 tis. Kč v roce 2016)
lZ
 lepšení kvality stravování v ZŠ a investice do vybavení jídelny
lO
 prava skateparku
lO
 n-line přenosy z jednání, zastupitelstva, klikací rozpočet
lD
 alší bankomat ve městě
lT
 řídění biologického odpadu, dokončení výstavby sběrného dvora
lS
 MS infokanál
l Rozšíření ZUŠ na 500 žáků (z 350)
l Rozšíření kapacity MŠ o 38 míst

Úspěchem určitě byla změna projektu tělocvičny, díky které se městu podařilo ušetřit 10-50 mil. Za největší neúspěch ZM považuji podlehnutí zájmové skupině kolem tzv. Pavilonu, která Městu vnutila neúměrně drahý
multifunkční objekt na místo původně plánované přístavby školy. To, že
projekt provází špatná komunikace s veřejností a celkové zpoždění, kvůli
kterému bude opět nutné hledat nouzová řešení pro 1. třídy v roce 2017
(včetně dalších finančních nákladů), je logickým vyústěním toho, jak celý
projekt vznikl.
Priorita: Zajistit takové podmínky, aby Město zvládlo technicky i finančně
přístavbu školy.

Pavel Grygar

Úspěchem je opozicí prosazená změna usnesení o etapové výstavě tělocvičny. Bez ní bychom dnes měli postavený paskvil-polovinu větší varianty
tělocvičny, městská kasa by už teď byla asi o 10-12 mil. Kč chudší. Pokud by
nám toto „dílo“ nemělo zůstat, dostavba by stála dalších až 50 mil. Kč. Neúspěchem je prosazení pavilonu v podobě, která vznikla potají a bez účasti veřejnosti. Na dlouho zatíží město a to bude jen těžko realizovat rozvoj
a údržbu majetku. Potřeby školy nikdo nezpochybňuje, ale jistě bylo možnénajít jiné, levnější a účelnější řešení.
Transparentní a ufinancovatelný rozvoj města.

Daniela Páterová

Jsem ráda, že se podařilo navýšit kapacitu MŠ o 38 míst a ZŠ mohla v obou
letech otevřít 4 první třídy, letos dokonce ve velkorysých prostorách kontejnerové přístavby. Těší mě, že konečně stojí tělocvična, bohatě využívaná
nejen školou. Doufám, že brzy pořídíme nové hřiště i na obě sídliště. Věřím,
že se do konce roku podaří upravit režim parkování na Nám. F. X. Svobody.
Nepřestáváme pracovat na projektu Pavilonu a možnosti navýšení kapacit
MŠ. Budeme usilovat o vytvoření strateg. plánu. Prostorem pro zlepšení je
vzájemná komunikace, ať už s občany nebo zastupiteli mezi sebou navzájem.

Stavba supermarketu Billa nebyla v programovém prohlášení,
podle vedení radnice je ale významným počinem.

Na čem se pracuje:
lN
 ový územní plán (veřejné projednání návrhu se předpokládá na

počátku příštího roku)

lR
 ozšíření budovy ZŠ včetně nové tělocvičny a školní družiny (tělo-

cvična je postavena, kapacita ZŠ byla navýšena díky kontejnerovým
třídám, ale zkapacitnění díky Pavilonu na realizaci čeká)
lN
 ové komunitní centrum (částečně je nabízí chystaný Pavilon)
lR
 enovace dětských hřišť
lP
 ředzámčí (proběhla veřejná diskuse)
lO
 bnova Barokního areálu Skalka (pokračuje rekonstrukce kapliček
křížové cesty)
lC
 hodníky při Lhotecké a Dobříšské (podaná žádost o dotaci)
lR
 egulace parkování na náměstí F. X. Svobody (v současné době se
připravuje finální rozhodnutí)
lT
 lak na státní instituce, kraj a myslivecká sdružení ohledně řešení situace s přemnoženými divokými prasaty (nutná je změna legislativy)

Co zůstává do následujího období:
lS
 trategický plán rozvoje města
lD
 alší rozšíření kapacity mateřských škol
lN
 ízkoprahové centrum
lP
 řírodní koupaliště na Zadním rybníku
lV
 ybudování stojanů na kola
lC
 hodníky na Čisovické za dálnicí
lR
 ekonstrukce městského úřadu
lR
 ozšíření kamerového systému a 24hodinová služba Městské policie
lN
 ová autobusová zastávka na dálnici směrem od Dobříše
lC
 hodník od zastávky „Na Marjáně“ k lokalitě nových domů a propoje-

ní oblasti s centrem města

lD
 okončení rekonstrukce zdravotního střediska
l  Nový web
lO
 pravy ulic

(Pozn: Jsou uvedeny vybrané body, celý text Prohlášení je k dispozici
na webu města.)

Jak to vidí zastupitelé
1. Co považujete za největší úspěch zastupitelstva a naopak neúpěch
uplynulých 2 let? 2. V čem Vy osobně spatřujete prioritu zastupitelstva
pro druhou polovinu svého funkčního období?
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Pavel Jeřábek

Za pozitivní považuji pootevření informačních dveří radnice, konkr. přehledu o finanční situaci města. Za negativní považuji, že koalice nepřijala podněty ke zlepšení práce ve finanční oblasti, naopak je prezentuje jako útok na
úřad. Radnice se nepoučila postřehy z praxe ohledně komunikace s občany,
např. u Pavilonu vše skončilo vrácením k opakovanému řízení a potvrzením,
že podněty občanů jsou oprávněné. Starosta nechápe, že stavba načerno
je od radnice špatný příklad pro veřejnost. Město nevytváří dostatečnou
finanční rezervu do budoucna.
Za hlavní prioritu považuji řešení nastalých problémů.

Marie Šretrová

Největší úspěch pro mne je dokončení výstavby tělocvičny, výstavby kontejnerů a navýšení kapacity MŠ, tj. otevření detašovaného pracoviště na
Malém náměstí.
Prioritu pro další dva roky spatřuji v realizaci přístavby školy - pavilonu, výstavbě nových hřišť (na obou sídlištích), zlepšení podmínek pro naše lékaře
a důchodce a pokračování v realizaci obnovy infrastruktury našeho města.

Šárka Slavíková Klímová

Povedlo se postavit novou tělocvičnu. Naopak se nepovedlo změnit přístup
zastupitelstva k občanům. Veř. jednání jsou plná hádek a nekonstruktivních
výstupů, jež znemožňují dialog občanů a zastupitelů. Radnice by měla více
informovat občany o projektech a dát jim možnost zapojit se do rozhodování.
Chtěla bych se zaměřit na rozšíření mateř. škol, více služeb pro seniory, změnit parkování na náměstí a předložit vyhlášku o zákazu hracích automatů.
Chci dále pomáhat ke zřízení zastávky na Čisovické, pro niž místní udělali už
hodně. Vzhledem k tomu, že už nejsem ve vedení města, bude to složitější.

Eva Wollnerová

Úspěchem jsou pro mě investice do našich dětí: rozšíření kapacity MŠ 9.
května, výstavba nové tělocvičny, krásné nové hřiště na Pivovárce (věřím,
že nebude poslední). Oceňuji intenzivní řešení problematiky školek a školy.
Velkým neúspěchem jsou pro mne několikahodinová jednání zastupitelstva plná hádek a nekonstruktivních debat, která se tak stávají nezáživná
nejen pro občany. Mrzí mne, že se všech 15 zastupitelů nedokáže shodnout
na zásadních věcech pro město.
Prioritou je pro mne úspěšná výstavba Pavilonu a rozvoj ostatní infrastruktury, která je již nevyhovující vzhledem k nárůstu počtu obyvatel.

Eva Jarolímková

Postavila se tělocvična, intenzivně se pracuje na pavilonu. Chodí ke mně
hodně zákazníků nadšených z našeho poutního městečka pod Skalkou.
Nelíbí se mi, jak se pracuje v zastupitelstvu. Nemluví se k věci, na povrch
vyplouvají jen emoce. Je těžké dohodnout se. Máme asi málo sil k přesvědčování o dobrých úmyslech. Je nám vyhrožováno, říkají o nás, že jsme mafie.
To je pro mě velká urážka a naprostá lež.
Ráda bych, abychom dokončili chodníky na Čisovické apod. a udělali větší
hřiště na fotbal, aby děti neseděly u počítačů, ale sportovaly. Děti jsou pro
mě na prvním místě, je to budoucnost nás všech.
(Zkráceno, celé znění na webu Zpravodaje.)
Osloveni byli všichni zastupitelé, odpověděli pouze výše jmenovaní.
Zora Kasiková, redakce, OKS

Co znamená
odklad

Zprávy z radnice

Pro školu: I v příštím roce se předpoklá-

dá potřeba 4 dalších tříd pro prvňáčky. Město
předběžně uvažuje o tom, že pro začátek školního roku 2017/2018 by jedna třída vznikla
díky sloučení 5. ročníků ze čtyř do tří tříd, dvě
třídy přibudou po odchodu 9. tříd a jako čtvrtá třída by byl provizorně upraven prostor stávající šatny v nových kontejnerových třídách
(šatnu by děti měly na chodbě).

Pro financování: Podle místostarostky
Příprava Pavilonu pokračuje

Výběr dodavatele stavby

20. října byly otevřeny obálky s nabídkami
v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Podle vyjádření místostarostky Daniely
Páterové zadavatel přijal do konce lhůty pro
podání celkem 9 nabídek a otevírání obálek
s nabídkami proběhlo v sídle společnosti Eurotender, která má administraci zakázky na
starosti. Komise měla tyto členy: Ing. Josef
Tichánek, Ing. Arch. Peter Sticzay-Gromski,
Mgr. Eduard Navara a Ing. Petr Digrin PhD. Nyní
se vypracovávají stručné charakteristiky údajů
souvisejících s prokázáním kvalifikace a údajů
pro posouzení a hodnocení nabídek pro účely
jednání komisí, jež budou vyhotoveny cca do
10 dnů ode dne otevírání obálek s nabídkami.

Jak bude vypadat okolí stavby

Město Mníšek pod Brdy Vás zve k veřejné diskusi o podobě okolí Pavilonu

Veřejné setkání s občany a diskuse
o budoucí podobě

okolí Pavilonu
se uskuteční

ve čtvrtek 24. 11. 2016
od 18 hodin
v jídelně ZŠ Komenského 420

Aktuální stav

Stavební úřad Mníšek pod Brdy vydal v červnu t. r. územní rozhodnutí k výstavbě Pavilonu,
občané (několik vlastníků bytů v domech na
pozemcích v sousedství budoucího Pavilonu)
a spolek Zdravý Mníšek však podali na krajský
úřad námitky (odvolání) proti tomuto rozhodnutí. Úřad je posoudil a na konci září územní
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Krajský úřad své rozhodnutí odůvodnil tím, že
stavební úřad se řádně nevypořádal s námitkami účastníků řízení. Úřad nehodnotí záměr
jako takový.
(Celý text rozhodnutí KÚSK včetně citací z námitek odvolatelů najdete na webu Zpravodaje.)
Podle místostarostky Daniely Páterové Město
nyní v návaznosti na vyjádření krajského úřadu zajistí dopracování požadovaných dokumentů (např. hlukové studie), aby mohlo dojít
k podání nové žádosti o územní rozhodnutí
a současně i o stavební povolení. Věc by měl
nově – kvůli námitce podjatosti – projednat
jiný stavební úřad než mníšecký.
Žádost má být podána do konce roku tak, aby
v tříměsíční lhůtě bylo možné povolení získat,
do konce roku 2017 mohla být stavba Pavilonu realizována a základní škola mohla navýšit
svou kapacitu.

by odklad ani změny v projektu neměly mít
vliv na financování projektu. Díky dojednanému odkladu, o němž jsme Vás informovali v minulém Zpravodaji, je možné dotaci ve výši cca
41 mil. proinvestovat v roce 2017.
Daniela Páterová: „Rozumím nespokojenosti
s tím, že stavba dočasně znepříjemní život občanům v okolí, soucítím s nimi (sama v této lokalitě
bydlím). Půjde ale jen o omezenou dobu a poté
bude Pavilon přinášet benefity nejen škole, ale
i celému městu.

Otázky zodpovědělo
veřejné setkání zastupitelů
Zastupitelka Magdalena Davis iniciovala veřejné pracovní setkání zastupitelů města, které se uskutečnilo v úterý 18. října od 19:15 do
21.15 v sále městského kulturního střediska.
Zúčastnilo se jej 7 zastupitelů (Magdalena
Davis, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Daniela Páterová, Roman Procházka, David Řehoř, Šárka
Slavíková Klímová) a cca 25 občanů. Cílem setkání bylo dle iniciátorky osvětlit si, v jaké fázi
se projekt nachází, jak jej ovlivňuje rozhodnutí KÚSK a jaké budou následné kroky a výhled
do budoucna.
Níže Vám nabízíme přehled námitek proti
územnímu rozhodnutí a reakci Města, které
na veřejném setkání zastupovala místostarostka Daniela Páterová.

NÁMITKA

JAK TO VIDÍ MĚSTO

Spojení přístavby školy a komunitního
centra pro kulturu města
(odvolatelé nesouhlasí s umístěním
kulturního centra v Pavilonu)

Jedná se o stavbu určenou primárně pro školu, což je v souladu s územním plánem (pozn.: v současném územním plánu je plocha určena pro tzv. občanskou vybavenost). Město nemá jiný pozemek,
který by byl vhodný pro rozšíření školy. Stavba nebude mít atribut například městského divadla, multikina nebo koncertního sálu, ani plnohodnotného kulturního střediska.

Nakládání s dešťovou vodou

Město má výpočet, který dokládá, že projekt řeší nakládání s dešťovou vodou dostatečně, a to retenční nádrží a napojením na kanalizaci. Byl vyhotoven až v průběhu územního řízení (pro následné
řízení stavební) a nyní bude zapracován do projektové dokumentace.

Návrh na vypracování hlukové studie

Hluková studie není povinná, nebyla ze zákona nutná. Společnost Atelier Santis nechá zpracovat
hlukovou studii a následně ji zahrne do projektové dokumentace Pavilonu. Součástí podkladů bude
i popis využití objektu. V objektu nebude restaurace, ale pouze kavárna či občerstvení pro ty, kdo
budou navštěvovat školu a kroužky a nepředpokládá se večerní provoz mimo akce v Pavilonu.

Návrh na vypracování dopravní studie

Vozidla ke stavbě nebudou jezdit přes Eden, ale přes ulici Ke Škole. Dopravní studii vypracuje Atelier
Santis a zařadí do projektu Pavilon. Projekt parkovacích stání bude řešen odděleně, odkaz na něj bude
v projektové dokumentaci k Pavilonu. Stavební povolení na parkovací místa bude řešeno odděleně.

Popis zařízení stavby

Bude zařazen do projektu.

Podjatost stavebního úřadu

Město přijme námitku podjatosti – krajský úřad přidělí projednávání územního a stavebního řízení
jinému, jím určenému stavebnímu úřadu.
Zora Kasiková, redakce, OKS
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Zprávy z radnice

Jak to vidí zastupitel:
Spolek Zdravý Mníšek zachránil Mníšku 44 miliónů

Volby do zastupitelstva kraje
v Mníšku pod Brdy

Možná tímto konstatováním šokuji čtenáře, protože oficiální zpráva
z radnice je trochu jiná, obracená, že spolek zablokoval povolení Pavilonu. Jenže pokud se podíváte do zdůvodnění Města k prodloužení čerpání dotace pro rozšíření ZŠ, najdete tam dva důvody, o které se žádost
opírá: havárie kanalizace a odvolání spolku proti úz. řízení. V žádosti nenajdete ani písmenko o nekvalitní přípravě projektové dokumentace,
nekvalitním zadání pro výběrové řízení na dodavatele, o časové nedostatečnosti na realizaci projektu.

V Mníšku pod Brdy volíme v pěti okrscích, celkový počet voličů v krajských volbách dne 7. a 8. října 2016 v Mníšku pod Brdy byl 4 214. Ke krajským volbám přišlo 1 511 voličů, což znamená volební účast 35,86 %.
Platných hlasů bylo odevzdáno 97,95 %. (Neplatnými hlasy jsou např.
odevzdané hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.)

Jeden příklad za všechny, otevírání obálek výběrového řízení je již poněkolikáté odsunuto, první termín byl 28. 7., nejnovější je 20. 10. A důvody – chyby v zadání pro cenové nabídky účastníků řízení, tedy velmi
nekvalitní příprava jednoho z nejdůležitějších kroků realizace stavby.
Z mého pohledu, kdyby nebyl dán čas odvoláním, zřejmě pro časovou
krizi pro realizaci projektu do konce roku 2016, proběhlo by výběrové řízení na základě nekvalitních dokladů, v průběhu stavby by poté
docházelo ke změnám a k následnému navyšování ceny stejně jako
u tělocvičny. Havárie je pochybný důvod, zejména když se proslýchá, že
radnice o havárii ví několik let.

Na prvních třech místech se u nás umístila tato hnutí a strana:

Odvolání Zdravého Mníšku radnici nahrálo do „karet“, a proto jej uvedla
jako jeden z hlavních důvodů a za něj schovala svoji nekvalitní práci.
Paradoxem je, že další odvolání občanů do své žádosti o prodloužení dotace neuvedla. Není to zajímavé? Kdo zná postoj veřejné správy
k aktivním spolkům v územních řízeních, ví, že na důvod „spolky dělají
potíže“ se dobře slyší.
Zdravý Mníšek, který je v kauzách ÚVR i Kovohutí několikanásobně aktivnější než radnice, resp. než rada města, opět pomohl radnici tahat
horké kaštany, i přesto, že dle očekávání se na něj snesla tvrdá kritika.
Přitom naopak toto odvolání městu významně pomohlo v žádosti,
mohlo problémy svést na někoho jiného, ne na svoji organizační neschopnost.
Vím, že to jsou silná slova, že přijde „koaliční“ odezva, ale kdo sleduje
proces povolení Pavilonu, ví, o čem píši. Mimochodem Zdravý Mníšek
se neodvolal proti ničemu jinému, než na co v průběhu příprav upozorňovali sami občané a dokonce i komise pro životní prostředí. Radnice
o problémech věděla, ale neřešila je!
Pavel Jeřábek

Názor občanů: Pavilon očima z druhé strany
Začátkem října jsme si přečetli na Facebooku příspěvek od paní Kláry
Cihlové: „Fascinuje mě, jak se pár věčně nespojených jedinců ohání
zájmy veřejnosti a jejich konání pak zkomplikuje život hlavně široké
veřejnosti dětí a učitelů“. Nejprve proto zveřejňujeme preambuli, kterou obsahovaly námitky občanů, které byly v rámci územního řízení
doručené v květnu stavebnímu úřadu: „Úvodem bychom rádi deklarovali, že nemáme nic proti rozšíření kapacity stávající ZŠ Komenského
č. p. 420 formou přístavby. Podporujeme přístavbu, která bude sloužit
výhradně pro výuku a pro školní družinu a současně bude šetrná vůči
svému okolí. Zásadně nesouhlasíme s umístěním kulturního střediska
do “Přístavby školního pavilonu”. Taktéž nesouhlasíme s financováním
celého projektu.“. Při odvolání byly námitky doplněné o návrh, aby bylo
kulturní středisko zrušeno a místo něho aby zde byl umístěný dětský
lékař, dětský dentista či knihovna.
O to bedlivěji všichni sledovali, co se o prázdninách začalo dít před základní školou. Rada města odsouhlasila opravu havárie i s přeložkou.
Začalo se bagrovat tam, kde žádná kanalizace nikdy nevedla. Žádné
staré poškozené potrubí nebylo vykopáno. Na otázku, co se zde děje,
nebylo odpovídáno pravdivě a pracovníci úřadu tak vodili tazatele za
nos. Malý výkop se změnil ve velký a velká stavba zůstala nezabezpečená. Do výkopu mohl spadnout kdokoliv. Občané si tak udělali svůj
názor: je to černá stavba. Současně se kope tak, aby to souhlasilo s Pavilonem, ačkoliv celá dokumentace je na kraji s odvoláním a nelze konat.
Dnes známe Rozhodnutí Krajského úřadu a mnozí si kladou otázku
„PROČ?“. Proč to lidé udělali? Bránili své zájmy, svůj majetek. Proč to došlo tak daleko? Nikdo z politické reprezentace neměl zájem se s lidmi
o této významné stavbě bavit a po podání odvolání hledat kompromis.
Proč město s občany více nekomunikovalo? To je otázka pro odpovědné osoby.
Závěrem lze konstatovat, že proti přístavbě školy nikdo nic nemá, proti
kulturnímu středisku, večernímu hluku a kavárně ano. Lidem se všeobecně nelíbí lži, protiprávní jednání a stavby na černo. Se starostou
jsme toto projednali v polovině října.
Milan Olšák, Mgr. Eduard Navara
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Ano 2011 		
Starostové a nezávislí
ODS 			

17,56 % hlasů
16,55 % hlasů
16,21 % hlasů.

Výsledky za jednotlivé volební okrsky:
VO č. 1
městský úřad

VO č. 2
ZŠ

29,88 %
(355 z 1188
voličů)
99,72 %

Starostové
a nezávislí
ODS
ANO 2011

Volební účast

Platné hlasy

39,02 %
(412 z 1056
voličů)
96,84 %

VO č. 3
domov pro
seniory
35,74 %
(431 z 1206
voličů)
96,98 %

VO č. 4
Rymaně
37,59 %
(221 z 588
voličů)
98,19 %

VO č. 5
Stříbrná
Lhota
52,27 %
(92 ze 176
voličů)
100 %

20,35 %

14,03 %

15,07 %

16,12 %

20,65 %

20,05 %

14,78 %

15,31 %

14,74 %

15,21 %

14,12 %

22,30 %

15,78 %

17,97 %

17,39 %

Pozn.: Do VO č. 1 přísluší také 232 voličů s trvalým pobytem hlášeným
na městském úřadě. VO č. 5 má historicky vždy nejvyšší volební účast
bez ohledu na to, o jaké volby se jedná - zda do zastupitelstva kraje,
obce, poslanecké sněmovny anebo jiné.
Více informací se dozvíte na www.volby.cz.
Zároveň bych ráda poděkovala všem členům volebních komisí v Mníšku pod Brdy, kteří věnovali svůj čas práci ve volebních místnostech.
Věra Landová
Jmenný seznam zvolených krajských zastupitelů najdete na webu
Zpravodaje.

Poděkování školákům za úžasnou
pomoc
V pátek 14. října se zapojilo několik skupinek dětí naší ZŠ do projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ, dobrovolnické aktivity
probíhající po celé ČR s cílem pomoci druhým, přírodě či jejich okolí.
Úkolem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí
málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat
svět kolem sebe. Velké díky patří paní učitelce Daně Dalešické, která se
do projektu spolu s dětmi přihlásila a nabídla pomoc městu. A kde se
všude pracovalo?
Děti ze 7.A urovnaly nakypřenou půdu před pekárnou a zasely trávu. Pak pokračovaly dále
k rybníčku, kde uklidily léta navážený zahrádkářský odpad (větve
a plevel) a následně ho spálily.
Posbíraly také 5 velkých pytlů
odpadků, pneumatiku a vylovily
z vody starou židli. To vše za pomoci paní učitelky Dalešické
a pana Pavla Jeřábka.
Další skupinky, tentokrát děvčata ze 6.C s panem učitelem Petrem Šimonovským a ze 8.B s paní učitelkou Lenkou Jandovou, pomáhaly na
Pivovárce, kde se vystřihávalo zmlazení akátu. Určitě si nejedna z děvčat
odnesla škrábance či píchnutí od trnů, které jsou u akátu obzvlášť nepříjemné, ale hlavně dobrý pocit, jak Pivovárka „prokoukla“. Mile mě překvapilo, s jakou bojovností se do namáhavé práce všechny děti pustily.
Všem ještě jednou díky!!

Jiřina Romová, OVV

Zprávy z radnice
sledovat, tím méně hlásit. Znovu
se tedy ptám, odkud se nahlášené dioxiny vzaly?

Kovohutě v žebříčku
znečišťovatelů
Mníšecká divize podniku Kovohutě Holding DT figuruje v žebříčku znečišťovatelů životního prostředí za
rok 2015, který 12. října zveřejnila ekologická organizace Arnika. Podnik je na 2. místě co do množství dioxinů předaných v odpadech. Podle dat, která samy
firmy hlásí do tzv. Integrovaného registru znečišťovatelů, předal tyto odpady k likvidaci. Nejedná se
o emise vypuštěné do ovzduší. Podle informací, které
má Město k dispozici, se jednalo o časově omezenou
akci (jde o data za rok 2015), kdy Kovohutě předávaly
k ekologické likvidaci starší pevný odpad zbylý z bývalých provozů.
Podle RNDr. Jindřicha Petrlíka z Arniky firma nahlásila 29 gramů dioxinů předaných v odpadech. „To by
teoreticky mohlo naznačovat i obsah dioxinů v emisích,
ale vzhledem k tomu, že Kovohutě Holding DT musí dioxiny měřit, nejspíš ohlašovací práh pro jejich emise do
ovzduší nepřekročily. Ale ani údaje o dioxinech v odpadech nelze brát na lehkou váhu a je třeba především sledovat, kde odpady s takto vysokým množstvím dioxinů
skončí. Proto při vyhodnocení žebříčků zahrnujeme
i množství dioxinů v odpadech a Kovohutě Holding DT
jich ohlásily za rok 2015 opravdu hodně, proto jsme
tento skokový nárůst zdůraznili v naší tiskové zprávě,“
vysvětluje Jindřich Petrlík.
Podle vyjádření firmy se ale občané nemusejí znečištění životního prostředí dioxiny a furany uvedenými
ve zmíněných žebříčcích obávat, protože odpady
s jejich obsahem byly pouze předány k ekologické likvidaci. Jak řekl Miloslav Štěrba, vedoucí provozního
úseku z firmy Kovohutě Holding DT, jednalo se o zbývající likvidaci odpadů po přerušení provozu v roce
2013 a o součet celkového množství různých druhů
odpadů z několika míst. „Nové odpady nevznikaly,
pouze byly předávány k ekologické likvidaci. Rozložení
ekologické likvidace odpadů do dvou následujících let
po přerušení výroby bylo z důvodu ekonomické situace společnosti. Na základě analýz jednotlivých druhů
odpadů bylo vypočítáno nahlášené množství dioxinů
a furanů v odpadech,“ říká Štěrba. Pro Kovohutě likviduje dle jeho vyjádření nebezpečné odpady podnik
SITA CZ, a. s. (nyní Suez Využití zdrojů a. s.). Odpady

s obsahem zmíněných látek podle něj pocházely
z výroby hliníkových slitin. „Kovohutě Holding DT,
a. s. divize Kovohutě Mníšek provozuje výrobu pouze
v jedné hale (parc. číslo 1965/1). Kouř ani zápach z naší
výroby nepochází, pravidelně probíhá kontrola jak
provozovaného zařízení, tak i odlučovacího zařízení,“
řekl Miloslav Štěrba.
Dioxiny (210 chemických látek ze dvou skupin odborně nazývaných polychlorované
dibenzo-p-dioxiny - PCDDs a polychlorované
dibenzofurany - PCDFs) jsou látky nebezpečné i ve stopovém množství, které vznikají
například při spalování odpadu obsahujícího
chlórované látky či jako vedlejší produkty
v chemické výrobě, kde se používá chlór.
V již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují reprodukci živočichů
včetně člověka, mají na svědomí poškození
imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě
setrvávají dlouho v prostředí a „putují“ proto
i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu.
(Zdroj: Databáze chemických látek,
arnika.org/chemicke-latky)

Jak to vidí zastupitelka
Zásadní je otázka, jak tyto dioxiny vůbec vznikly.
Součástí otázky je i nejasná a komplikovaná situace
kolem tzv. integrovaného povolení (IP), díky kterému
mohou Kovohutě provozovat svoji činnost. Provozní
řád platného IP sice stanovuje emisní limity dioxinů
(PCDD a PCDF) pro zařízení nazvané „sklopná rotační pec“, problémem však je, že tento provozní řád
je dnes již v rozporu s novým zákonem o ochraně
ovzduší. Pokud tedy pec byla v roce 2015 v provozu,
byl tím porušován zákon. Pokud v provozu nebyla,
kde se najednou vzalo tolik dioxinů? V Kovohutích
by měl v současnosti probíhat pouze jeden povolený
proces, kterým je sušení hliníkových třísek. Ten probíhá na linkách INTAL1 a INTAL2, přičemž provoz linky
INTAL2 nesplňuje podmínky IP, neboť není uveden
v provozním řádu. Provozní řád pak pro sušení třísek
dioxiny (PCDD a PCDF) neupravuje, uvádí pouze limit
znečištění pro tuhé znečišťující látky (TZL). Kovohutě
tedy nemají povinnost dioxiny na těchto zařízeních

Je možné, že odhady zmíněných
dioxinů mají své jádro úplně jinde
než ve výše uvedených procesech
(více se tématem bude zabývat
pracovní skupina Kovohutě). Je
však pravděpodobné, že souvisí
s nárůstem průmyslové aktivity
Kovohutí v důsledku pronájmu
areálu zahraničnímu investorovi. Možnosti ovlivnit tuto situaci
z pozice vedení města jsou sice
velmi omezené, nicméně existují. Vedení města vzalo vážně
stížnosti občanů na zvýšený hluk
a zápach za poslední dva roky
a k dalšímu rozšiřování výroby
v Kovohutích se postavilo skepticky, tj. na jednání v červnu 2016
přijalo zastupitelstvo města usnesení ve formě dopisu výše uvedenému zahraničnímu investorovi,
ve kterém ho upozorňuje, že
rozšiřování výroby v Kovohutích
nepodporuje. V novém návrhu
územního plánu se také projednává možnost nového regulačního plánu pro průmyslovou zónu
s důrazem na její obchodně-průmyslovou funkci spíše než na primárně-výrobní. Město takovými
kroky může vyslat jasný signál
o tom, že do budoucna preferuje
investory, kteří budou k jeho životnímu prostředí šetrnější.
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.,
zastupitelka,
členka pracovní skupiny Kovohutě
(Redakčně zkráceno, celé vyjádření
na webu Zpravodaje.)

Názor občana
Kovohutě jako za totáče
Ani nevím, při které předvolební
euforii pan starosta prohlásil, že
nainstaluje na některých sloupech v Mníšku pod Brdy a okolí
monitory znečišťování ovzduší.
Jsou někde? Nedávno jsem jela
z Prahy a uslyšela z radia vyhlášení výsledků největších znečišťovatelů ovzduší a málem jsem
nabourala. Mníšek po Spolaně
Neratovice je na druhém místě!
Po kolika letech vyšla pravda najevo! Sama jsem, co by starostka,
iniciovala několik inspekčních
návštěv kontrolorů ministerstva
životního prostředí v areálu Kovohutí. Dokonce jsem u jedné té
kontroly i byla! Vždy šlo prý jen
o„lidské selhání“ a už se vařilo kafe.
Chtělo se mi křičet „korupce“!! Jak
se k tomu vedení měst postaví
nyní, když má oficiální zprávu
v ruce? Pokuty, satisfakce…?
Alexandra Merunková
(Redakčně zkráceno a upraveno.)
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BIOKONTEJNERY A TŘÍDĚNÍ BIODPADU
Zaregistrovali jste už
hnědé
kontejnery
pro bioodpad? Jsou
nabídkou
města
zdarma zajistit sběr
bioodpadu (město
má povinnost jeho
svoz zajistit).. Ušetříte
prostor v nádobách
pro směsný odpad
a pomůžete biodpad
recyklovat na cenný
humus.

VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE
VE STŘÍBRNÉ LHOTĚ
V říjnu začala výstavba vodovodu a kanalizace ve Stříbrné Lhotě - v první
ulici vpravo při příjezdu od Mníšku. Prosíme tedy zejména řidiče o zvýšenou pozornost a ohleduplnost věnovanou probíhajícím stavebním pracím
a zvýšenému pohybu stavební techniky. Výstavba bude probíhat přibližně
do poloviny listopadu. Děkujeme.

OPRAVA SKALECKÝCH KAPLIČEK
V průběhu měsíce září a října bylo
opraveno všech pět plánovaných
kapliček křížové cesty v Barokním areálu Skalka. Jde o kapličky
č. VI. – X., tedy od rybníčku směrem
k poustevně. Jedná se o další významný krok v obnově areálu tak,
aby i nadále těšil všechny příchozí.

Co do biokontejnerů patří:
 kuchyňský odpad (slupky a zbytky zeleniny a ovoce, nepotištěný papír,
papírové a čajové sáčky, skořápky vajec);
 zahradní odpad (tráva, listí, zemina, rostliny, květiny, piliny, hobliny, nadrcený dřevěný odpad, popel ze dřeva).
Pro objemný zahradní odpad využijte nabídky služeb sběrného dvora.

Do biokontejneru v žádném případě nepatří:
 odpady živočišného původu (odřezky masa apod.), uhynulá zvířata;

plesnivé potraviny, citrusové slupky, psí a kočičí exkrementy, popel
z uhlí, potištěný papír (noviny, časopisy, letáky), léky, chemikálie, směsný
komunální odpad;
 sklo, keramika, kovy, plasty, guma, kamení, stavební odpad (beton, cihly,
asfaltová lepenka, odpady z asbestových výrobků), odpady z elektrických a elektronických výrobků.
Tyto odpady je možné uložit na sběrném dvoře města nebo v kontejnerech
na směsný a tříděný odpad.
Pozor, bioodpad znečištěný jiným druhem odpadu je znehodnocený a není
možné jej kompostovat! Žádáme a prosíme Vás tedy o důsledné dodržování pravidel pro ukládání odpadů do biokontejnerů. Umožní nám to sběr
a následně i uložení odpadu v kompostárně.

Kontejnery na bioodpad jsou umístěny v těchto ulicích:
 5. května (před domy č. p. 563, 566, 572),
 Skalecká (č. p. 520, 576), 9. května (č. p. 533-540),
 V Lipkách (č. p. 524, 530),
 Řevnická, Lhotecká (č. p. 501, 505),
 Ke škole (č. p. 901), Nádražní (č. p. 603) a Jana Štastného (č. p. 587).
Biokontejnery jsou vyváženy týdně zaměstnanci sběrného dvora města.
Bližší informace získáte na tel. čísle 731 410 209.
TIP: Pro třídění bioodpadu si můžete pořídit zvláštní odpadovou nádobu
nebo používat sáčky z biologického rozložitelného materiálu – k zakoupení
například na webu
www.ekonakup.cz/kompostovatelne-sacky-tasky-pytle-a-nadobi.

SBĚR DROBNÉHO KOVOVÉHO ODPADU
Ke kontejnerům na biodpad přibyly kontejnery na odpad kovový. Jsou také
hnědé, ale viditelně
označené tak, abyste
je snadno poznali. Do
těchto kontejnerů můžete odkládat:
 víčka od jogurtů
(pokud jsou z kovu/
hliníku – poznáte to
mj. tak, že kovové
víčko lze zmačkat,
plastové nikoliv);

 prázdné konzervy a plechovky.
(Pro objemný kovoodpad / šrot využijte služeb sběrného dvora města.)

Nádoby na kovoodpad najdete v ulicích:
 Ke škole (před Edenem);
 Jana Šťastného (křižovatka s ul. Nádražní);
 5. května;
 před sběrným dvorem.
Bližší informace na tel. 731 410 209.
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Zbylé čtyři kapličky by měly být
opraveny v následujícím roce.
Opravu provedla firma Správa řemesel s. r. o.
Křížovou cestu se čtrnácti zastaveními nechala v letech 1755-1762 vybudovat hraběnka Benedikta Čejková, tchyně hraběte z Unwertu. I díky kapličkám se Skalka stala známým a oblíbeným poutním místem, jímž je dodnes.
Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

NEFUNGUJE, POROUCHALO SE
– KAM SE OBRÁTIT
Nesvítí u Vás v ulici veřejné osvětlení? Prasklo potrubí, ucpal se kanál? Abyste měli po ruce kontakty a hned věděli, kam se obrátit, přinášíme Vám přehlednou tabulku. Můžete si ji třeba vystřihnout a umístit na dobře viditelné
místo.

Poruchy, informace
Elektřina – ČEZ (poruchy, odstávky)
Elektřina – ČEZ Distribuce
Elektřina - RWE (Innogy)
Elektřina – Bohemia Energy
Plyn (hlášení poruch a únik plynu)
Svoz a likvidace odpadu – KOMWAG

840 850 860
800 850 860
800 113 355
800 101 010
1239
236 040 000
800 566 924 (800KOMWAG)
840 111 322
800 101 109
800 184 084
775 330 949
318 590 513

Vodovody a kanalizace - 1. SčV
Veřejné osvětlení - ELTODO Citelum (non-stop)
O2 (tech. podpora - pevné linky, ADSL, O2 TV)
Družstvo Eurosignal – zákaznická podpora 8-22 h.
MARTIN UHER – dispečink autobusů
Lékaři
MUDr. Romana Štěpánková (dětská lékařka)
MUDr. Markéta Nováková (dětská lékařka)
MUDr. Michal Pirunčík (praktický lékař)
MUDr. Hana Brichová (praktická lékařka)
MUDr. Věra Maunová (stomatolog)
MUDr. Michal Potůček (stomatolog)
MUDr. Jana Staňková (gynekolog)
MUDr. Jan Macko (stomatolog)
Tísňové linky, pomoc
Jednotná tísňová linka
Hasiči
Rychlá zdravotnická pomoc
Policie ČR
Policie ČR – Mníšek pod Brdy
Městská policie Mníšek – hot line 24 hod.
SDH Mníšek pod Brdy, velitel JSDH
SDH Mníšek pod Brdy, velitel sboru

318 592 375
318 592 467
318 592 575
318 592 275
318 592 180
318 592 282
318 592 355
318 592 369
112
150
155
158
974 882 720
602 306 052
737 274 227
605 354 771
603 419 235

Městská knihovna
Mníšek pod Brdy

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

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BJORK, Samuel
SOVA
V lese kousek od Osla je v
podivném hnízdě ze sovího peří
nalezeno tělo sedmnáctileté
dívky, jež se před tím ztratila
z domova pro problémovou
mládež.
ČERVENÁK, Juraj
MRTVÝ NA PEKELNÉM VRCHU
Historická detektivka či špionážní
thriller z období tureckých
nájezdů se svéráznými hrdiny ostříleným válečným veteránem
Steinem a vzdělaným notářem
se slabostí pro ženy a víno
Barbaričem.

tandem rozjíždí novou napínavou
sérii s námětem podivného města
stínů na hranici reality a šílenství.
VALPY, Fiona
LÁSKA PO FRANCOUZSKU
Může se štěstí ztratit v překladu?
Gině se to málem stalo. Nejdřív
všechno ztratila, aby pak mohla
všechno zase najít: lásku, přátele
i rodinu.

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI

ROWLING, Joanne K.
HARRY POTTER A PROKLETÉ
DÍTĚ
Harry Potter to nikdy neměl
snadné a teď, jako přepracovaný
zaměstnanec Ministerstva kouzel,
KELLY, Mary Louise
manžel a otec tří školáků, to má
ještě těžší. Potýká se s minulostí,
KULKA
která nechce zůstat tam, kam
Když profesorku francouzské
patří, a jeho nejmladší syn Albus
literatury Caroline začne
se mezitím musí prát s tíhou
pobolívat zápěstí, ani v tom
nejdivočejším snu by ji nenapadlo, rodinného dědictví, o které nikdy
nestál. Minulost a současnost se
že preventivní magnetická
čím dál hrozivěji prolínají
rezonance odhalí kulku v oblasti
a otec i syn zjišťují nepříjemnou
krčních obratlů.
pravdu: temnota někdy vyvěrá
z nečekaných míst.
OHLSSON, Kristina
LOTOSOVÉ BLUES
Do advokátní kanceláře Martina
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Bennera přijde zoufalý muž, který ZÁCHRANÁŘSKÉ POHÁDKY
tvrdí, že jeho sestra potřebuje
Dvacet vtipných pohádkových
pomoc. Má to ale jeden háček:
příběhů má jednoznačné hrdiny
jeho sestra je totiž mrtvá. Než
- hasiče, lékaře a policisty. Kromě
spáchala sebevraždu, přiznala se nich se ale můžete těšit i na
k pěti vraždám.
víly, vodníky, princezny i další
pohádkové postavy.
STEEL, Danielle
V UTAJENÍ
DURKOVÁ, Milena
Speciální agent Marshall Everett
PROČ MÁ JANIČKA VELRYBU
svou práci miluje. Přesto je o ni
Janička dostane velrybu. Jmenuje
zvratem osudu ochuzen, když
se Helenka a je větší než maminka
je při utajované akci postřelen.
s tatínkem dohromady. Co na její
Najednou je nucen žít obyčejný
novou kamarádku řeknou rodiče?
život. Ale jak, když nemá přátele,
rodinu, žádná citová pouta?
GEHM, Franziska
SOPTÍCI PRDÍ O ŽIVOT
MEYER, Kay
Plamína a Krato jsou malí soptíci,
STRÁNKY SVĚTA
kteří žijí v údolí plném sopek. Když
První díl stejnojmenné nápadité
jednoho dne mezi sopkami, ve
románové fantaskní řady od
kterých bydlí, zmizí most, který je
oblíbeného německého autora
propojuje, je třeba jednat.
vtáhne čtenáře do unikátního
kouzelného knihomolského světa,
kde začíná boj o ovládnutí síly
MAGAZINER, Lauren
a magie slov.
HORŠÍ NEŽ ČERODĚJNICE JSOU
KEPLER, LARS
PLAYGROUND
Renomovaný švédský autorský

Lovci knih v Mníšku pod Brdy

Knihovna

Dne 10. 10. 2016, na Den duševního zdraví, jsme v 10 hodin a 10 minut
spustily hru Lovci knih. Hra vznikla v Belgii, díky tamější učitelce literatury Aveline Gregoirové. Té se nelíbilo, že děti jsou stále na mobilu
a „paří“ hru Pokémon Go, tedy chodí po městě a loví virtuální Pokémony
(japonské příšerky). Řekla si, že by bylo fajn, aby její studenti začali lovit
něco jiného, co je pro ně užitečné. Tak žákům začala schovávat knihy.

Jak hra funguje?
Podstatou je, že lidé ve volném prostoru, ve městě i v přírodě, skrývají
knihy, dávají o nich indicie na Facebook a sdílejí své nálezy s ostatními.
Každou nalezenou knihu by si také měli přečíst.
Vytvořily jsme facebookovou skupinu Lovci knih v Mníšku pod Brdy,
kam se může každý přihlásit. Pak už je to jednoduché. Knihu vyfotíte,
zabalíte tak, aby vydržela přírodní podmínky, schováte někam v Mníšku pod Brdy (na jeho katastrálním území) a vyfotíte větší celek tohoto
místa. Obě fotografie pak vložíte na uvedenou FB stránku. Ostatní Lovci
to vidí a jdou hledat. Po nalezení knihu opět vyfotí a dají ji do skupiny,
aby ostatní věděli, že kniha už na daném místě není. Lovec si pak knihu
přečte a pošle ji dál.
Zapojit se může každý. Lovec nemusí jenom lovit knihy, může je i sám
ukrývat. Knihovna Mníšek pod Brdy každý týden ukryje minimálně jednu knihu.
Pravidla a více podrobností najdete na
www.facebook.com/groups/LovciKnihMnisekPodBrdy.
Za prvních jedenáct dní je v Mníšku už 44 lovců
a v oběhu je 14 knih (některé už byly uloveny).
Lovu zdar!
Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

Vážení čtenáři mníšeckého Zpravodaje,
provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby loni na Boží hod
vánoční v kostele sv. Václava v Mníšku jsme oslavili 250 let od Rybova
narození a 200 let od jeho úmrtí a zároveň jsme si připomněli i jeho
kantorské působení zde v letech 1786–1788. „Rybovka“ je v naší zemi
jedním ze symbolů Vánoc, a tak bychom rádi, aby byla součástí sváteční
atmosféry i u nás v Mníšku.
Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s Římskokatolickou farností tedy
bude pořádat slavnostní koncert i letos, opět 25. prosince od 16 hodin v kostele sv. Václava. Kromě Rybovy České mše vánoční zazní ještě jeho Pastorela Rozmilý slavíčku a na závěr si opět všichni společně
zazpíváme české koledy. Můžete se těšit na sólisty Jitku Svobodovou,
Oldřišku Richter Musilovou, Jaroslava Nováka, Tomáše Jindru, varhanici
Jiřinu Dvořákovou Marešovou, Mníšecký chrámový sbor a samozřejmě
orchestr Praga Camerata s dirigentem Pavlem Hůlou. Koncert bude zároveň přenášen reproduktory do prostoru před kostelem.
Ráda bych Vás na letošní mníšeckou Rybovku už nyní jménem všech
účinkujících co nejsrdečněji pozvala.
Lucie Sedláková Hůlová, houslistka

UŽ JENOM KRÁLÍCI
Pro malé i velké milovníky
dobrodružství, kouzel a příběhů
plných legrace.
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Kultura

KULTURA V MNÍŠKU POD BRDY A OKOLÍ (výběr)
5. listopadu, 17.15

10. listopadu, 19.00

Bratřínovský halloween

Autorské čtení s písněmi
Václav Větvička a Jana Rychterová

Bratřínov (sraz před obecním úřadem)
Společná vycházka ztemnělou vesnicí.
Jednoduchou masku a světýlko
(lampion, baterka) s sebou.
www.bratrinov.cz

6. listopadu, 10.30

Hubertská mše B dur
Kostel Všech svatých, Líšnice
Poděkování všem žijícím i nežijícím
myslivcům. Celebruje P. Jan Dlouhý.
Účinkují Chrámový sbor se svými hosty
a Povltavští trubači.

Divadélko K, Mníšek pod Brdy
Čtení z knih známého botanika doprovodí
vystoupení písničkářky.

23. listopadu, 18.30

Slovinský večer
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Slovinskem nás provede Vojtěch Ušela,
cestování doplní ochutnávka specialit
a degustace vín.
www.malymnich.cz

www.mnisek.cz

26. listopadu, 20.00

12. listopadu, 19.00

Mostový ples

První školní ples

Hala Bios, Dobřichovice
Město Dobřichovice Vás zve na ples
k 20. výročí mostu. Účinkují Orchestr
Karla Vlacha, Dasha a další.

Sokolovna, Nová Ves pod Pleší
Hraje Dynamic Band Karla Čiháka.
www.novavespodplesi.cz

www.dobrichovice.cz

www.farnost.mnisek.cz

7., 14., 21. a 28. listopadu, 10.00

Malohrátky
www.malymnich.cz

8. a 10. listopadu, 16.00-20.00

Kavárna potmě
(součást Týdne rané péče)
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Můžete si vyzkoušet, jak vidí zrakově
postižení, dát si kávu poslepu,
navštívit besedu s Jitkou Barlovou
ze Střediska rané péče.
www.malymnich.cz

9. listopadu, 18.30

Hudební večer
TramTram
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Vystoupení kapely (akordeon, housle, kytara
a kontrabas) s vlastními instrumentálními
skladbami, zapíjet můžete tramínem.
www.malymnich.cz

Výstava
Radotínští výtvarníci
KS U Koruny, Praha-Radotín
Prodejní výstava
www.mcpraha16.cz

Zkamenělý Radotín
aneb geologický význam našeho okolí
KS U Koruny, Praha-Radotín
Geolog Štěpán Rak Vás virtuálně provede
po Radotíně, Lochkově a Kosoři a seznámí
s geologickým vývojem okolí a fenomény.
www.mcpraha16.cz
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Pohádka
O kouzelné vodě
Divadélko K, Mníšek pod Brdy
Loutkové divadlo DOKOLA uvádí pohádku
o tom, jak to bylo, než se Kuba z Kubínova
králem stal.
www.mnisek.cz

Od 16. listopadu

Výstava
Obrazy Jany Janouchové
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Tvorba malířky z nedalekého Kytína
www.malymnich.cz

27. listopadu, 17.00

Světlo adventní
Náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy
Město Mníšek pod Brdy a mníšecká
římskokatolická farnost Vás zvou
prvnímu
předvánočnímu
setkání.
MĚSTO k
MNÍŠEK
POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST SV. VÁCLAVA
MNÍŠEK POD BRDY
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
www.mnisek.cz

16. listopadu, 17.30

Všední den pod žezlem králů
Regionální muzeum Jílové
Přednáška z cyklu Muzejní akademie,
ze života a kultury vrcholného středověku.
Přednáší Jan Vízner.
www.muzeumjilove.cz

9. listopadu, 18.00

27. listopadu, 15.00

12.-19. listopadu

22. listopadu, 17.00

Pohádková půlhodinka
O ztraceném koťátku
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Maňáskové divadlo Lucie Drbohlavové
a Gabriely Poláčkové
www.malymnich.cz

Neděle 27. listopadu 2016 od 17:00,
náměstí F. X. Svobody

 Taneční vystoupení dětí z Cvičení bez Chyby
 Rozsvěcení luceren a svící
 Sváteční adventní slovo
 Pěvecké vystoupení A.M.O.S
Rozsvěcení středisko,
vánočních světelMníšek
a ozdob pod Brdy
Městské kulturní
 Krátká bohoslužba v kostele (cca 18:00)
11. ročník
oblíbeného šachového turnaje,
 Mníšecký chrámový sbor (po bohoslužbě)

4. prosince, 10.00

Mníšecká rošáda 2016

tentokrát se změnou hracího systému.
www.mnisek.cz

Těšíme se na první předvánoční setkání s Vámi.
www.mnisek.cz

mks@mnisek.cz

Zora Kasiková, redakce, OKS

Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Tvoření pro maminky s dětmi

Rozhovor s josefem Krupičkou

Z

ašel jsem za několika starousedlíky a požádal je
o subjektivní osobní vzpomínky k historickým
okamžikům našeho města. Zejména mě zajímaly
vzpomínky na Okrašlovací spolek, na který se snažíme
v činnosti navazovat, a pak vzpomínky, které si pamatují,
které byly pro ně osobně zajímavé, důležité. Přečtěte si zde
vzpomínky pana Josefa Krupičky.
Josef Krupička – narozen 10. 7. 1943 v Mníšku pod Brdy - mníšecký rodák. Základní školu vychodil v Mníšku, poté následovaly
tři roky učení na soustružníka a pět let práce v závodě “Škoda
Plzeň” (v té době Leninovy závody Plzeň). V roce 1965 se vrátil do
Mníšku pod Brdy, nastoupil do Kovohutí Mníšek v mechanických
dílnách. Zde působil nejprve jako obráběč kovů a po vystudování průmyslové strojnické školy jako mistr mechanických dílen.
Nyní je v důchodu a bydlí v rodném domku na Řevnické ulici
pod Skalkou.
Mohl byste nám říci, co si pamatujete z činnosti Okrašlovacího spolku na Mníšku?
Já si pamatuji, jak členové spolku
usazovali a odhalovali sochu F. X.
Svobody na náměstí. Bylo to po
válce, myslím, že někdy začátkem
50. let. Vzpomínám, že kromě
paní Cebeové u toho byla paní
Severinová jako členka. Potom
také dělali cestičky pří úpatí a ve
svahu u Zadního rybníka, místy
měly cesty i zábradlí. Ale to je tak
vše, co si k Okrašlovacímu spolku
vybavuji.
Jaký máte nejstarší obecný zážitek z města či okolí?
Pro mě byla velkým zážitkem
stavba hrudkoven a starého sídliště. Jako děti jsme chodili do školy
přes louky až k potoku, kde byly
poslední domy vsi - ovčín (pozdě-

Rozhovor
Nepříjemnější vzpomínku mám
na učitele Černého - komunistu,
který nás po smrti Stalina a následně Gottwalda v roce 1953
nutil stát u tribuny u fary stráž při
tryzně za oba potentáty. Vzpomínám si na Rudé právo s velkým
černým rámečkem se Stalinem
a pak Gottwaldem.
Myslím, že zajímavá vzpomínka
se váže k propadlé hájovně tady
kousek od nás. Na hájovně byl
původně hajný Mika. Po hajném
Mikovi nastoupil jako hajný pan
Hudeček. Protože to byl takový
lidový vypravěč, říkali mu místní
“Brdský sup”. Po zrušení hájovny
pracoval p. Hudeček v dolech
a odstěhoval se na sídliště a do
opuštěné hájovny jen docházel.
No a my jako děti jsme chodili
do stodoly u hájovny skákat do
sena. V srpnu, tuším 1955, jsme si
přes den takhle zase hráli a ráno
nás budila máma, ať se jdeme
podívat z okna, že se celá stodola propadla do dolu, zůstala
z ní jen štítová stěna. Potom celé
místo ohradili a postupně se během let propadl i zbytek s hájovnou. Následně tam Kovohutě
zřídily skládku a zavážely to. Ten
zlom běží až k Lipkám, bylo tam
několik otevřených děr. Z jedné se snažil p. Hanousek (zmizel
v 80. letech na výletě na Kavkaz)
s hajným Homolkou zachránit
spadlého srnce, ale nakonec byl
pan Hanousek rád, že ho vytáhli
na laně ven.
S dolováním vlastně také souvisí
vzpomínka na pana Lébla, který
vozil autem původně vytěženou
rudu kolem nás na nádraží, odkud se vozila do Ejpovic ke zpracování. Občas nás svezl do školy
nebo zpátky. Pak se ruda vozila do
Hrudkoven. Nad rybníčkem bývala velká halda rudy.

začátek velkého dolování železné
rudy. Změnila se krajina a hlavně
se nesmělo nikam do lesa. O zániku bývalé hájovny jsem už mluvil.
Naše rodina je svázána s restaurací Sequens. Dotýkal se mě tedy
její postupný zánik po smrti pana
Sequense po roce 1956. Stavba
začala někdy kolem roku 1934.
To si zde s mojí babičkou postavili vilku, ke které postupně lepili
další části. Poznali se u Šroubků
na zkušené v třicátých letech.
Protože spolu nemohli mít děti
(dvě jim prý kvůli Rh faktoru zemřely), v roce 1939 se rozvedli
a babička dostala jako vyrovnání
pozemky vpravo pod restaurací,
kde postavila v roce 1941 stávající dům. Pan Sequens s novou
manželkou Věrou pokračovali
v postupném budování restaurace až do roku 1948. Po smrti
majitele byla budova opuštěná, věci z interiérů si rozebrali
příbuzní. Následně kolem roku
1960 budovu dostaly Kovohutě
a udělaly zde bytovky. Bydleli tu
například Petráňovi, Svachovi,
Vašákovi či Lorenzovi. Okolo roku
1969 část budovy vyhořela. Hasiči tehdy táhli vodu až z rybníčku
pod hájovnou u chatek. Postupně
ubytovna chátrala, posledním
obyvatelem byl myslím pan Petráň. Po revoluci rodina o restituci
nepožádala kvůli velkým nákladům na opravy (restituce byla
možná po uhrazení peněz, které
dostali po zestátnění.)
V současné době jsou velké změny vidět jak ve skaleckém areálu,
tak v našem bezprostředním okolí. Vyrostlo zde mnoho nových
domů a i nový majitel bývalé restaurace (ubytovny) na jejím místě postavil nový dům.
Děkuji za odpovědi.

David Bílek

ji sběrné suroviny a dnes obytný
dům) a dům pana Dekastela. Najednou se začalo ve velkém stavět. Nejdříve se postavily domy
na pravém konci ulice 5. května
u garáží, pak svobodárna a nakonec činžáky. Dostavovalo se někdy kolem roku 1957. Každý den
jsme pozorovali změny způsobované výstavbou.
Mám také vzpomínku na poslední
Skaleckou pouť roku 1953. Rodiče
tam měli stánek, prodávali cigarety. Později si otec na tento prodej ještě zavzpomínal, když mezi
květnem a říjnem 1956 oddíly
PTP stavěly hřebenovou silnici
a pár měsíců tábořily přes silnici
u rybníčku. Autopark měli nad
vodárnou. Otec jim z okna prodával v improvizované armě pivo
a cigarety. S tímto útvarem přijel
do Mníšku například pan Vintr,
který tu pak natrvalo zakotvil.

Rusové na Sequensi
Proměnilo se v průběhu času nějak zásadně místo, kde nyní žijete
(horní konec Řevnické ulice naproti hájovně p. Homolky)?
Jedna zásadní změna pro mě byl

Další informace z historie Mníšku
můžete nalézt na
http://okrspolek.webnode.cz/
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Škola

60. výročí Základní školy
v Mníšku pod Brdy
V sobotu 8. října 2016 oslavila Základní škola Komenského 420 své šedesáté výročí. Pro připomenutí nahlédneme do dávné minulosti. Ve školní kronice je napsáno: „V neděli dne 4. listopadu 1956 byla
slavnostně otevřena a předána svému účelu nová budova osmileté školy
v Mníšku pod Brdy. Po fanfárách pionýrů a státních hymnách přivítal
účastníky slavnosti jménem školy tehdejší pan ředitel školy soudruh Václav Mazáč. Prohlídkou budovy všemi přítomnými byla slavnost ukončena.
Tímto se odstartovala éra šedesáti let mníšecké základní školy“.
Současní žáci, pedagogové a vedení školy připravili průřez tím, co
vše se ve škole událo za těchto šedesát let, kolik režimů se vystřídalo
v tomto období a jaké změny ve škole nastaly. Výstava byla rozdělena
na sekce po jednotlivých desetiletích. Ve všech patrech školy si mohli
návštěvníci prohlédnout staré fotografie, pomůcky, učebnice, vysvědčení, oblečení, výtažky z kronik a podklady z archivů. Zněla zde také
hudba typická pro dané období.
V tento slavnostní den byly dveře školy otevřeny nejen našim žákům
a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti a samozřejmě i bývalým zaměstnancům školy. Oslavu slavnostně zahájila v tělocvičně školy paní ředitelka Mgr. Michaela Pažoutová. Ke slavnostnímu projevu se připojil pan
starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D. a paní místostarostka Daniela Páterová.
Pro návštěvníky byl připraven pestrý program. Žáci a žákyně zpívali,
tančili, cvičili a hráli na hudební nástroje. Vystoupila i zpěvačka Zora
Jandová a zpěvák Martin Maxa, bývalý učitel. Závěrečné slovo pronesl
místní pan farář Jan Dlouhý. Všichni zúčastnění měli možnost zhlédnout veškeré prostory školy.
Třešničkou na dortu byla prohlídka nově postavené nádherné tělocvičny. Děti si mohly vytvořit pěkné výrobky v dílničkách a zúčastnit se soutěže Poznej svého učitele podle fotografie z dětství. Každý návštěvník
získal školní časopis „Školáček“, klíčenku a brožuru s logem školy. Pedagogové k narozeninám školy natočili vtipné video „Happy teachers“,
které bylo prezentováno ve vestibulu školy. Ve školní jídelně se mohl
každý posilnit dobrým občerstvením, kávou, čajem a limonádou.
Na zdárném průběhu celé oslavy měli kromě pedagogů podíl především žáci a žákyně školy. Zodpovědně shromažďovali a nosili fotografie,
diplomy, staré slabikáře a sešity, malovali plakáty, nacvičovali spartakiádní, taneční a hudební vystoupení, rozdávali občerstvení a prováděli
návštěvníky školou.
Současná koncepce naší školy je postavená na rozvíjení morálních hodnot dětí. Pozitivní reakce veřejnosti na tuto oslavu jsou důkazem, že
jdeme správným směrem.
Mgr. Jitka Vočková, PhDr. Lenka Krupková,
učitelky Základní školy Komenského 420
Novinkou k 60. výročí školy je spuštění oficiální facebookové
stránky ZŠ Mníšek pod Brdy
www.facebook.com/zsmnisek

Z reakcí účastníků
Krásné to je. Je to moc hezky uděláno. Chodila jsem sem do školy a tak
se nacházím se i fotografiích. Ledacos se změnilo, hlavně vevnitř ve
škole, třídy jsou nádherné, luxusně vybavené.
Návštěvnice z Mníšku
60. výročí nám zabralo hodně času, hlavně asi paní ředitelce, která to
vše organizovala. Už jsme se o tom bavili před prázdninami, nějaké
nápady, jak oslavy uskutečnit, už padaly tehdy. Dopracovávaly se v přípravném týdnu a celé září jsme tím žili.
Vlaďka Pirichová, učitelka
Moc se mi to líbí, jak jsou expozice odstupňovány od toho, jak se škola
stavěla až po to, jak se nyní staví nová tělocvična.
Tomáš z 8. ročníku
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Společnost

VÝHRA A OCENĚNÍ V SENIORU ROKU 2016
Dlouholeté úsilí všech zaměstnanců a pomocníků uživatelů v Domečku
sklízí ovoce. Naše pracovní kluby ERGO 1 a ERGO 2 získaly ocenění, a to
1. místo jako Nejlepší klub roku. Výsledky našich prací máte možnost vidět a
zakoupit na našich stáncích, a to jak na akcích, které již byly (Skalecká pouť
2016, trh na náměstí F. X. Svobody 15. října) nebo ty, které budou následovat - konkrétně Knoflíkový trh 10. prosince a benefiční vánoční koncert
v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy 15. prosince. Dále je možnost zakoupení výrobků přímo v Domečku. Přispět můžete na naše sbírkové konto 020036-0388060359/0800. DĚKUJEME!!!
Jan Daniel, ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou blahopřeje zaměstnancům a uživatelům k udělení tohoto významného ocenění a zároveň děkuje
všem, kteří si zakoupili naše výrobky a přispěli tím výrazně do naší sbírky,
která je vedena k pořízení bezbariérového vozidla a vybavení Snoezelen
místnosti pro uživatele s demencí a Alzheimerovou chorobou.
Lucie Trachtová

První Tvořivý trh v Mníšku
Sama tvořím a vím, jak může být obtížné prosadit se nebo dát o sobě vědět
a nabízet své výrobky. Stejně tak vím, že se kolem mě pohybuje hodně lidí,
kteří něco vyrábí, ale nevědí, jak se prodat.

Vánoční krabice
od bot
Čím víc se blíží Vánoce, tím častěji se

mě lidé ptají, zda budou zase Krabice od bot a já všem slibuji, že určitě
budou a ve skrytu duše doufám, že
se zase mníšečtí zapojí. Loni se v našem malém městě sebralo 800 dárků, což byla téměř čtvrtina ze všech krabic v celé České Republice. Úžasné!
Pro ty, kteří o této akci ještě neslyšeli, tak se jedná o vánoční akci, kdy se
do krabic velikostně odpovídajícím krabicím od bot dávají dárky, které pak
putují za dětmi do sociálně vyloučených lokalit na severu Čech, azylových
domů a detenčních středisek. Věci, které do krabice dáváte, nemusejí být
nové, ale měly by být zachovalé a kompletní. Každé dítě dostane až na výjimky pouze jednu krabici, pro většinu to bude ten nejkrásnější a leckde
i jediný dárek, který dostane.
I samotné rozbalování je pro ně velkým dobrodružstvím, proto doporučuji obsah namíchat, aby tam byl například plyšák, puzzle, magnetky, sešit,
knížka, pastelky, sladkost, osobní vzkaz od Vás, cokoliv Vás napadne a doma
Vám třeba ani nebude chybět. Krabici potom vánočně zabalte a nahoru viditelně napište, zda je určen pro kluka či holku a pro jaké věkové rozpětí.
Každý rok je hlavní nedostatek dárků pro skupinu 12-15 let, takže za tyto
balíčky budeme zvláště moc vděční. Můžete do nich dát třeba kosmetiku,
puzzle, bižuterii, knihu, hezký kousek oblečení, flešku, vlastně cokoliv, čím
uděláte radost.
Krabice se budou sbírat na základní škole, městském úřadu, v knihovně, ve
školkách a ve Fabiánku.
Termín uzávěrky bude letos 10. prosince, kdy se krabice budou sbírat ještě
na Knoflíkovém trhu.
Všem, kteří se zapojí, předem moc děkuji za pomoc těmto dětem na okraji
a věřím, že každá krabice přinese radost dárci i obdarovanému.
Akci garantuje Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE.
www.krabiceodbot.cz

Katka Vojkůvková

Podzim ve Sluníčku

Nejprve se zrodil nápad založit FB skupinu Tvoříme, podnikáme, podporujeme Mníšek pod Brdy, a když se do ní během hodiny přihlásilo asi 50 lidí, byl
už jen krůček k tomu, zrealizovat Tvořivý trh
Hlavní myšlenkou trhu je seznámit se s tvorbou svého souseda, ať už se
jedná o výrobu svíček, medu, domácího moštu, šití sukní anebo dokonce
nabídky žehlení prádla. Pořád to jsou služby místních obyvatel, kvůli kterým
dost často jezdíme do Prahy či dále.
Počasí si s námi pohrávalo až do posledních dní, a tak se trh v sobotu 8. října
uskutečnil v MKS oproti plánovanému předzámčí. Atmosféra byla vřelá
a uvolněná, byla jsem unesena, co vše se dá vyrábět a hlavně s jakou zručností! V nabídce byl např. med z Vlašimských lesů, háčkované čepičky, ozdoby, designové oblečení, šperky z polymerové hmoty i z polodrahokamů,
šamanské léčivé předměty, malovaná trička, řezané svíčky, čajový koutek
z Dobříše, šité hračky, ponožkové opičky, nabídka profesionální fotografie,
výroba Bosobot z kůže, podzimní věnce, čelenky do vlasů, bezlepková strava a mnoho dalšího. Prodejci byli převážně z Mníšku, ale i z Líšnice, Nové
Vsi pod Pleší, Varadova, Řevnic, Dobříše, Zahořan... Skvělou kávu nabízelo
Cafe Bistro Patina House. Po celou dobu byl sál plný úsměvů a radostných
obličejů.
Návštěvnost trhu byla tak akorát vzhledem k počasí a oslavám 60. výročí
ZŠ. Jak mi řekla jedna prodejkyně: „Já toho prodala hodně, takže lidí bylo
dost :-)“
Na otázku, kdy bude další trh, jsem odpovídala, že určitě bude, že se stane
tradicí. Další Tvořivý trh bude pravděpodobně na jaře. Kdo má zájem zúčastnit se, prosím, pište na bartunkova@ibart.cz.
Děkuji všem za účast a za to, že jsme u toho mohli společně být. Děkuji
Veronika Bojdová za překrásné fotky! Děkuji Městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí prostoru a podporu s propagací. Děkuji Pavlu Vávrovi za pomoc
s realizací na místě, za psychickou podporu, za výborný makovec a za to, že
prostě JE.
Těším se na tvořivou, Ivana Bartůňková
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První měsíce školního roku utekly
jako voda a z nás v Miniškolce Sluníčku se stala sehraná „partička“ pěti
tet a spoooousty mrňousků :)
Krásné, podzimní dny přímo vybízely k vycházkám do lesa, sbírání barevného listí, bukvic, šišek a žaludů k výrobě podzimních dekorací a povídání
o zvířátkách, jejich „lesních domovech“ a potravě. Na školkové zahradě
máme jabloň a ořech, a tak se k nám nastěhovali ježci a veverky a ke krmítku
pod oknem už se začínají slétat ptáci. Děti pečují o měsíční jahůdky, které
nám plodí ještě teď na podzim, sbírají spadaná jablka a ořechy a zahradu
pomalu připravujeme na zimu.
Od října opět začal ve Sluníčku tradiční VÝTVARNÝ KROUŽEK s tetou Lídou,
kde si děti procvičují jemnou motoriku, učí se rozmanitým výtvarným technikám, rozvíjet fantazii, pracovat ve skupině i samostatně. Výrobky jsou pozoruhodné a děti mají vždy velkou radost, jak se jim dílka povedla.
Také ANGLIČTINA HROU s Markem Aschermannem je už v plném proudu
a děti se hravou a veselou formou seznamují s cizím jazykem.
Pečujeme ale také o naše zdraví a v listopadu zahajujeme podzimní a zimní
ozdravnou kůru - pravidelné saunování, denně před spaním dětem budeme stříkat v místnosti eukalyptový spray, který blahodárně působí na dýchací cesty, vařit bylinkový čaj s medem a citronem a samozřejmostí bude
zvýšený přísun vitamínů.
Teď už se ale všichni moc těšíme na dýňování se strašidly, na divadélko,
které k nám v listopadu přijede s pohádkou, se staršími dětmi do kina, na
příchod Mikuláše, zdobení vánočního stromku na náměstí a nejvíc na naše
školičkové Vánoce, protože díky dětem jsou Vánoce krásné a opravdové.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych velice poděkovat panu Pavlovi Černému z květinářství Kytku.
cz za darování úžasného materiálu pro náš výtvarný kroužek - moc si toho
vážíme.
Velký dík také patří panu Radkovi Bednářovi za výsadbu jahod a rajčat pro
děti, které měly možnost se o rostlinky starat a pochutnat si na sladkých
plodech :)
Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko
www.minislunce.cz

Svatováclavské posvícení

Spolky

Podzim v mc oáza

Už jste to někdy zažili? Navaříte, napečete, oblečete se do svátečního,
čekáte, čekáte a hosté nikde. Podobný scénář jsme zažívali při letošních posvícenských oslavách. Pak se ale stal zázrak a farní zahrada byla
během chvilky plná rodičů, dětí, babiček i tetiček. V tu chvíli jsme pochopili, jakou sílu a moc mají příznivci našeho spolku. A kde bychom
bez Vás byli? Kdo by plnil úkoly v posvícenské stezce? Kdo by se radoval
z připravené pohádky? Střílel z kuše na papírového mníšeckého divočáka? Vyráběl ve vlněné dílně? Komu by tkadlena ukazovala své umění?
Kdo by snědl všechny nachystané dobroty?

Indiánská Miniškolička

První říjnovou sobotu jsme zahájili již tradičním Bazárkem. Prodávajících i kupujících bylo tak akorát,
a tak si každý našel, co potřeboval.
V září i v říjnu se konaly oblíbené
Miniškoličky. Děti si zahrály na
indiány, zacvičily si jógu, Miniškoličku na téma „Zvířecí svátek“
navštívili dokonce dva psí kamarádi, kteří předvedli spolu s dětmi
vystoupení. Na Miniškoličce s tématem „Dýňová sklizeň“ si mohl
každý ozdobit svoji dýni. Tímto
děkujeme Zahradnictví pod Skalkou za darované dýně.

Pohádka O kouzelném hrnci

V listopadu se také můžete těšit
na nabitý program Miniškoliček:

Ani pokud jde o Vaši štědrost, jste nás letos nezklamali. Výtěžek z dobročinného jarmarku dosáhl výše 16 212 Kč a bude použit na pořízení venkovních dveří do prostřední místnosti (kuchyňky) budovy Oázy na farní
zahradě. Díky všem ochotným jednotlivcům i rodinám, kteří se podíleli
na vytváření programu, zajišťovali prodej, vyrobili, darovali na jarmark,
co je jejich srdci blízké. Děkujeme také řeznictví Novák za slevu na výborné buřty a brašnářství Věra Kašpárková z Líšnice za kožené výrobky.
Děkujeme, že Vás máme!

3.11. Drakiádová Miniškolička
10.11. Miniškolička s besedou - Interaktivní beseda období vzdoru
s nadhledem s Mgr. Kateřinou Neubauerovou, s dětmi během besedy
si budeme hrát a tvořit.
24.11. Miniškolička na téma „Přichází advent“ – krátké povídání
o adventu, zacvičíme si, zahrajeme si hry se zimní tématikou, vyrábět
budeme svícny z jablíček, které opravdu zvládnou i nejmenší děti.
Chystáme pro Vás také listopadový podvečer s pohádkou a dobrotami.
Ve středu 9. 11. od 17.00 Vás zveme na besedu o látkových plenách
dnešní doby. Rezervujte si své místo na mcoaza.mnisek@seznam.cz.
Nezapomeňte sledovat náš web http://oaza.mnisek.cz/mc nebo Facebook Mateřské centrum OÁZA, kde najdete více informací. Pozvánky
také najdete na našich nástěnkách.
Těšíme se na Vás.

Kristýna Horká, koordinátorka MC Oáza

Pavla Pšeničková, Oáza Mníšek pod Brdy, z. s.

Čejka na Zelené stezce

Soutěž Zelená stezka vznikla před 4 lety a probíhá vždy začátkem října
v pražské Šárce. Pořádá ji dětská organizace Mladí ochránci přírody.
Čejka se této soutěže zúčastňuje od začátku.
Soutěží zde tříčlenné hlídky a zároveň se hodnotí výsledky celého
týmu. Na stezce, která vede zajímavou přírodou, kladou odborníci
dětem otázky z různých oborů přírodovědy a ekologie a poznávají se
různé přírodniny. Je to docela těžké - vždycky jsme zde ale uspěli slušně.
Letos byl však úspěch opravdu značný. Starší byli na 1. a na 3. místě,
mladší obsadili 2. místo. Jako tým byla Čejka na 2. místě. Přitom konkurence byla veliká – zúčastnilo se více než 100 dětí z Prahy a okolí.
Soutěž zatím nemá kola v jiných krajích, ale třeba i to jednou bude.
Věra Hanousková
Foto: Denisa Mašková
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Spolek Stříbrné Lhoty
V sobotu 15. října 2016 se v restauraci „Na Náměstí” ve Stříbrné Lhotě
konalo historicky první veřejné setkání Spolku Stříbrné Lhoty. Spolek
vznikl z popudu lhoteckých obyvatel a jeho hlavní činností bude péče
o veřejné prostory, organizace veřejných akcí (např. akce pro děti, sportovní turnaje, vánoční trhy) a účast ve správních řízeních. Členství spolku je otevřené všem, kdo se zajímají o rozvoj sousedských vztahů a životního prostředí ve Stříbrné Lhotě, výše ročního členského příspěvku
je 100 Kč. V případě zájmu o členství se prosím obraťte na předsedkyni
spolku Lucii Vorlovou (lhota.sobe@centrum.cz).
Magdalena Davis

zajistit bez něj. Z výše uvedeného je zřejmé, že bude dobré najít sponzory anebo si adaptovat jeden či více stromů. Doporučoval bych částku
okolo 500 Kč/strom.
Stromky pro výsadbu budou ve školkách k dispozici začátkem listopadu, kdy stromky budou ze školek teprve vyndány.

Jak může výsadba probíhat?
Výsadbu společně zajistí obyvatelé ze Sluneční ulice a jejího okolí. Vzájemně se domluví na kontaktní osobě, se kterou HB a městský úřad
budou v kontaktu. Na společné výsadbě se mohou podílet celé rodiny
včetně malých dětí. Stromky, kůly a další materiál zajistí HB, mulč město, například štěpky.
Jámy lze se domluvit s bagristou anebo se ručně vykopou asi tak týden
předem výsadbou.
Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

5. ročník Slavností piva malých pivovarů 24. září

Alej ve Sluneční ulici
Hnutí Brontosaurus (kancelář v Brně) zajistilo pro Mníšek v rámci programu „Akce příroda“ cca 15 tisíc Kč na výsadbu třešňové aleje ve Sluneční ulici (Optreal nad starým sídlištěm).
Projekt, který byl zpracován komisí pro životní prostředí, vznikl z podnětu od veřejnosti. V aleji bude 30 ks třešní, ve třech odrůdách. Aby alej
byla zajímavá, jedna odrůda budou žluté třešně.
Celková dotace od HB je 15 tisíc Kč, což je cca 500 Kč na jednu sazenici.
Cena jedné sazenice je 250 Kč, materiál na trojblok z kůlů okolo stromku
se pohybuje okolo 240 Kč. Vše bez dopravy. To jsou základní náklady
pro realizaci výsadby aleje.
Podobná alej v pražské ulici V Hrobech

Taková zpráva musí začít počasím. V loňském roce bylo více sluníčka,
letos bylo počasí takové, na jaké jsme v tomto ročním období zvyklí.
Mohlo se zdát, že letos bylo stánků o něco méně. Ale šlo jen o jiné postavení stánků – do podkovy – a počet byl stejný jako minule – tedy
13 pivovarů. Na ochutnávání to bylo tak akorát.
Začátek slavností byl v 11 hodin, kdy také zasedla porota k degustačním vzorkům. Předsedou byl bývalý sládek Choceňského pivovaru Jiří
Kašpar. Podle jeho slov byla úroveň letošního piva o něco slabší než
v minulém roce.
Návštěvníci jistě netrpěli hladem ani nudou. Stánek s občerstvením
k pivu, grilované steaky, klobásy, bohatý výběr sýrů a další pochutiny.
Na kamionovém návěsu hrála sympatická kapela Na Pohodu, Beta Band
a probíhaly různé soutěže.
Zatímco dospělí mohli holdovat nabízeným mokům, pro děti byly přichystány atrakce jako skákací hrad, kreslení a vybarvování omalovánek.
Pro Mníšek jde už o tradiční akci, na které se potkávají přátelé a známí i z blízkého okolí, o pohodové setkání sousedů. Podobné akce jsou
vůbec typem kulturního vyžití, kde si spoluobčané sesednou k jednou
stolu. Popijí, pojedí a pobesedují. Takové poklidné odpoledne, ideální
pro posezení s přáteli u dobrého piva. Věříme, že tomu tak bude i příště.
Co říct na závěr.
Poděkování: zejména ministru zemědělství, Ing. Marianu Jurečkovi, za
podporu, pekárně Jarolímek a zámku za poskytnutí nezbytné elektrické
energie, městu Mníšek za prostory a stany, Vodovodům a kanalizacím
za cisternu SčV, s.r.o., Komwagu za úklid a panu Bambouskovi za poskytnutí kamionového návěsu.
Pátý ročník máme všichni za sebou. Ať žije ročník šestý, kde pravděpodobně bude hrát i skupina ŠKWOR. Jistě se 30. 9. 2017 do Mníšku sjedou už známé pivovary anebo i nějaké nové.
I letos návštěvníci formou ankety hlasovali pro nejlepší pivovar. Na prvním místě se umístil Velkorybnický Hastrman.

Další, co je třeba:
V
 yhloubení jam 100x100x30-50 cm hloubky (To lze vykopat ruč-

ně anebo domluvit bagr. Přibližně náklady na jamku této velikosti
100-400 Kč/ks.)
K
 ůlování
A
 grogel - přídavek do půdy, který prodlužuje vlhkost v půdě na počátku suchého období (Celkově na všechny stromky jsou potřeba asi
2 kg, to je cca 1 300 Kč.)
V
 lastní výsadba
U
 pevnění příček kůlování
C
 hránička kmene (Používám tubus cca 35-50 Kč/kus, ale jsou další
možnosti včetně obalu rákosím.)
Z
 álivka - cca 100 Kč/100 l, pokud je dovezena komerčně s čerpáním
vody z přírodního zdroje
M
 ulčovací kůra 3 600 Kč/m3 při 10 cm vrstvy na 1x1 m plochy (bez
dopravy)
Práce jako výsadbu, kůlování, mulčování apod. lze zajistit na principu dobrovolnictví, ale materiál, bude potřeba koupit, anebo výsadbu
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Pořadí dle hodnocení odborné poroty:
Světlé pivo
1. P
 urkmistr Černice
2. M
 MX Lety
3. R
 odinný pivovar Vilém
Polotmavé pivo
1. S edlčanský pivovar Krčín

 ivovar Energon Nový rybník
2. P
3. V
 ítek z Prčic

Speciální pivo
1. P
 ivovar Vratislavice Kondrád
2. P
 ivovar Kozlíček Horní Dubenky
3. M
 MX Lety
Josef Dvořák, Aleš Krákora, Ivan Hrubeš

Ze zámku

Lákavý program zve do zámku i po zbytek
roku. Co nás čeká na podzim?

Vánoce s Elzou i vánoční tvoření
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás, milí čtenáři, zvali na zimní prohlídky Vánoce s královnou Elzou. Budou se konat během adventních
víkendů až do 18. prosince. Navštívit ale nezapomeňte také výtvarný
ateliér s vánoční dílničkou, ve kterém si příjemně strávenou chvilkou
připomenete blížící se svátky. Co si mohou nejen děti vybrat ke svému
tvoření? Třeba vyrobit postavičku čerta nebo anděla, vymalovat ozdobu na stromeček, vybarvit vánoční zvoneček a mnoho dalšího.

Móda napříč staletími – Ludvík XIV.
Francouzský král Ludvík XIV. je nejtypičtějším představitelem období
vrcholného baroka. To on udával tón a módu všem ostatním evropským panovnickým dvorům. Podle něj a Paříže se řídila bohatá šlechta
i méně movití měšťané.

Putování za zámeckými skřítky

Každý víkend a svátek vysedává na nádvoří zámecký skřítek. Vypadá
jako pekelník, ale s peklem nemá nic společného. Vítá všechny návštěvníky, hlavně děti, co přijdou do zámku. O státním svátku 17. listopadu
zároveň zve rodiny s dětmi na prohlídky Putování za zámeckými skřítky.
Ti další už se usadili v komnatách prvního patra. Představují se v roztomilé pohádkové podobě, ale někdy je můžeme potkat i v podobě
nevábného zvířátka. Potulují se přírodou a my ani nevíme, že vidíme
skřítka. Jeden vypadá jako had nebo žížala, druhý jako pavouk, další
jako zmoklé kuře. Ale na zámku jsou z nich fešáci. Třeba takový skřítek
Kredencovník se dětem líbí, ale zároveň je to lump a doma bychom ho
určitě nechtěli.

Kouzelné sklepení a výtvarná dílna

17. listopadu bude také otevřeno Kouzelné sklepení zámku. Kdo ještě
nenavštívil pohádkový svět, nechť sestoupí po točitém schodišti a pozdraví se s princeznou, ježibabou, vodníkem z rybníka nebo čertíkem
Brdíkem. Ve výtvarném ateliéru se nabízí nepřeberný výběr k tvořivému řádění. Děti si mohou vybarvit sádrový odlitek a odnést si ho domů
jako suvenýr. Barevní motýlci, pruhované včelky, autíčka jako opravdová, okatá sova, přítulná koťátka, rozkvetlé květinky, červené berušky,
odlitek zámku, princezna nebo usměvavý skřítek, to jsou jen některé
z motivů, které na děti čekají. Určitě nebudou vědět, který si vybrat dřív.

Základem jeho oděvu je dekorativní košile s límcem a velkými manžetami. Kolem krku měl řasenou krajkovou ozdobu zvanou žabó nebo
také fiží, přes sebe vestu a kabátec ušitý nejčastěji z drahé brokátové
látky, na nohou kalhoty těsně pod kolena a hedvábné punčochy doplněné stuhami. Ludvík chodí v botách na podpatku, na hlavě nosí klobouky a vysoké paruky dlouhé až do půli zad. Ty se vyráběly z koňské
hřívy, ovčí vlny nebo třeba z kozí srsti. O hygieně těchto časů asi víme
své. K vybavení pánů i dam tehdy neodmyslitelně patřila drbátka. Jistě
tušíme, proč byla potřeba.
Král Slunce, jenž svou přezdívku získal jako patnáctiletý, kdy oblékl zlatý
kostým řeckého boha Apollóna, byl velmi bohatý a jeho styl pompézní
a okázalý. A to i přesto, že na sklonku jeho vlády postihl francouzský
lid hladomor. Panovník s lidem velmi soucítil, často upadal do depresí
a dokonce pláče, ani tak se ale nedokázal svého přebujelého způsobu
života vzdát. Jeho láskou nade vše byly diamanty, které ho zdobily téměř všude. Na rukávech, přezkách bot, na sponách podvazků, používal
několik set diamantových knoflíků. Sbírka jeho drahých kamenů měla
mít na konci života hodnotu až šest set milionů dolarů.
Marie Charvátová, koordinační pracovník,
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Bílá paní s andělem opět na návštěvě

V sobotu 19. listopadu nás opět po měsíci poctí svou návštěvou anděl
a bílá paní. Rodiny s dětmi je potkají při Podvečerních prohlídkách od
16 hodin. Tajemné kouzlo osvětleného zámku v tomto podzimním
čase, kdy se zkracuje den a rychle se stmívá, jistě umocní zážitek dětí
z pohledu na bílou paní, jak se prochází se svíčkou v ruce.

A co nás čeká na zámku v zimě?
Mikulášská nadílka

V letošním roce bude dokonce po dva dny otevřeno Peklo i Nebe ve
sklepení zámku. Ve dnech 3. a 4. prosince se budete moci objednat
k Mikulášské nadílce. Rodiče můžou pro své ratolesti připravit balíčky různých velikostí s laskominami nebo vitamíny, připsat na lísteček
seznam hříchů nebo dobrých skutků, kterých se děti během roku dopustily, a odevzdat na zámku. My už zajistíme jejich předání příslušným
bytostem, jež budou mít obdarování na starosti. Děti si své koledy ale
budou muset trochu vysloužit. Třeba porazit čerta v kostkách, zazpívat
andělovi pěknou píseň a splnit různé úkoly.
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Diskuse, oznámení, inzerce

Obrubník u pekárny

Mníšecká rošáda 2016

Komise pro životní prostřední se ptá občanů, jak se jim líbí dřevěný
obrubník z kmenů. Nuže odpovídám: kdyby se komise KpŽP vydala na
místo a obhlédla terén, zajisté by sama zjistila, že je potřeba v místě
udělat odvodňovací žlab a spojovací chodník mezi chodníkem kolem
pekárny a chodníkem v ul. Dobříšská.

Po studeném jaru a průměrném létu nastal slunný podzim a nezadržitelně se blíží Vánoce a advent. Šachoví fanoušci v Mníšku pod Brdy
a okolí se jako každý rok těší, že si dobu adventní či předvánoční shon
zpříjemní a obohatí účastí na tradičním šachovém turnaji Mníšecká rošáda. Turnaj se uskuteční v neděli 4. 12. 2016 od 10.00 hodin v Městském kulturním středisku V Lipkách pod záštitou pana starosty Petra
Digrina.
Po uplynulých deseti ročnících dojde letos ke změně hracího systému. Bude se hrát tzv. švýcarským systémem na devět kol v tempu
2 x 10 minut na partii. Výsledky budou hodnoceny zvlášť i pro kategorii
děti a mládež do 15 let. Pro vítěze budou připraveny hodnotné ceny.
Pořadatelé, kterými jsou opět Šachový klub Mníšek pod Brdy, Oáza
Mníšek pod Brdy a Městské kulturní středisko Vás zvou a těší se na Vaši
účast.
Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou adresu
novak.vladimir@volny.cz nebo se přihlaste v den turnaje do 9.30 na
místě.
Vladimír Chudáček

Uznávám, že položit kmeny je jednodušší a levnější, ba i do Brd se to
hodí, ale do památkově chráněného města nikoliv.
Petr Jánský

Poděkování
Děkuji všem mým pacientům za přízeň a vedení města za pamětní list
jako poděkování za dlouholetou práci lékařky pro občany mníšeckého
regionu. Velký dík patří také všem zdravotníkům střediska, kteří mně
připravili nádherné a dojemné rozloučení.
MUDr. Sylva Říhová

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!

Péče o pleť na míru, konzultace líčení,
denní, večerní, společenské a svatební líčení
v pohodlí Vašeho domova. Tel. 723 772 456

Informace k aktuální kauze
JUDr. Miroslav Vilimovský zaslal počátkem října otevřený dopis zastupitelům města nazvaný Mafie v Mníšku pod Brdy. V souvislosti s tím, že
na plotě svého domu nalezl pověšenou mrtvou, z kůže staženou kočku,
je vyzval k odstoupení a obvinil je z podpory mafie ve městě. Následně
11 z 15 zastupitelů vydalo společné prohlášení, v němž se proti tomuto
nařčení ohradili, odmítli je jako snahu o zpolitizování činu a ten současně odsoudili. Policie ČR v Mníšku pod Brdy případ vyšetřuje jako trestný
čin, bližší informace vzhledem k probíhajícímu řízení nemůže poskytnout.
Zora Kasiková, redakce

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko;
l sběr různých druhů odpadů;
l odvoz odpadu po úpravách zeleně;
l vyštěpkování větví a jejich svoz;
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu.

ZIMní OTEVÍRACÍ DOBA
od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017
Pondělí zavřeno
Úterý 8 - 12 a 14 - 17
Středa 8 - 12 a 14 - 17

Čtvrtek 8 - 12 a 14 - 17
Pátek 8 - 12 a 14 - 17
Sobota 8 - 12

(zavřeno 27.-31. 12. 2016)

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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Inzerce

TEPELNÁ
ČERPADLA TEPELNÁ
TEPELNÁ ČERPADLA

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


'



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

TEPELNÁ ČERPADLA

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW

Cena0 Kč
0

0
od 70bez DPH

ce
instala
a
ž
á
t
Mon o 14 dnů
d

4u-therm s.r.o.

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

PRODEJNÍ GALERIE * ATELIER ZUZANA
Pražská 13, Mníšek p. Brdy
Aktuální nabídka adventních věnců, dekorací,
vánočních doplňků a dárků.

OTEVÍRACÍ DOBA
************
Těším se na Vás

od 28. 10. - 17. 12.,
každý pátek
9 - 17 hod.
každá sobota
9 - 15 hod.
***
Všechny adventní neděle
9 - 15 hod.
***
Týden před vánocemi
po 19. 12. - pá 23. 12.
9 - 17 hod.
***
Štědrý den 24. 12.
9 - 12 hod.

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

Polední menu dle Vašeho výběru
včetně dezertu 104 Kč

Široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů.
Velký výběr vín (Skoupil).
Od listopadu pro Vás točíme Plzeňské pivo.

Nový stálý jídelní lístek.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.ukajimarika.cz
Facebook Restaurace-U Káji Maříka
Reservace 722 123 254
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ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
JUDr. Jiří TVRDEK

▪ Zastupování u soudů, úřadů
▪ Vymáhání pohledávek
▪ Smlouvy
▪ Rozvody
▪ Ověřování podpisů
▪ Advokátní úschovy
a veškeré právní služby
ve všech oblastech práva
▪ Realitní služby

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

Caffé Don Cortez
Během měsíce listopadu pro Vás otevíráme
nové Bistro Cafe

Na náměstí F. X. Svobody 6, (bývalá prodejna bio-potravin)

Velký výběr chlebíčků
Obložené bagety
Panini
Domácí zákusky a sušenky
Italské dorty vlastní výroby (Petry svět)
Cukrovinky
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Reservace 721 776 160

Inzerce

ECO – F a.s., odborný podnik pro nakládání s odpady
(pobočka Mníšek pod Brdy, areál Kovohutí)

hledá

SKLADNÍKA/SKLADNICI S VZV

Požadujeme:

Nabízíme:

Náplň práce:
• Nakládka / vykládka na skladě
• Manipulace s břemeny na skladě

Kontaktní osoba:

• Průkaz VZV – podmínkou
• Zodpovědnost, svědomitost,
flexibilitu, bezúhonnost
• Fyzickou zdatnost

a venku

• Dobré platové podmínky
• Práci na plný úvazek
• Směnný provoz: ranní 7:00-15:30,
odpolední 15:30-24:00
• Pracovní zázemí
• Zaškolení
• Stravenky
Barbora Kučerová, mob. 776 764 604

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

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

21

Inzerce

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
188x128mm oliverius.pdf 1 25. 8. 2016 9:39:51
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Diamond group
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Inzerce

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
Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd 2

22.1.2013 14:55:41

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

23

Inzerce

Kvalitní
servis

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

po-pá 8-18
do 20:00
čt 8-20
so 8-12 / ne 14-17

perfektní
předprodejní
příprava kol
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www.kola-sport.cz

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

V LOKALITĚ MNÍŠEK POD BRDY JSEM
REALIZOVALA JIŽ 350 PRODEJŮ A PRONÁJMŮ
Prodám i Vaši nemovitost.
Rychleji a za vyšší cenu
než Vy sami.
Zavolejte mi

728 961 519

GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13, 252 10
Mníšek pod Brdy,
www.general-reality.cz
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