
Zpravodaj
městečka pod skalkou

Vánoce a milosrdenstVí
Když přijdete do mníšeckého kostela, 
upoutá Vás jistě krásný hlavní oltář sv. Vác-
lava uprostřed kněžiště. Váš pohled může 
padnout i na velkou sochu Ježíše Krista po 
pravé straně. Světlá socha s rozpjatýma 
rukama, pohled upřený do lodě kostela  
a na hrudi srdce ovinuté trnovou korunou.  
Socha s příslušným oltářem, svatostánkem  
a svícemi není původním vybavením 
kostela (ten byl vysvěcen r. 1756), ale do-
datečným doplněním r. 1937. Iniciativa 
tehdy vzešla od mníšeckého pana faráře 
Josefa Kloučka, který oslovil mníšecké-
ho mecenáše, pana továrníka Norberta 
Karla. Spolu vyhledali řezbáře a podle 
sochy v Kutné Hoře vznikl postupně 
celý boční oltář. Na svatozáři v poza-
dí sochy, nazvané „Božské Srdce Páně“, 
je nápis: „Ježíši, Králi náš, dej mír nám  
i všem národům – Svému Spasiteli Sylva, 
Albi a Norbert Karlovi, 27. 2. 1937“.

Proč se rozhodli doplnit už tak krásný kos-
tel? Jak se dozvídáme z kroniky, nejen aby 
zaplnili stěnu naproti rodinnému památ-
níku Unwertů, ale aby zvýraznili a podpo-
řili úctu k podstatné vlastnosti Pána Ježíše 
Krista – k jeho Srdci, které milovalo každé-
ho člověka, a to až do té míry, že samo za-
kusilo utrpení a bolest.

Proč to píši v předvánočním čase? Protože 
Ježíš, kterého budeme uctívat v jesličkách 
jako malé bezbranné děťátko, je tentýž Je-
žíš o Velikonocích a Letnicích. Ježíš, který se 
proto narodil, aby vydal svědectví pravdě  
o Božím milosrdenství. Bůh způsobil na-
rození svého Syna do lidské společnosti, 
aby mohl svůj milosrdný vliv intenzivněji 
uplatnit. Nabídnout a vysvětlit život s na-
dějí, cílem a jistotou, že dobré jednání při-
náší lidem pokoj a mír. A Ježíš svůj úkol pl-
nil ze všech sil, ne z nějaké povinnosti, ale 
z opravdové nefalšované lásky k lidem. 

Proto je Ježíš často ukazován na obrazech 
či sochách se srdcem na hrudi – milosrd-
ný, tj. soucitný a věrný.

Až budete o Vánocích přicházet do kos-
tela obdivovat betlém a necháte se unést 
bezbranností narozeného v jeslích, ne-
opomeňte se také zahledět na Ježíše  
dospělého, žehnajícího rukama probo-
denýma hřeby lidské nenávisti. Odpouští  
a dává nám v tom příklad. Ano, Ježíš nezů-
stal spinkat v jesličkách jako malé pacho-
látko, ale stal se Králem mocným svým 
milosrdenstvím. Milosrdenství přibližuje 
člověka k bližnímu, kterého potkává – 
včetně těch, kteří se proti němu provinili.

Milosrdenství je vskutku božská vlastnost, 
kterou si máme chtít osvojit. V této vlast-
nosti bychom měli dokonce mezi sebou 
soutěžit. Což si ji dát za novoroční před-
sevzetí? Zdá se Vám to jednoduché nebo 
hloupé? Naopak je to velmi náročné, pro-
tože být milosrdný není člověku vrozeno, 
spíše naopak, je podle přísloví člověk člo-
věku vlkem (homo homini lupus).

Narozením Ježíše byla vyhlášena velká 
soutěž pro všechny lidi – nejen křesťany: 
mít v úctě bližního, nechovat v sobě zášť, 
odpírat touze po pomstě, odpouštět, po-
máhat, potěšit, být trpělivý… Co nechceš, 
aby ti druzí dělali, nedělej ty jim… Ano, 
Vánoce nastartovaly zcela novou éru lid-
stva, v níž Bůh důvěřuje lidem, že dokáží 
být stále lepšími, milosrdnějšími. Důvěřuj-
me i my sobě v to lepší, co v každém z nás 
dříme. Pak v našich rodinách a celé spo-
lečnosti zavládne opravdový pokoj a mír, 
který si o Vánocích tak upřímně přejeme.

Přátelé, žehnám Vám, Vašim blízkým i ce-
lému tomuto krásnému městu. 

Jan Dlouhý, farář
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Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí, 

dnes mám pro Vás několik dalších zajímavostí a informací, na které 
se mě ptáte nejčastěji. Velká část z nich se týká menší průmyslo-
vé zóny při nájezdu na dálnici, tedy oblasti hned nad benzinovou 
pumpou. Jak to tam tedy je a co v těchto místech bude stát? 

Kolem myčky se připravují dvě nová prodejní a servisní centra. 
První staví společnost BCE z Lahovic. Příští rok na jaře by se rádi 
do Mníšku přestěhovali a centrum otevřeli. Budou nabízet prodej  
i servis čtyřkolek, skútrů a zahradní techniky, a to především značky 
Husqvarna. Naproti servisu vzniká prodejna, půjčovna a servis kol, 
elektrokol a dalších vozítek spolu s menším rychlým občerstvením. 

Opravdu velké centrum vznikne ještě výše. Už nyní se zde začaly 
provádět první stavební práce a postupně vznikne skladová hala, 
kanceláře a prodejna společnosti Maqfort z Dobřichovic, která do-
dává různé přetvářecí stroje na zpracování plechů a profilů. 

Chci Vám popřát nádher-
né Vánoce mezi blízký-
mi a přáteli. Buďte zdraví  
a zkuste se radovat z ma-
lých i větších dobrých věcí 
a událostí, které se dějí kaž-
dý den. Všechny nás obklo-
puje hodně napětí, strach 
z budoucnosti a nespoko-
jenost na všech stranách. 

Nenechte si vzít krásu vánočního poselství a přijďte se společně 
bavit o Štědrém dnu na předpůlnoční troubení od 23.15 na náměs-
tí. Tradičně se na Vás těším taky den před silvestrem opět na ná-
městí od 17.00 hodin. Oslavíme Předčasného silvestra, popřejeme 
si všechno dobré a podíváme se na ohňostroj. 

Těším se na setkání s Vámi. 
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MěSTA
rada města 
l  souhlasila s úpravou projektové dokumentace pro společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení stavby komerčního centra na pozemcích 
p. č. 1304/2; 1308/4; 1318/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy;
l  souhlasila s uzavřením smlouvy o odběru a likvidaci tříděných odpadů 

mezi společností AMT s. r. o. Příbram a Městem;
l  souhlasila s odesláním dopisu s uznáním závazku k převzetí kanalizace 

Městem od společnosti Optreal s. r. o. a pověřila starostu podpisem dopisu;
l  souhlasila s návrhem smlouvy mezi Městem a firmou Maduto s. r. o. 

na dodávku umělého trávníku včetně vsypu na dětské fotbalové hřiště  
FK Mníšek pod Brdy a pověřila starostu města podpisem této smlouvy;
l  vybrala společnost Eurotender s. r. o. jako vítěze organizačního zajiště-

ní zadávacího řízení zjednodušené podlimitní veřejné zakázky „Projekto-
vé práce, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy“;
l  projednala Zásady pro poskytování finančního příspěvku Města na 

úhradu nákladů za vývoz jímek a postoupila je s doporučením ke schvá-
lení zastupitelstvu města;
l  schválila Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého roz-

sahu;
l  projednala návrh na změny v placení parkovného na Náměstí  

F. X. Svobody a postoupila ho zastupitelstvu;
l  souhlasila se zveřejněním výzvy na webu města k obsazení pracovní sku-

piny pro nové webové stránky města;
l  pověřila místostarostku jednáním o zajištění kmenových tříd pro  

ZŠ Komenského 420 pro školní rok 2016/2017;
l  souhlasila s navýšením varné kapacity kuchyně školní jídelny Komen-

ského 420 na 800 obědů denně; 
l  jmenovala členkou redakční rady Zpravodaje Mgr. Michaelu Škultéty;
l  souhlasila s pronájmem 2 kotců v Psím útulku Bouchalka;
l  souhlasila s aktualizací ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře 

tříděného odpadu s platností od 1. 12. 2015;
l  souhlasila s vybudováním mysliveckého zařízení – kazatelny na pozem-

ku parc. č. 2056/5 v k. ú. Mníšek pod Brdy z důvodu tlumení divokých prasat;
l  souhlasila s průzkumem azbestu ve dvou objektech v majetku Města, 

parc. č. 1265/3 a 13/2, k. ú. Mníšek pod Brdy; 
l  souhlasila s ořezem 14 sakur na pozemku města p. č. 2899/1 a na zákla-

dě poptávkového řízení vybrala nabídku firmy Hradský; souhlasila s po-
kácením suchých stromů na pozemcích města č. p. 1290/1, 1266/2, 1243 
a 1258/5 a s pokácením 9 borovic před domy č. p. 825 a 826 v ul. Nová, na 
pozemku města parc. č. 709/1 (vše k. ú. Mníšek pod Brdy).

Zastupitelstvo města
l  vzalo na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru; 
l  schválilo záměr výstavby multifunkčního Pavilonu jako 3. etapy pro-

jektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“ dle ověřovací studie zpracova-
né společností GRIDO architektura & design s.r.o. a pověřilo radu města 
zadáním výběrového řízení na dodavatele projekčních prací; 
l  pověřilo radu města zadáním vypracování studie parkování v oblasti 

ulic J. Šťastného, Nádražní a Komenského v souvislosti se záměrem vý-
stavby Pavilonu;
l  schválilo koncesní smlouvu s vítězem koncesního řízení na provozování 

vodovodního přivaděče pro zásobení pitnou vodou, společností Vodovo-
dy a kanalizace Beroun, a.s.; schválilo uzavření dohody vlastníků provoz-
ně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, 
a to mezi Městem a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy;
l  schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015 podle požadavků finančního 

výboru.

Více informací o jednání ZM na str. 5. Zápisy a audiovizuální záznamy z jed-
nání zastupitelstva města najdete na www.mnisek.cz.

ZpraVodaJ mĚsteČKa pod sKalKoU 
Nepolitický 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. 245) je v pondělí 11. ledna 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. 
Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů. 

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: Bc. Andrea midkiff, m.A., Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, miloš Navrátil, michal Strnad, mgr. michaela Škultéty
Technická příprava a jazyková korektura: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. 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.

UZÁVěRKY A VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAjE V ROCE 2016
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, rok 2015 byl po 15 letech prvním rokem, 
kdy Zpravodaj vyšel ke každému kalendářnímu měsíci (s jedním dvojčís-
lem o prázdninách). Na tento způsob vydávání Zpravodaje chceme v roce 
2016 navázat úpravou harmonogramu vydávání Zpravodaje tak, abyste 
jej dostávali vždy ve stejnou dobu. Nově byste jej měli nacházet ve svých 
schránkách o prvním víkendu kalendářního měsíce, pro který je vydáván. 
Kvůli přechodu na tento systém bude první vydání roku 2015 dvojčíslem 
společným pro leden a únor. Termíny uzávěrek pro první pololetí roku 2016 
jsou následující: 
pondělí 11. ledna (č. 245-246, leden-únor)
pondělí 15. února (č. 247, březen)
pondělí 14. března (č. 248, duben)
pondělí 18. dubna (č. 249, květen)
pondělí 16. května (č. 250, červen)
Čas uzávěrky je vždy v 18 hodin. 
Věříme, že tuto změnu, díky níž by Zpravodaj měl být ještě aktuálnější, přiví-
táte. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2016.

Redakční rada a redakce Zpravodaje
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Jak to vidí naši zastupitelé

KDYž SE STAVÍ, PRASKAjÍ KOŘENY
Byl jsem OSMI požádán, zda bych neporadil, jak zajistit přejezd stavební 
techniky přes kořenový prostor lip z Nádražní ulice na staveniště. Ale 
když jsem k tělocvičně přijel, bagrem přetrhané kořeny signalizovaly 
bezohlednost stavbařů k veřejnému majetku.  Výkopem pro přeložku 
kabelů 4 lípy přišly o většinu kořenů, které je vyživovaly. 

Z mého pohledu lípy jsou trvale poškozeny a odsouzeny k postupné-
mu chřadnutí, které může trvat i několik let. O poškození je proveden 
zápis městskou policií, je zápis ve stavebním deníku a vše je předáno  
k šetření ČIŽP. OSMI zajistilo ošetření přetrhaných kořenů a stavební 
firma měla svrchní část výkopu zasypat ornicí, aby byla šance pro růst 
nových kořínků. S ohledem na průměr kořenů i přes 10 cm v průměru 
a následnou absenci cca 70 % kořenů úspěch v záchraně lip nečekám.  
Ale nic lepšího v dané chvíli a možnostech nebylo možné zajistit. Pokud 
město rozhodne, že lepší je výměna a firma zajistí náhradní výsadbu, 
jsem pro.

Leckdo si řekne: „Kvůli několika kořenům, tolik kraválu, tělocvična je dů-
ležitější, jinak propadnou dotace“. Jenže tak to není. Stromy mají svoji 
cenu a orientačně, podle různých metodik ocenění, hodnota stromu se 
pohybuje od 40 tisíc Kč, krát 4 stromy. 

Ale to podstatné – přes 20 let v ČR jsou platné normy, které popisují, jak 
v případě staveb u stromů postupovat, aby byly co nejméně poškozeny. 
A zde stačilo, aby vedení radnice se včas obrátilo, například na komisi 
pro životní prostředí, se žádostí o radu, jak majetek města chránit. A tak 
se nestalo. 

Stromy fyzicky poškodila stavební firma, která má zodpovědnost, pro-
tože ochranu dřevin naštěstí stanovil vyjádřením MěÚ Černošice. A ta 
pravidla firma nedodržela. Ale morálně nesou vinu i ti, kteří harmono-
gram přípravy a stavby tělocvičny dohnali do šíleného realizačního ter-
mínu, kdy každé zdržení ohrožuje celou dotaci na obnovu školy.

Navíc - opatření s ohledem na etický význam stromů u školy, před hřbi-
tovem, by nebyla nákladná. Nejlépe vzduchem vyfoukat zeminu okolo 
kořenů a kořeny podkopat, případně výkop vyhloubit ručně (ale kořeny 
se nakopnou). Anebo protlak pod kořeny.

Na fotce je protlak, který investor dle požadavku města v Lipkách musel 
zajistit.

Pavel Jeřábek

SLOUPEK OPOZIČNÍhO  
ZASTUPITELE
Zkusím náš Zpravodaj obohatit o můj sloupek. Když 
má sloupek starosta a místostarostka, tak proč ne za-
stupitel.

Část veřejnosti není spokojena s atmosférou ve 
Zpravodaji. Říká, že se dohadujeme, napadáme se, hádáme apod. Dá-
vám jim za pravdu. Ale je třeba rozlišit, kdy článek toho či onoho auto-
ra konstatuje určitý děj věci, chování a způsob jednání představitelů 
obce či občana. Zda ten článek je informací, jaká je odvrácená strana 
některých jednání, či zda článek je doslova psán s cílem jen poško-
dit. Je to velmi tenká hranice, kde záleží na každém čtenáři, jak článek 
dle své povahy vyhodnotí. A tak například jak starosta říká, že si lidi 
stěžují na obsah Zpravodaje, mně zas jiní děkují, že opozice otevírá  
13. komnatu radnice. 

Mnoho sporů vzniká okolo „otevřenosti“ radnice k veřejnosti a i zastu-
pitelům. Když zastupitel dostane materiály týden před jednáním, těžko 
si do týdne sežene kvalitní podklady pro rozhodnutí. Nestíhám se ani 
zeptat „svých“ občanů, jak je mám v jednání zastoupit. Ale popravdě – 
veřejné zasedání je jen divadlo pro veřejnost.

Uvedu příklad okolo přístavby školy. Radnice zveřejnila projekt v září 
2015 (záměr je z 2014), kdy se s projektem pro termín stavby moc dělat 
nedá. Ale v „eM 31“ jsme si přečetli příklad, že naopak v Líbeznici pro-
běhla široká diskuse s veřejností, jaká jejich škola bude. 

Která radnice je ke svým občanům otevřená a kterou byste si v Mníšku 
přáli? Tu současnou, anebo například tu z Líbeznice?

Můžeme se sice bavit o nové škole, o změně projektu, ale fakt je jeden 
– listopad 2016 je termín pro vyčerpání dotace. Co nevyčerpáme – ne-
máme! Nemáme alternativu, co s novými dětmi ve škole, pokud pavilon 
nebude realizován. Neznáme, jak poté zajistíme tolik potřebné třídy  
a družiny pro žáky, a z čeho vše zaplatíme. Na dotace není právní ná-
rok!

Projekt pavilonu je ve spěchu, „smrdí“ porušováním práva, nekvalitou 
práce, tedy hrozí i vrácení dotace, pokud se prokážou nedostatky. Ne-
bolí Vás z toho všeho hlava? Mě ano, protože buď ten časový tlak je 
neschopnost vedení města, anebo nějaká politické spekulace. A je to 
na úkor či ve prospěch našich mladších generací? 

Pavel Jeřábek

PODěKOVÁNÍ A PŘIVÍTÁNÍ
Jménem města i jménem svým děkuji panu JUDr. Miroslavu  
Vilimovskému za jeho 5letou práci zastupitele města. Do dalších let  
mu přejeme zdraví, štěstí a spokojenost. Současně mezi zastupiteli 
vítám nového člena, Romana Procházku. Přeji mu do práce hodně sil 
a energie.

Petr Digrin, starosta

Představení nového zastupitele –  
ROMAN PROChÁZKA

Pocházím z Milevska, v Mníšku žiji od roku 2006. 
Jsem člověk, který se staví k problémům čelem, 
nazývá věci pravými jmény a nerad chodí okolo 
horké kaše, což dokazuje i moje aktivní působení 
v kontrolním výboru. Mým cílem jako zastupitele 
je zlepšit informovanost občanů o činnosti vede-
ní města. 

Zastávám názor, že vzniklé „kauzy“ a problémy je 
třeba řešit okamžitě, otevřeně o nich na zastupitelstvu občany infor-
movat, vyslechnout si jejich názory i podněty a jimi se také řídit. Ve 
svém volném čase hraju hokej za Mníšek a také rád rybařím. Na pozici 
zastupitele přicházím po panu Vilimovském, kterému bych tímto rád 
popřál hodně zdraví. 

Roman Procházka

OBČANÉ POMÁhALI TVOŘIT BUDOUCÍ 
PODOBU PROSTORU PŘED ZÁMKEM
Ve dnech 8. a 10. listopadu se obyvatelé Mníšku pod 
Brdy sešli, aby společně hledali řešení, jak upravit 
Předzámčí. Závěry budou k dispozici představitelům 
města a měly by sloužit jako podklady při rozhodo-
vání o tomto prostoru.

V neděli 8. 11. se konal workshop „Plánujeme společně aneb den plný 
nápadů“. Sešlo se nás kolem pětadvaceti, byli mezi námi ženy, muži, 
lidé různého věku a různých profesí, místní podnikatelé, maminky na 
mateřské dovolené, lidé, kteří dojíždějí denně za prací, odborníci na ži-
votní prostředí a územní plánování, zástupci vedení města či různých 
zájmových skupin.
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ZÁChYTNÉ PARKOVIŠTě – TROChU jINý POhLED
Na plánovací akci zaměřené na využití Předzámčí jsme si v naší malé 
pracovní skupině položili jednu zásadní otázku. Má prostor před zám-
kem sloužit i jako záchytné parkoviště pro dojíždějící do práce do Pra-
hy, Příbrami apod., anebo by zde mělo být parkoviště především pro 
návštěvníky zámku a pro ty, kteří jdou nakoupit na náměstí a okolí, do 
kostela, na úřad, respektive pro ty, kdo potřebují za službami do centra 
města? A prostor před zámkem nechat jako „zelenou“ plochu pro mož-
né společenské akce.

Navrhli jsme jen parkoviště pro služby centra města a záchytné par-
koviště navrhujeme na zcela jiném, dosud opomíjeném místě. A to na 
původní silnici z Mníšku, od křižovatky s Řevnickou, okolo garáží Uher 
k pochodu pod R4 ke Kovohutím. Je pravda, že tento prostor je trochu 
dál od zastávek – na Pražskou z poloviny ulice okolo 400 m. Ale na dru-
hou stranu, pokud by dal vlastník ulice souhlas, je to prakticky okamžité 
řešení pro záchytné parkování. Stará, prakticky nevyužívaná ulice je asi 
6 - 7 m široká, kousek krajnice je k dispozici, takže řešení pro podélné 
stání je pro cca 30 aut. Pro šikmé ani nepočítám. 

Až jednou bude řešen příjezd do Mníšku například přes zastávku na R4 
a touto ulicí, bude čas najít či postavit jiné kvalitní parkoviště. 

A mimochodem – pro Vás, kteří si myslíte, že je to daleko: uvažuje se  
o tom, že právě záchytné parkoviště by mohlo být na poli nad „Uhrem“ 
a místo zahrádek pod hřištěm.

Tak je otázka, zda využijeme v současné době zpevněnou plochu, ane-
bo budeme snít o nějaké stavbě parkoviště.

A možná by se našlo i řešení, aby byla jedna zastávka autobusů přímo 
před garážemi. Spoj, který by vyjížděl z garáží, by tak mohl naložit jako 
první cestující ty, kteří tam budou parkovat.

Pavel Jeřábek

Návrh naší skupiny předzámčí

- v kategorii mateřských škol:
1. místo - Marie Minaříková, 4 roky
2. místo - Sofie Hošková, 5 let
3. místo - Daniela Spěšná, 6 let

- v kategorii ZŠ Komenského 886:
1. místo - Andrea Šimonovská, obrázek „Letní kino“
2. - 3. místo - Kristián Kondáš, obrázek „Letní kino“
2. - 3. místo - Zdeněk Nistor, obrázek „Muzeum, park a jezírko“

- v kategorii 1. stupeň ZŠ Komenského 440:
1. - 2. místo - Anežka Pešičková
1. - 2. místo - Ondřej Jansa
3. místo - Viktorie Trkanová, Kristina Hermanová, Matouš Páter, Filip 
Mathauser

- v kategorii 2. stupeň ZŠ Komenského 440:
1. místo - Christopher Porteous, 6. A
2. místo - Ondřej Hodosi, 9. B
3. místo - Bára Tesařová a Eliška Koukalová, 7. A

Zvláštní cenu poroty získaly děti z 6. oddělení družiny při ZŠ Komen-
ského 440.

Dopoledne jsme se seznámili s historií daného místa, s projekty, které 
zůstaly nerealizované, i se současným zakomponováním prostoru do 
územního plánu. Poté jsme diskutovali o tom, jak tento prostor upravit, 
aby sloužil všem. Odpoledne jsme se rozdělili do čtyř týmů a pracovali 
na konkrétních návrzích. V každém týmu se sešli různí lidé. Každý se 
snažil uplatnit to, co se mu líbí a má rád, a současně svoji vizi sladit  
s ostatními ve svém týmu.

V úterý 10. 11. nás pak v rámci veřejného setkání za účasti dalších obča-
nů čekalo velmi náročné obhájení našich projektů, které účastníci hod-
notili. Vítězný tým vytvořil ve spolupráci s klienty Domova pro seniory 
Pod Skalkou mapu nejen předzámčí, ale i okolí.

Návrhy se shodovaly  
v několika rysech: omezit 
výstavbu, zachovat zelené 
plochy a volná prostran-
ství, propojit prostor s oko-
lím (lodičky na Zámeckém 
rybníce), upravit parkovi-
ště. Měl by to být prostor 
pro všechny generace, mís-
to setkávání. Navrhovány 
byly plochy pro odpočinek, 

piknik, různá hřiště pro děti, pro petanque apod. Případná stavba jen 
vhodně architektonicky řešena tak, aby nerušila prostor. Padly návrhy 
na infocentrum, muzeum či veřejné toalety. Zajímavý byl také nápad 
očistit část břidlicové skály, která je půl miliardy let stará, coby přírodní 
památku. Několik námětů bylo velmi inovativních, např. propojení pro-
storu s areálem na Skalce, mobilní pódium a herní prvky či ovocný sad 
pro samosběr.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se do společného plá-
nování s námi zapojili.

Šárka Slavíková Klímová, radní a Petra Dobiášová za Fórum 50 %

Akce proběhla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze podpořeného 
Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, kte-
rý je financován z Norských fondů.

Prezentace jednotlivých týmů a více informací naleznete na webu 
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj.

Výsledky výtvarné soutěže 
Účastníci workshopu měli také velmi nelehký úkol vybrat vítěze výtvar-
né soutěže, kterou jsme na téma „Předzámčí” pořádali. Z desítek krás-
ných obrázků a často i velmi originálních návrhů na úpravu prostoru 
před mníšeckým zámkem, byli oceněni:

Vítězný návrh

Vítězný Tým I.: Jiří Daniel, Miloš Gruntorád, Daniela Páterová,  
Rudolfína Voleská, Vladimír Smetana



5

Zprávy z radnice

LISTOPADOVÉ jEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 
diskuse o Pavilonu trvala 3 hodiny,  
záměr postupuje k dalšímu zpracování
Ve středu 11. listopadu se v sále Městského kulturního střediska V Lip-
kách konalo jednání zastupitelstva města. Zúčastnilo se jej několik de-
sítek občanů, které zajímal především bod týkající se návrhu nového 
školního Pavilonu 

Na začátku zastupitel David Řehoř navrhl předsunutí bodu k Pavilonu 
hned na úvod jednání s tím, že právě kvůli němu lidé přišli. Zastupitel 
Pavel Grygar k tomu podal návrh, aby se svými příspěvky mohly vy-
stoupit také Magdalena Davis a Lenka Jeřábková. Obojí bylo schváleno.

Ve veřejné diskusi, která předcházela samotnému jednání zastupitelů  
a trvala cca hodinu, upozornil Vladimír Smetana na problémy s uzaví-
ráním kontejnerů na hřbitově, Marie Janů na rozbitý chodník u lékárny  
a také na problematické dopravní značení. Na to vedoucí OSMI Pavla 
Duchoňová reagovala s tím, že dopravní značení je postupně obno-
vováno a následující týden navíc dojde k jednání s odborníkem z této 
oblasti. L. Jeřábková poté ocenila, že se finanční výbor věnuje účtu  
investic, a naopak kritizovala, že v klikacím rozpočtu nejsou některé  
položky zařazeny. Na to odpověděl starosta P. Digrin, že s plným provo-
zem klikacího rozpočtu se počítá od nového roku. 

Po veřejné schůzi následovala zpráva starosty města o činnosti rady 
města a městského úřadu. Starosta dále informoval o tom, že byla za-
hájena stavba nové tělocvičny a proběhly již dva kontrolní dny. V pátek 
13. listopadu měl odevzdat dodavatel podrobný harmonogram stavby. 

David Řehoř ve zprávě o činnosti kontrolního výboru uvedl mj. to, že se 
výbor usnesl na doporučení zastupitelstvu, aby pověřilo starostu nebo 
radu města zasíláním týdenní zprávy o průběhu výstavby. Na to reago-
val starosta, že s tím by neměl být problém, neboť tuto informaci chce 
i rada města. 

Následovala zpráva finančního výboru, který projednal a vzal na vědo-
mí připomínky L. Jeřábkové a věnoval se také podkladům k Pavilonu: 
zadluženost považuje za akceptovatelnou jak u 10leté, tak u 15leté va-
rianty splácení.

Poté již následoval bod věnovaný záměru Pavilonu. Po úvodních pre-
zentacích starosty, místostarostky a L. Nádvorníka z pracovní skupiny  
(a architekta P. Sticzaye-Gromskiho, který mj. uvedl, že výhodou podob-
né stavby, která je využívána k různým účelům, tedy více než pár hodin 
denně, je že veřejný prostor v jejím okolím se stává bezpečným – stále 
v něm někdo je) vystoupil D. Řehoř a zopakoval své výhrady k procesu 
přípravy návrhu. 

Paní Jeřábková ve své prezentaci přednesla výhrady k analýze, která 
předcházela návrhu. Domnívá se ale, že úvěrové zatížení je rozumné. 
Zmínila možná úskalí spočívající v získání dotací na vybavení budovy. 
Jak uvedla, vychází jí mandatorní výdaje 60 milionů, na další investice jí 
zbývá 19 milionů. Přes vznesené připomínky na závěr uvedla, že v pří-
pravě projektu je vhodné pokračovat, ale dbát na dokládání a dodržo-
vání rozpočtů apod. 

Diskuse se protáhla na téměř tři hodiny, a tématem bylo především 
financování stavby Pavilonu. M. Davis, která – jak uvedla – přednesla 
obavy i některých dalších občanů, zmínila například obavy z nedodrže-
ní harmonogramu, konečné ceny i o schopnost splácet úvěr. 

Uvedla příklad stavby sportovního centra Esmarin, u nějž prý došlo  
o překročení rozpočtu (o 9 %) i lhůty dokončení. Ráda by, aby se město 
zmíněnými riziky zabývalo. Jako krizové řešení pro rozšíření dostavby 
školy zmínila tzv. modulární řešení. 

Svými zkušenostmi ze stavby Esmarinu ji doplnil jeho majitel Petr Šulc. 
Doporučil, aby byl zpracován harmonogram přípravných prací. Uve-
dl, že podle jeho propočtů stavba může začít nejdříve v prosinci 2016  
s tím, že harmonogram může být zkrácen pomocí souběžných prací na 
projektu a probíhajících řízeních.

Architekt k tomu podotkl, že každý objekt je provázen tím, že lidé říkají, 
že něco není možné. Podle něj záleží, jak se semkne komunita. Uvedl 
příklad z Černošic, kde vytvořili sportovní halu s komunitním progra-
mem (a kde například každá sedačka má jmenovku toho, kdo na ni při-
spěl), a z Chuchle, kde se komunita složila na vybavení školy. Podle něj 
je reálné vytvoření projektu za 5 měsíců.

Jak řekl v závěru diskuse starosta města, v hlasování v tento den se 
rozhoduje o tom, zda se spustí projektování Pavilonu. Na jaře (březen- 
duben) bude zřejmé, zda je stavba termínově zvládnutelná, a teprve 
poté se o ní rozhodne dále. 

Následovalo tedy samotné hlasování o záměru výstavby Pavilonu jako 
3. etapě projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“. 9 z 11 přítom-
ných zastupitelů hlasovalo pro (M. Šretrová, E. Jarolímková, V. Kožíšek, 
E. Wollnerová, D. Páterová, P. Digrin, H. Kotoučová, M. Kotouč, D. Řehoř), 
žádný proti a 2 se zdrželi (P. Jeřábek, P. Grygar). 

Zastupitelé dále pověřili radu města zadáním vypracování studie par-
kování v oblasti ulic J. Šťastného, Nádražní a Komenského v souvislosti 
se 3. etapou projektu „Zkapacitnění ZŠ Komenského 420“ s tím, že nej-
více připomínek občanů se týkalo právě této problematiky. 

Nakonec zastupitelstvo schválilo koncesní smlouvu s vítězem kon-
cesního řízení na provozování vodovodního přivaděče pro zásobení 
Mníšeckého regionu pitnou vodou, společností Vodovody a kanalizace 
Beroun, a. s. a uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodo-
vodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, a to mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno přibližně ve 23 hod. Ostatní body 
byly přesunuty na nejbližší další jednání ZM, o kterém Vám opět ve 
Zpravodaji přineseme zprávu. 

Zápis a audiovizuální záznam celého jednání je k dispozici na  
www.mnisek.cz.

Zora Kasiková, redakce, OKS 

PROVOZ MěSTSKÉhO úŘADU O SVÁTCÍCh
Vážení občané, rádi bychom Vás tímto upozornili, že v době vánočních 
svátků si budou jednotliví zaměstnanci úřadu častěji vybírat dovole-
né na zotavenou. Provoz úřadu a úřední hodiny tím budou omezeny,  
a proto Vám doporučujeme dohodnout si případné jednání s příslušným 
odborem či pracovníkem odboru předem. Ve středu 30. prosince 2015 
bude od 15.00 hodin městský úřad uzavřen.

Jménem svým i jménem všech kolegyň a kolegů z Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy Vám všem přeji krásné a klidné Vánoce a štěstí a zdraví 
v novém roce 2016.

Věra Landová, tajemnice

UZAVÍRKA NÁMěSTÍ PŘI PŘEDČASNÉM 
SILVESTRU
Ve středu 30. prosince 2015 bude náměstí F. X. Svobody od 13 hodin 
uzavřeno pro jízdu a parkování, a to od pobočky České spořitelny až 
po výjezd v dolní části náměstí. Důvodem je zabezpečení prostoru pro 
konání Předčasného silvestra, během nějž zde bude probíhat zábavný 
program s ohňostrojem. Uzavírka potrvá do skončení akce (přibližně 
do 21 hodin).

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že si tradiční akci rozloučení  
s končícím rokem a setkání s přáteli užijete.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

PIVOVÁRKA BUDE KVůLI ODSTŘELU  
DIVOČÁKů UZAVŘENA
Na podnět Města Mníšek pod Brdy proběhlo v úterý 8. 12. 2015 místní 
šetření orgánů veřejné správy v oblasti myslivosti. Za účasti myslivec-
kého sdružení, pracovníků města a strážníků městské policie byla pro-
vedena obhlídka celého prostoru Pivovárky. Nyní čekáme na správní 
rozhodnutí, ale již nyní oznamujeme, že vzhledem k nařízenému a po-
volenému odstřelu divokých prasat bude prostor Pivovárky i na několik 
měsíců zcela uzavřen, a to kvůli zajištění bezpečnosti.

Jak to bude probíhat? 
Myslivci budou Pivovárku monitorovat a na základě povolení státního 
orgánu provádět odstřel prasete divokého. Vzhledem k neustálému po-
hybu prasat je/bude tento odstřel povolen 24 hodin denně po dobu 
až tří let. Automaticky to neznamená, že celé tři roky nebudeme moci 
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na Pivovárku chodit, ale přísná omezení nastat mohou. Budeme se řídit 
rozhodnutím, ale zatím se zdá pravděpodobné, že na přelomu zimy a 
jara se prostor uzavře na tři měsíce a dále pak dle aktuálních potřeb. 
Na prvním místě je ochrana zdraví a lidských životů, kterou je nezbytně 
nutné zajistit pro všechny, a proto bude platit zákaz vstupu do celého 
prostoru Pivovárky. Je to opatření krajní, ale nevyhnutelné, pokud chce-
me zabránit zranění, smrtelnému úrazu nebo neštěstí. Chodci, cyklisté, 
pejskaři – nikdo nebude smět na území Pivovárky vstoupit, protože by 
tím ohrozil své zdraví a život. O úspěchu nařízení odstřelu se budeme 
snažit průběžně informovat. 

Věra Landová, tajemnice

PLATBY ZA SVOZ ODPADU A ZNÁMKY  
NA POPELNICE V ROCE 2016
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy oznamuje ob-
čanům, že platby za komunální odpad se budou vybírat na pokladně 
Městského úřadu od 18. ledna 2016, splatnost poplatku je 31. března 
2016. Pokud plátce uhradí poplatek později, ztratí nárok na příspěvek 
od města (toto platí pro poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území 
města Mníšku pod Brdy). Při platbě poplatku za komunální odpad ban-
kovním převodem musí být částka připsána na účet města nejpozději 
31. března 2016.

Prosím, pamatujte na to, že je zároveň třeba vyzvednout si a do kon-
ce března nalepit známku na popelnici. Známky vydává pracovnice fi-
nančního odboru Jana Bukajová, tel. 318 541 929. Při e-mailové komu-
nikaci zasílejte dotazy či žádosti související s problematikou odpadů na 
e-mail odpady@mnisek.cz. 

Zora Kasiková, redakce, OKS (s využitím informací finančního odboru)

NOVÉ jÍZDNÍ ŘÁDY LINEK 448 A 488
S platností od neděle 13. prosince 2015 (tedy od celostátního termínu 
změn jízdních řádů) se změnily také jízdní řády linek Pražské integrova-
né dopravy (PID) 448 a 488.
Na lince 448 (Mníšek pod Brdy - Dobřichovice - Karlík) dochází k drob-
ným posunům spojů kvůli zachování návazností na vlaky linky S7  
v Dobřichovicích. Tři páry spojů byly navíc ve dnech školního vyučování 
prodlouženy z Dobřichovic do zastávky „Lety, Na Návsi“ (podle poža-
davku obce Lety). 
Na lince 488 (Mníšek pod Brdy - Nový Knín) byl především rozšířen po-
čet školních spojů v odpoledních hodinách, jak požadovaly obce Nová 
Ves pod Pleší a Malá Hraštice.
Zastávka „Řitka, Bučina“ je nově celodenně na znamení (a to i pro linku 
320).
Aktuální jízdní řády najdete na webu PID www.ropid.cz nebo na  
www.mnisek.cz.

Zora Kasiková, redakce, OKS

INfORMACE MINISTERSTVA VNITRA  
K 1. 1. 2016

cestovní doklady 
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní 
pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání 
pasu. Pokud občan bude chtít průkaz převzít na jiném úřadě a uvede 
to při podání žádosti, bude převzetí cestovního průkazu zpoplatněno 
správním poplatkem 100 Kč.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žá-
dost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými 
údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 
na 5 let.

Správní poplatek v tomto případě činí 4 000 Kč, pro občany mladší  
15 let 2 000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez bi-
ometrických údajů ve zkrácené lhůtě s dobou platnosti na 6 měsíců. 

občanské průkazy 
Občanům starším 70 let budou občanské průkazy nově vydávány  
s platností na 35 let. Občanský průkaz však bude nutné vyměnit  
v případě, že dojde ke změně některého ze zapsaných údajů, například  
místa trvalého pobytu. 

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu bude možné na kterém-
koliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že občan 
při podání žádosti sdělí, že chce OP převzít na jiném úřadu obce s roz-
šířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno 
správním poplatkem 100 Kč.

Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je 
povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 
30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

oznámení o uložení zásilky
Pokud máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohla-
šovny, budou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy  
s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý 
pobyt. 

Uložením oznámení a výzvy jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny 
podmínky tzv. fikce doručení - desátým dnem se považuje písemnost 
za doručenou. I nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se 
tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, 
že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozu-
měn. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání  
a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu. 

UPOZORNěNÍ PRO PLÁTCE DPh
S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat 
tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o nový druh daňového tvrzení, který 
obsahuje vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém da-
ňovém přiznání k DPH. 

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc (poprvé do 25. 
února 2016). U fyzických osob se frekvence podávání hlášení řídí tím, 
zda DPH platí měsíčně nebo čtvrtletně (u měsíčního placení a tím i hlá-
šení je prvním termínem 25. únor, u čtvrtletního placení a tedy i hlášení 
pak 25. duben). 

Smyslem kontrolního hlášení je omezení daňových podvodů. Podání 
kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou 
a za jeho nepodání hrozí sankce. Jste-li plátci DPH, věnujte tedy tomuto 
hlášení Finanční správy pozornost.

Více informací na www.financnisprava/kontrolnihlaseni a také na 
webu www.mnisek.cz, kde najdete leták Finanční správy.

DAň Z NEMOVITOSTÍ MůžETE PLATIT 
PROSTŘEDNICTVÍM SIPO
Bez čekání ve frontě na úřadě nebo na poště a bez starostí, že zapo-
menete daň zaplatit včas – daň z nemovitosti můžete hradit současně  
s dalšími pravidelnými platbami v rámci SIPO. 

Pokud již užíváte SIPO, vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad o přidělení spo-
jovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Obojí 
doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovi-
tých věcí. Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyplníte formulář 
SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty nebo na www.ceskapo-
sta.cz pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osob-
ně na kterékoliv poště. Tak získáte spojovací číslo a dále pokračujete 
jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na 
zdaňovací období roku 2016 je možné do 31. ledna 2016. Následující 
roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení přes SIPO 
pro Vás zcela automaticky.

Více na www.financnisprava.cz nebo v letáku na webu www.mnisek.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS
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Zprávy z radnice

Žádosti o zprostředkování kontaktu
Pokud ministerstvo vnitra požádáte o zprostředkování kontaktu s jiným 
občanem ČR, můžete v žádosti nově uvést také důvod, proč o zkontak-
tování žádáte. Tento důvod bude pak kontaktovanému sdělen. Dojde-li 
ke zprostředkování kontaktu, ministerstvo o tom Vás, tedy kontaktující 
osobu, vyrozumí. Bude-li zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, tak-
též o tom budete informováni (údaje o datu a místě úmrtí budou však 
sděleny jen tzv. osobě blízké).

Podle informací odboru správních činností MV zpracovala  
Zora Kasiková, redakce, OKS

UKLÍZEjTE PO SVÉM PSOVI
V počtu chovaných domácích zvířat na počet obyvatel je Česká repub-
lika na samé špičce v rámci Evropy. Psy si lidé většinou pořizují proto, 
aby jim dělali milého společníka, aktivního parťáka a přinášeli radost 
do života. Ale je potřeba si uvědomit, že ač Alík, Betynka, Barney nebo 
Bela je pro někoho téměř právoplatný a spořádaný člen domácí smeč-
ky, stejné nadšení nemusí sdílet blízcí, kamarádi nebo sousedé. Pes je 
stále jen zvíře a zodpovědnost nejen za něj, ale hlavně za jeho chování 
tudíž zůstává na majitelích.

V současné době i v našem městě přibývá psů chovaných v bytech 
nebo domech, bez možnosti volného výběhu na vlastní oplocené za-
hradě. Venčení psů tak probíhá v okolí domů, na sídlištích, na volných 
prostranstvích a v blízkosti dětských hřišť. Tedy na plochách, které 
využívají všichni občané města, i „nepejskaři“. A také se bohužel čím 
dál častěji stává, že si z procházky městem nebo jen z krátké cesty do 
obchodu doneseme domů na podrážce nemilé překvapení. Kromě ne-
příjemného zážitku ale může být trus psů a koček zdrojem původců 
mnoha infekčních onemocnění.

nebezpečí nákazy  
pro lidi i zvířata
Ačkoliv je většina infekč-
ních nemocí psů nakažli-
vá pouze pro psy a kočky  
a stejně tak lidské infekce 
postihují převážně člověka, 
existuje několik infekčních 
nemocí, tzv. zoonóz, které 
mohou být přenosné ze 
psa na člověka. V trusu mo-
hou přežívat například pů-
vodci kampylobakteriózy, 

salmonelózy nebo vývojová stadia škrkavek a tasemnic. Původci těchto 
onemocnění nebo jejich vývojová stádia jsou velmi často odolná pod-
mínkám vnějšího prostředí. V trusu mimo hostitele přežívají, dozrávají, 
dokončují svůj vývoj a stávají se infekčními na dlouhou dobu. Tak do-
chází ke kontaminaci prostředí, ve kterém se pohybujeme, hrají si děti 
atd.

Riziko nákazy je stejné i pro ostatní zvířata, která se na znečištěném 
trávníku nebo chodníku pohybují, očichávají nebo požírají trávu.  
Mohou se nakazit například tak, že jim vajíčka parazitů ulpí na 
chlupech, pes nebo kočka se poté olíže, vajíčka polkne a tím dojde  
k infekci.

Čerstvý trus, který zodpovědný majitel po svém psovi hned 
uklidí, nemá šanci prostředí zamořit.

Předcházet šíření zoonóz lze několika způsoby. Pro pejskaře je to  
pravidelné vyšetření trusu psů na přítomnost parazitů a případné  
odčervení a zejména odklízení čerstvého trusu. Obecně pak mytí  
rukou po příchodu z venku.

Čistota – půl zdraví
Uklízením trusu každý majitel psa přispěje nejen k obecné poho-
dě ve městě, ale zároveň velkou měrou i k ochraně veřejného zdraví.  
A v neposlední řadě - ohnout se nebo udělat dřep kvůli úklidu po 
svém chlupáčovi prospěje i fyzické kondici. Obzvláště v období cukroví  
a vánočních svátků.

MVDr. Irena Luxová

Bakterie salmonely

SKALKA jE BOhATŠÍ O SPOLKOVOU LÍPU 
I STROMOŘADÍ
Symbolicky v Den boje za svobodu a demokracii byla v Barokním are-
álu na Skalce vysazena spolková lípa za všechny občanské organizace  
a spolky v Mníšku pod Brdy. V úterý 17. listopadu 2015 se zde uskuteč-
nila spolková slavnost vysazení dalších pěti Janových lip. Zúčastnili se jí 
organizace tradiční (Sokol a Junák) stejně jako vzniklé v nové svobodné 
době (Oáza a Rorejs), věnující se dětem (Fabiánek) i seniorům (Domov 
pro seniory Pod Skalkou). Senioři z tohoto domova navíc lípě sepsali  
i básničku:
Co přát z Domečku  
našemu stromečku?

Ať roste zpříma a košatě, 
překoná bouře, závratě! 
Lidé ať jsou k němu vlídní,  
ať ho nic nezneklidní!

Zírej na nás z vršku, 
zažeň každou spršku, 
buď naším patronem, 
i když tady už nebudem! 
Senioři z Domečku

Spolková lípa je nyní první ve stromořadí, které vede podél křížové ces-
ty a dnes je nazýváme alejí Maří Magdalény (původní lípa byla kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu pokácena a v rámci projektu Janovy lípy 
mohla být opět vysazena). Tato alej vznikla na počátku 90. let 20. století 
při obnově areálu na Skalce, tedy v době, kdy po pádu totality a návratu 
svobody bylo možné zdevastovaný areál začít opravovat. 

Zástupci spolků navíc vysadili další čtyři lípy na louce vedoucí vpravo 
od kláštera směrem k rybníčku. Nové krátké stromořadí navazuje na 
impozantní dub, který roste u příjezdové cesty. Toto místo bylo zvoleno 
po dohodě s odborníky, krajináři a s Lesy ČR, které tento pozemek vlast-
ní, a Skalka tak získala další zajímavý krajinný prvek, navíc provázaný  
s místní občanskou společností. 

Věříme proto, že se nám díky Janovým lipám podařilo nejen obohatit 
Skalku o další stromy, ale také posílit vztah lidí ke Skalce i ocenit vý-
znam, který spolky pro naši společnost mají. 

Skalecké stromy – Skalecký buk u kostelíka, alej Maří Magdalény a nyní i 
Janovy lípy – jsou součástí příběhu, se kterým se každý návštěvník Skal-
ky setkává. Jste zváni k jeho dalšímu prožívání a setkávání se na Skalce, 
například právě u nově vysazených Janových lip. 

Děkujeme všem, kdo se na vysazení lip podíleli, Františku Keyřovi za 
zhotovení pamětní schránky, Jaromíru Láníkovi za odborné konzultace, 
spolkům a veřejnosti za účast, díky níž bylo i druhé sázení stromů milou 
slavností. Těšíme se na shledanou na Skalce. 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství  
a MAKRO Cash & Carry.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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SVěTLO ADVENTNÍ aneb ROZSVěCENÍ  
VÁNOČNÍhO STROMU
Adventní neděle přináší vždy slavnostní chvíle, obzvláště pak ta první 
ze čtyř. To už si skutečně všichni uvědomí, že Vánoce jsou doslova za 
dveřmi.

Tmy je mnoho a světla málo. Proto se i ke světlu, symbolicky, váže první 
z předvánočních mníšeckých akcí. Na Světlo adventní se těší ale přede-
vším děti. Rozsvícení vánočního stromu je prostě zážitek, který si nechá 
ujít jen málokdo. Bylo to také vidět, protože účast byla zase větší. Rozto-
milé a dojemné taneční vystoupení dětí z Cvičení bez Chyby pod vede-
ním Lindy Nechybové, hned na začátku navodilo příjemnou atmosféru. 
Pěvecké a hudební uskupení Svatoignácká Schola Rytmig předvedlo 
unikátní sborový zpěv v doprovodu nejen kláves, ale i kytar a bicích. 
Skladba Jehošua patřila jednoznačně k vrcholům pořadu. 

Děti odpočítaly rozsvícení velkého „vánočního“ smrku u kostela. Ten, již 
poněkolikáté krásně a přitom čistě a prostě nazdoben, skvěle dokreslu-
je sváteční idylickou atmosféru. 

Období čtyř neděl před vánočními svátky, které nazýváme adventním 
obdobím, podle latinského slova adventus (příchod), je začátkem litur-
gického roku. Už po staletí jde o čas, kdy bychom měli spíše rozjímat 
a radostně očekávat štědrovečerní zázraky. Vše je vlastně velmi přiroz 
ené. Doba krátkých dnů, brzkého příchodu šera a tmy, dlouhé noci jsou 
přirozeným časem spíše pro klid a odpočinek.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Zprávy z radnice / Společnost

Zveme vás na 
předčasný silvestr

středa 30. prosince 2015
od 17.00 hodin

náměstí F. X. svobody

svařené víno, občerstvení
živá hudba

novoroční přání, sváteční slovo
slavnostní ohňostroj s hudbou (18.00)

státní hymna

přijďte se pozdravit se svými sousedy a společně 
přivítat nový rok 2016.
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Kultura

mníšecKé ZVony a ZVoníci
Mníšecké zvony! Píseň jejich sladká
do srdce radost i bolest mi láká.
(Felix Háj, Mníšecké zvony)

Každý den v 6 hodin ráno, v poledne, v 6 hodin 
večer a v neděli ve čtvrt na devět se rozeznívají 
zvony na věži mníšeckého kostela sv. Václava. 
Co o nich víme? Ve zvonici jsou nyní zvony 
tři, dva malé a jeden větší – to je zvon Václav. 
Uprostřed je místo prázdné. Zůstalo po největ-
ším ze zvonů, Michalovi.

Historie mníšeckých zvonů 
V roce 1662 nechal hrabě Servác Engel  
z Engelsflussu ulít na své náklady u zvonaře 
Mikuláše Lowa v Praze tři zvony, nazvané Mi-
chal, Václav a Vojtěch. Zvony nebyly nejprve 
přímo v kostele, ale v samostatné zvonici, 
nejprve roubené a pak kamenné, která byla 
v roce 1868 stržena a nad západním průčelím 
kostela byla vystavěna, pod vedením stavite-
le Josefa Šulce, nová zvonicová věž. V kostele 
pak bylo celkem pět zvonů, kromě třech zmí-
něných to byly ještě tzv. umíráček a poled-
ňáček. Zvony byly dohromady harmonicky 
sladěny.

„V sobotu dne 8. března (1902), kdy večer zvonilo 
se klekání, pukl zvon (Václav) prostřední, takže 
zvuk, který pak vydával, každým až otřásl. Však 
jaký div! Byl na obou stranách od nárazů srdce 
zvonového tak silně vytlučen, že už jinak státi 
se nemohlo, byloť ho ze všech nejvíce po všecka 
leta používáno,“ píše se ve farní kronice. Ná-
vštěva zvonaře přímo v Mníšku pak ukázala, že 
i zbylé dva zvony jsou vytlučeny a měly by být 
otočeny (tak aby srdce zvonu tlouklo na jiné 
místo). Na počátku června 1902 tak přijel zvo-
nař Arnošt Děpold se svým pomocníkem, zvon 
Václav byl sejmut, přímo na věži rozbit a po 
kusech snesen. Nově přelitý zvon byl vysvěcen  
v Praze a 16. září 1902 opět zavěšen v Mníšku. 
V říjnu pak byly opraveny zbý-
vající dva zvony. „Přelitý zvon 
má nyní zvučný, avšak proti dru-
hým trochu ostrý zvuk a o něco 
málo vyšší tón než měl dříve. Kéž 
zvony tyto dlouhá, dlouhá léta 
zní ku cti a oslavě Boží.“ 

Toto přání se bohužel nenapl-
nilo, protože přišla první svě-
tová válka a v roce 1917 bylo 
z Mníšku, respektive z celé 
mníšecké farnosti odvezeno 
sedm zvonů. „2. května přišlo  

10 vojínů by odebrali zvony z kostelů a kaplí zdej-
ší farnosti. Daleko široko nebylo tak harmonicky 
sladěných zvonů, jako u nás v Mníšku. Co vlastní, 
je všecko milé, ale i cizinci tvrdili, že slyšeti hla-
sy našich zvonů je pravým požitkem. … Veliká 
doba žádá velikých obětí, řekli jsme odevzdaně, 
ale přece když naposledy jimi odzvonili, zarosily 
se oči slzami, neboť svíralo nás vědomí, že již ni-
kdy v životě jich neuslyšíme.“ Ze zdejšího kostela 
byl sneseny zvony Václav, Vojtěch a umíráček, 
zůstal zvon „největší, nejhlubší, nejvážnější,“ 
Michal. I ten byl ale 10. prosince 1917 na věži 
rozbit a odvezen. Ze všech zvonů zbyl na věži 
jen tzv. poledňáček a po válce se k němu vrátil 
zvon Václav (po zaplacení 1 428 korun). 

Mníšečtí se v letech po válce nevzdali myš-
lenky na obnovu kostelních zvonů a pořádali 
veřejné sbírky. Například v roce 1922 byl na 
pořízení nového umíráčku věnován výnos 
dětských divadelních představení, které s dět-
mi připravila Marie Wagnerová. Sbírka pokra-
čovala i v dalším desetiletí, v roce 1934 napří-
klad věnoval baron Kast na zakoupení nových 
zvonů 3 000 korun. A „v pondělí 23. dubna o ½ 8 
večer byly lity naše nové zvony“, píše se ve farní 
kronice. Lití zvonů v chomutovské zvonařské 
dílně byl přítomen duchovní správce farnosti 
Karel Novák, baron Kast se svým bratrem a to-
várník Norbert Karel s chotí a ošetřovatelkou. 
Kromě dvou nových zvonů pro Mníšek, jež 
nesly jména těch původních - Michal a Vojtěch 
– byly zhotoveny ještě dva zvony, pro Kytín  
a kapli na Malé Svaté hoře. 

Celkem stály více než 20 tisíc korun, největ-
ší zvon samotný přes 11 tisíc korun. Již pří-
jezd zvonů do Mníšku byl slavností, kdy od 
nádraží zvony vezl vůz tažený čtyřmi koňmi  
a zdobený chvojím a šeříky, na náměstí vjel 
za zvuků dvou stávajících zvonů a také fanfár  
z Libuše. Svěcení zvonů na pondělí Svatodušní  
21. května 1934 bylo velkolepou oslavou. 
Všechny zvony vyzváněly celou půlhodinu za 
oběti světové války. Spisovatel F. X. Svoboda 
napsal ke svěcení zvonů básnický proslov: 

Dva roky na to, v říjnu 1936, byl posvěcen nový 
zvon, umíráček, a umístěn do tzv. sanktusní 
kaple ve východní části kostela. Zvonek, který 
daroval soused fary, Josef Kramer, býval umís-
těn vedle zvonku sanktusního. Na ten se zvoní 
během mše ve chvíli tzv. pozdvihování, v oka-
mžiku, kdy se v katolické liturgii stala hostie 
tělem Kristovým a mešní víno krví Kristovou. 

Během druhé světové války, v roce 1942  
(paradoxně v témže roce, kdy začala náklad-
ná oprava kostela) byly opět zvony zrekvíro-
vány. Počátkem dubna byly sejmuty z věže  
a 13. dubna odvezeny do Prahy zvony Michal, 
Vojtěch, umíráček a sanktusník, ponechán byl 
jen Václav. Zpět se po válce, v červenci 1945, 
vrátil jen sanktusník a také zvon skalecký. 
 
Jak se zvoní
Zvonění na dva malé zvony obstarává elektric-
ký automatický mechanismus a toto zvonění 
slýcháme ráno, v poledne a večer. Zvonění na 
větší zvon o nedělích a zvláštních příležitos-
tech ale obstarávají ručně zvoníci. V Mníšku 
jich je několik, ve zvonění se střídají. Jsou jimi 
Josef Krupička, Petr Vodvářka, Jiří Pšenička, 
Miroslav Salcman, Patricie Severová a Martina 
Adámková. 

Zvonit začali nedlouho poté, kdy se zdejším 
farářem stal Jan Dlouhý. „Velký zvon má del-
ší dobu porouchaný elektromotor. Pan farář 
Dlouhý přišel se skvělým nápadem nahradit jej 
lidským pohonem, čímž by zvonění získalo jiný 
rozměr. Na jeho podnět pak vrchní zvoník Miro-
slav Salcman zorganizoval skupinu mníšeckých 
„Quasimodů od sv. Václava“, kteří se ve zvonění 
střídají,“ říká Petr Vodvářka. „A co mě na zvonění 
zaujalo? Zvony patří ke kostelu, kostel svatého 
Václava patří k Mníšku. Zvonění oživuje atmo-
sféru města a je dobře, že se zvuk zvonů po dlou-
hé době ticha vrátil,“ dodává.

„Já jsem se v kostele zabýval všelijakými oprava-
mi, tak jsme sundali ten velký řetěz a udělali jsme 
držák, páčku s kladkou, na kterou se přivázalo 
lano a zvoní se tedy ručně,“ popisuje svou práci 
u zvonů nejstarší ze zvoníků (jak na sebe sám 

Rekvizice mníšeckých zvonů v roce 1917

Vysvěcení nových zvonů v roce 1934

Úryvek z proslovu F. X. Svobody

Největší ze současných zvonů, Václav
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Kultura
prozradil), Josef Krupička. „Moje žena měla strašně ráda zvony, tenkrát 
tedy říkala, že bude chodit zvonit a abych chodil s ní. Když před čtyřmi lety 
zemřela, už mi to zůstalo. A moje dcera, když je potřeba, chodí pomáhat,“ 
doplňuje. 

„Pocházím z malé vesničky u Sedlčan a tam bývalo zvykem, že když někdo 
zemřel, zvonil se mu v místní kapličce „umíráček“. Pozůstalí chodili s pros-
bou za mým tatínkem, který zvonit uměl. A já tam jako malý kluk někdy 
chodíval s ním, pozoroval jej, poslouchal a občas si také zatahal za provaz. 
Když se před pár lety na Mníšku vyskytla možnost nahradit porouchaný 
elektrický pohon lidskou silou, neváhal jsem a hned jsem se mezi zvoníky 
přihlásil. Měl jsem pocit, že tím tak trochu navazuji na rodinnou tradici.  
A faktem je, že na tatínka si na té kostelní věži pokaždé vzpomenu,“ popi-
suje Jiří Pšenička. 

Zvědavost byla za tím, že se před čtyřmi lety, jednu listopadovou ne-
děli zvonicí stala i Martina Adámková: „Zeptala jsem se, jak je to náročné  
a jestli to můžu zvládnout i já. A moje zvědavost, podívat se do věže a za-
zvonit si, byla opravdu veliká.“  

Zvoníci se shodují na tom, že zvonit není těžké, ale chce to cvik. „Kolegy-
ním a kolegům Quasimodům to jde možná lehce od ruky, já se vždycky se 
zvonem trochu peru, aby měl pravidelný tep. Ale vzhledem k tomu, že mě 
ještě nesrazil z věže posel Boží, asi to nebude úplně marné úsilí,“ věří Petr 
Vodvářka. A Martina Adámková jej doplňuje s tím, že na zvonění není 
nic náročného: „Při rozhoupávání zvonu je nutné trošku „zabrat“ a pak 
už jen opravdu stačí udržet pravidelný rytmus a lano od zvonu napnuté.“  
A Jiří Pšenička navazuje: „Na samém konci zase musíte „šlápnout na brz-
du“. Zvládnou to i ženy a je to docela dobrá rozcvička na paže a ramena. 
Lepší než ve fitku. Každý zvon má své srdce a to srdce se tak trochu podobá 
srdci lidskému“.

Zvony jako varování i výzva ke zklidnění
Na českém území jsou nejstarší zvony doloženy již v 9. století, největší 
slávu tu zažívalo zvonařství od 15. do 16. století. Zvuk zvonu tak patří 
k české krajině, k historii, tradicím, po staletí ohlašuje události radostné 
i tragické. „Zvony zvoní pro všechny, věřící i nevěřící. Zvonění by nás mělo 
pokaždé vytrhnout z letargie, děje se něco závažného... Já osobně už asi 
nikdy nezapomenu, když jsem s dětmi zvonil při úmrtí Václava Havla, le-
tos v květnu při oslavě 70. výročí od konce války či naposledy v souvislosti  
s brutálními atentáty v Paříži. Vždy na té věži má člověk pocit, že tluče na 
nebeskou bránu a prosí za všechny ty mrtvé, aby jim byla otevřena,“ říká 
Jiří Pšenička.  

„Zvony měly odjakživa pro 
lidi velký význam, proto 
mají srdce. Ohlašovaly ra-
dostné události i neštěstí, 
varovaly před katastrofou 
a vybízely ke zklidnění  
a soustředění. Zvony ohla-
šují vzkříšení Spasitele, ale 
dovedou zmlknout, když 
Ježíše Krista zajali a fyzic-
ky likvidovali. Pro katolíky 
v Mníšku má nedělní zvon 
ještě navíc funkci urychlo-
vače chůze: ohlašuje totiž, 
že setkání s Pánem začne 
už každou chvíli,“ s nadhle-
dem sobě vlastním dopl-
ňuje Petr Vodvářka.

Podle některých zvoníků 
se dá poznat, kdo zrovna 
zvoní. Třeba Josef Krupič-
ka prozradil, že on nechá-

vá zvony pomalu doznít. Tak až v neděli ráno uslyšíte mníšecký zvon, 
můžete zkusit hádat, kdo zrovna zvoní. A budete vědět, že právě zní 
zvon Václav.  

Zora Kasiková, redakce, OKS

Citace v textu jsou převzaty z Památní knihy fary v Mníšku, za jejíž  
vypůjčení děkuji panu faráři Dlouhému.

mše sVaté a BoHoslUŽBy o sVátcícH
Vánoční pořad mší svatých

v Římskokatolické farnosti mníšek pod Brdy

Čtvrtek 24. 12. – štědrý den
16.00   Mníšek pod Brdy - „dětská“

21.00   Líšnice
24.00   Mníšek pod Brdy

23.15 Předpůlnoční Štědrovečerní troubení

pátek 25. 12. – slavnost narození páně
8.30   Mníšek pod Brdy

10.30   Líšnice
14.30   Trnová

sobota 26. 12. – svátek sv. štěpána
8.30   Mníšek pod Brdy

10.30   Líšnice
14.30   Kytín

neděle 27. 12. – svátek svaté rodiny
8.30   Mníšek pod Brdy

10.30   Líšnice
14.30   Kytín

 
pondělí 28. 12.

18.00   Mníšek pod Brdy 

Úterý 29. 12.
9.00   Mníšek pod Brdy 

středa 30. 12.
9.00   Mníšek pod Brdy 

Čtvrtek 31. 12.
16.30   Mníšek pod Brdy - děkovná mše

pátek 1. ledna – slavnost matky Boží, panny marie
8.30   Mníšek pod Brdy 

10.30   Líšnice
14.30   Kytín

www.farnost.mnisek.cz

přehled bohoslužeb  
Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Husově domě ve Hvozdnici
 

Čtvrtek 24. 12. – štědrý den
22.00   Půlnoční bohoslužby  

(s účastí Hvozdnického pěveckého sboru)

pátek 25. 12. – Boží hod vánoční
9.30   Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

neděle 27. 12. 
9.30   Bohoslužba

Čtvrtek 31. 12. 
16.00   Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

hvozdnice.evangnet.cz
www.facebook.com/husuvdumhvozdnice

Jeden ze dvou menších zvonů
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Ze zámku, knihovna

okénko do historie zámku mníšku
ZámecKé Bydlení 
Manželé Terezie a Theodorich Kastovi se rozhodli zařídit si na zámku 
moderní bydlení podle posledních trendů. K tomu vyčlenili západní kří-
dlo, jeho přízemí a zejména první podlaží s výhledem na velký rybník.  
V severním křídle zámku s přilehlými arkádami nechali zařídit hostinské 
pokoje pro návštěvy svých příbuzných a známých. 

Do svých pokojů vstupovali schodištěm hned za branou na nádvoří  
a každodenně využívali zejména ložnice a takzvanou obývací koupelnu. 
Z té pak vycházeli na arkádovou chodbu, po které měli přístup do rodin-
né jídelny s kaplí. Zdá se, že z hlediska počtu pokojů byli dost skromní. 
Na rozdíl od předchozích majitelů, kdy měl pán zámku k dispozici celý 
apartmán, si vystačili s málem. Pokoje nazývané ložnicemi bychom dnes 
ovšem mohli nazvat minigarsonkou v jednom. Zařízené byly tak, aby tu 
bylo vše pohromadě. Prostor na spaní, k odpočinku, jídelní kout, toaletní 
koutek, psací stoly, šatní skříně, místo k posezení i k zálibám.

Do koupelen nechali zavést teplou vodu, v patře byly umístěny splacho-
vací toalety, samozřejmostí se stala elektřina. Vybavení místností tvořily  
i moderní předměty, které Kastovi v tehdejší době již běžně využíva-
li. Jaké vymoženosti to mohly být, lze spatřit dnes při prohlídce sou-
kromých pokojů. Jedná se o gramofony a fonografy, masážní přístroje  
a fény na vlasy, rádia, fotoaparáty i telefony. Zapomenout nesmíme ani na 
to, že si pořídili také automobil. Ten už nám ovšem zůstal jen na starých  
fotografiích. 

Na další Okénko se můžete těšit v příštím Zpravodaji.

noVé proHlídKy do noVéHo roKU
Do nového roku se mohou návštěvníci zámku těšit na nové prohlídky, 
úspěšně ověřené už během podzimu. Jsme rádi, když se k nám lidé mo-
hou stále vracet a pokaždé shlédnout něco jiného. A proto jsme rozšířili 
nabídku a na druhém návštěvnickém okruhu s ložnicemi rodiny Kastů 
zařadili nové prohlídky nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro dospělé.  

Malým dětem na Pohádkové prohlídce za strašidýlky představíme, že 
spolu se zámeckými pány komnaty obývají i jejich oblíbená strašidýlka. 
Když se narodilo miminko, chodila ho kolébat bílá paní. Místní děti si rády 
hrály s bubáčkem na schovávanou. Dráček z kamen pomáhal panu baro-
novi, aby mu nevyhasla dýmka, zpívající strašidýlko zajistilo paní hraběn-
ce líbezné sny. 

Pro větší a dospělé návštěvníky, milovníky detektivek a doby slavné 
Agathy Christie budeme nabízet zábavnou Detektivní prohlídku se sleč-
nou Marplovou. Oblíbená hrdinka detektivních příběhů zavítá na pozvá-
ní rodinného přítele do sídla manželů Kastových. Jenže co se nestane. 
Na zámku dojde k hrdelnímu zločinu. A slečně Marplové nezbývá, než 
pomoci při pátrání po pachateli. Pomohou i jí návštěvníci zámku záhadu 
rozplést? 

Průvodkyně v roli Jane Marplové přivítá hosty v soukromých pokojích 
majitelů zámku a seznámí je s tím, co se přihodilo. Kdo všechno se účast-
nil zámeckého banketu? Kdo z přítomných se zařadil mezi podezřelé? 
Kdo je obětí a kde byla nalezena? Společně s pozornými návštěvníky 
bude odhalovat stopy a indicie vedoucí k rozřešení zločinu a vypátrání 
pachatele. Při prohlídce uvidíte portréty těch, kteří nemají dostatečné 
alibi, uslyšíte nahrané části jejich výpovědí, projdete místo zločinu a na-
jdete dokonce i vraženou zbraň. Objevit pachatele určitě nebude těžké. 

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

pro dospĚlé
COOPER, Glenn
DESÁTÁ SÍŇ
Napínavý román kombinuje prvky 
akčního thrilleru ze současnosti 
s historickou zápletkou 
katastrofického rázu.

CIMICKÝ, Jan
TISÍC JISKÉREK NA NOČNÍ 
OBLOZE
Čína poetická. Existuje tolik tváří 
tajemné asijské země! Jeden lidský 
život nestačí, aby se podařilo 
dokonale poznat zem, její zvyky, 
historii.

MAY, Peter
OSTROV ENTRY
Pouhé dva kilometry široký 
a tři kilometry dlouhý ostrov 
Entry je domovem asi sto třiceti 
obyvatel a ten nejbohatší z nich 
byl právě nalezen ve svém domě 
zavražděný. 

NESBO, Jo
SYN
Roky ve věznici jednotvárně 
plynou do chvíle, než si Sonny 
nečekaně vyslechne jistou šokující 
zpověď a vydá se soudit živé  
i mrtvé.

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
CO TO BUDE?
Po náhlém úmrtí mladší sestry 
Marie si Jana k sobě nastěhuje 
švagra a malou Sáru, svoji 
milovanou neteř. Život mámy  
a dcery se tím od základu mění…

WIEVEGH, Michal
BIOMANŽEL
Volné pokračování románu 
biomanželka.

ROLLINS, James
PEKELNÁ KREV
Pátrání po klíči k vykoupení 
zavede trojici z proroctví do 
Pyrenejí, do Prahy i do magického 
údolí Cchum v Himálaji. 

KALENTOFT, Mons
ZACK
Zack Herry si vybudoval kariéru  
u stockholmské policie. Po nocích 
vymetá kluby a šňupe kokain 
 s lidmi, které by měl ve skutečnosti 
zatýkat. Ví, že mu to nebude 
procházet věčně, ale nedokáže 
přestat...

pro dĚti
ŠKALOUDOVÁ, Renata
ŘÍKAČKY O AUTECH A STROJÍCH
Tato knížka pobaví malé holky  
a kluky, kteří mají rádi stroje  
a auta, ale především je naučí 
správně vyslovovat.

PEROUTKOVÁ, Ivana
KRISTIÁN A KOCOUR TEO
Prázdninový příběh 
dvanáctiletého Kristiána  
a jeho tajemného kocoura, který 
společně prožívají na pražské 
náplavce.

PRIESTLEY, Chris
PŘÍŠERNÉ PŘÍBĚHY VÁNOČNÍ
Praskající oheň v krbu,  
plíživé kroky křupající ve sněhu  
a doslova mrazivé tušení hrůzy.  
V sedmi příbězích  
prodchnutých tajuplnou, 
strašidelnou atmosférou čeká na 
čtenáře spousta strašidelného 
čtení. 

RINEHART, J. D.
KORUNA TŘÍ
Trojčata, rozdělená po narození, 
jsou předurčena vládnout Toronii. 
Cesta k trůnu je však dlouhá  
a krvavá. 

SOLARI, Gabriella
MOJE PRVNÍ KNÍŽKA O HUDBĚ
Tato kniha je ideálním  
průvodcem pro nejmenší děti, 
které mají chuť pustit se do 
poznávání nádherného světa 
hudby.

proVoZ KniHoVny meZi sVátKy: 
Od 28. do 30. prosince 2015 je městská knihovna otevřena dle běžné 
provozní doby, na silvestra, 31. prosince, máme zavřeno. Těšíme se  
s Vámi na viděnou v novém roce 2016, ve kterém pro Vás budeme mít 
nejen nové knihy, ale také zajímavé akce.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

KnihoVna Mníšek pod Brdy
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BUďme K soBĚ oHledUplní
Při posledním výtvarném ateliéru jsme kreslili a laminovali cedulky  
s nápisem „Děkujeme, že po svém pejskovi uklízíte.“ Již brzy se objeví  
v našem městě. 

A co si o tom myslíme my, čtvrťáci? Je pro nás důležité, aby lidé 
po svých čtyřnohých přátelích uklízeli?
l  Ano, protože nechceme mít ve městě špinavo. Maruška
l  Ano, protože pro staré lidi a malé děti je pak obtížné si umýt boty. Také to 

strašně nevoní! Máťa B.
l  Ano, myslím si, že je to velmi podstatné. Když v parku po svých pejscích 

lidé neuklízí, už to není hezký park. Líbí se mi, že jsme lidi mohli motivo-
vat, aby po svém pejskovi uklízeli. Pomáháme tak i přírodě. Klárka
l  Ano, je to slušné. Fíla N.
l  Ano, protože by to pak škodilo ostatním lidem. Emča
l  Ano, po pejscích je důležité uklízet, jinak se mohou přenášet různé ne-

moci a není to příjemné na pohled. Kačka
l  Ano, aby děti nebyly smutné, že tam šláply. Verča
l  Ano, po pejscích bychom měli uklízet. I moje maminka se kvůli tomu 

zlobí, že se po těch pejscích neuklízí. A já mám stejný názor jako moje 
maminka. Kubík Š.
l  Ano, protože to pomáhá lidem. Ája
l  Ano, líbí se mi, když je ve městě čisto. Jenda

A jaký máme z naší práce pocit?
l  Dobrý, protože dělám užitečnou věc. Máťa B.
l  Výborný, protože to taky usnadňuje lidem život. Ája
l  Mám strašně velkou radost, protože pomůžu celému městu. Máťa Š.
l  Dobrý, protože rád vyrábím. Jenda
l  Já mám z práce dobrý pocit, protože to snad poučí ty, co po svých pejs-

cích neuklízí. Kačka
l  Já myslím, že se mi obrázek povedl a hezky jsem ho vybarvila. Kamča
l  Mám z toho dobrý pocit, protože si myslím, že je to dobrá věc. Alička
l  Moc mě to bavilo. Snad už budou lidé po svých pejscích uklízet. Jsem 

ráda, že jsme se do toho mohli zapojit. Klárka
l  Mám z toho výborný pocit. Fíla N.
l  Dobrý, protože jsem udělala hezký skutek. Verča
l  Mám z práce pocit, že to pomůže těm, kteří po svém pejskovi neuklízejí. 

Jáchym
l  Dobrý, protože se mi to povedlo. Honzík Z.
l  Mám z toho velmi dobrý pocit, že můj obrázek bude viset ve městě.  

I když se trochu stydím. Kubík Š.
l  Ze své práce mám moc krásný pocit, protože se mi to povedlo. Fíla M.
l  Dobrý, protože jsem udělala něco dobrého pro město. Laura
l  Mám z toho dobrý pocit, protože mě baví pomáhat. Maruška

Vaše Duhová třída 4. D,  
Květoslava Vehecová a Jana Porschová

Výlet s procViČením nĚmČiny se VydaŘil
Obvykle se jazykový pobyt v cizí zemi platí. Obrovskou příležitost zúčastnit 
se zcela zdarma takového výjezdu dostalo 40 žáků naší ZŠ v rámci Výzvy  
č. 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Za procvi-
čením němčiny odjelo 10 žáků do Mnichova.
Děti měly s lektorkou z jazykové školy celkem 9 vyučovacích hodin, které 
byly zaměřeny na poslech, gramatiku a hlavně konverzaci. V hodině jsem 
s nimi nebyla, ale poslouchala jsem tajně za dveřmi. Snažily se domluvit 
německy, a pokud nestačila slovní zásoba, vypomohly si angličtinou.  
Domluvily se, a to je hlavní.
Kromě výuky si prohlédly Mnichov. Navštívily historické centrum, Marien-
platz s nádhernou radnicí, Olympiapark, Anglický park, zámek Nymphen-
burg a BMW Welt.
Autobus je také zavezl na pohádkový zámek Ludvíka II. Bavorského  
Neuschwanstein a menší zámek Linderhof. Děti se tak mohly kochat nejen  
krásou těchto zámků, ale i majestátností Alp. A k tomu nám přálo nezvykle 
krásné, teplé, podzimní počasí.

Ing. Dana Dalešická, Mgr. Hana Kedajová

Školy a školky

Žáci ZamíŘili taKé do Francie
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli, že naše škola získala v rámci 
Výzvy 56 grant na výjezd žáků do zahraničí. Dočetli jste se, jak se vydařily 
výjezdy do Španělska a Anglie, a jak se žákům v cizích zemích líbilo. Stejně 
tak tomu bylo i v případě dalšího výjezdu, tentokrát do Francie.
 Ve Francii jsme navštívili Nice, město ležící na Azurovém pobřeží mezi 
Cannes a Monakem, turistické centrum Francie. Již odpoledne po příletu  
a bezprostředně po ubytování v rodinách jsme vyrazili za poznáním. Děti si 
velmi rychle město oblíbily, obzvlášť Anglickou promenádu, která lemuje 
pobřeží a skýtá, obzvlášť pro nás Středoevropany, nezapomenutelné výhle-
dy na moře.
Dopoledne děti absolvovaly výuku v jazykové škole a odpoledne navštívi-
ly řadu zajímavých turistických míst. Nevšední zkušeností pro ně bylo také 
ubytování v rodinách, které jim nedávalo jinou možnost než komunikaci  
v cizím jazyce. 
Výlet do Francie byl pro děti velmi přínosný a motivující a rádi bychom  
v podobných aktivitách podporujících výuku cizího jazyka pokračovali  
i v příštích letech.

Mgr. Lenka Jandová

Po našem příletu si nás odvezly francouzské rodiny k sobě domů a ukázaly 
nám svůj byt. Večer jsme se spolužáky šli na pláž, Anglickou promenádu  
a na Colline du Château. V pondělí jsme šli na tříhodinovou výuku a po obě-
dě do Archeologického muzea a muzea Henriho Matisse. V úterý po výuce 
jsme se vydali autobusem do největšího skleníku v Evropě. Ve středu, po 
posledním dni výuky, jsme jeli do Monaka do Oceánografického muzea.
Ve čtvrtek jsme se rozloučili s rodinou, ve které jsme byli ubytováni, a šli 
jsme se vykoupat do moře. Na pláži jsme si dali pizzu a pak jsme letěli zpát-
ky domů. Chtěli bychom poděkovat paním učitelkám, že s námi měly trpěli-
vost a byly tam s námi (Lenka Jandová, Ivana Širková Šifelová) :-).

Aneta Jandová a Zuzana Pokorná, 8. B
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proJeKt mš noVá – osáZení ZaHrady eden
V sobotu 7. listopadu proběhla dlouze plánovaná společná akce  
školy – osázení zahrady detašovaného pracoviště Eden. Podařilo se 
nám zahradu osázet 14 stromy a 20 keři. Do projektu se zapojilo více 
než 50 rodičů z obou školních budov a přátel školy. Ti si mohli stromy 
či keře sponzorsky „zakoupit“, zasadit a slavnostně označit „rodným 
listem“, ostatní přispěli na techniku a materiál. Podařilo se nám získat 
sponzorské dary v celkové výši 35 000 Kč. Tato částka pokryla téměř 
veškeré náklady na realizaci.

Akce začala v 9 hodin, počasí nám přálo. Pan zahradník udělil potřeb-
né instrukce a mohli jsme začít. Byla radost pozorovat, s jakou chutí se 
tátové, maminky, děti, babičky a dědové pustili do práce. Paní učitelky 
pro všechny připravily občerstvení v altánku, nechybělo ani opéká-
ní buřtíků. Protože se nás sešlo opravdu dost, práce šla od ruky a po  
13. hodině bylo hotovo.

Celý projekt byl připravován už od května 2015, v červnu byl schválen 
radou města. V říjnu jsme uspořádali schůzku s rodiči a přáteli školy, bez 
jejichž pomoci bychom se neobešli. Byla zde představena vizualizace 
projektu, prezentace vybraných dřevin, časový plán a koordinace prací. 
Prvotní myšlenka vzešla od Miluše Drmlové, maminky jednoho z dětí 
naší školy. Velký podíl na realizaci mají Ing. Jiřina Romová, která se jako 
zástupce městského úřadu zabývá ochranou přírody a krajiny. Měla 
významné slovo při výběru a umístění dřevin. Dále Mgr. Lucie Vorlová, 
konzultantka v oblasti péče o životní prostředí. Ta se postarala zejmé-
na o počítačovou vizualizaci projektu a prezentaci keřů a stromů. (Obě 
dámy jsou také maminkami dětí naší školy.) V neposlední řadě patří do 
našeho realizačního týmu zahradník a člen komise pro životní prostředí 
Vladimír Smetana, který nám pomáhal se zajištěním techniky, materi-
álu a dřevin a na všechny práce odborně dohlížel. Všichni tři věnovali 
projektu mnoho hodin svého volného času, za což jim patří velký dík.

Ráda bych poděkovala všem, kteří jste se na projektu jakkoliv podíle-
li. Vaše iniciativa mi dělala velkou radost a dodala chuť do další práce.  
Fotografie najdete na www.msnova.cz.

Za celý kolektiv MŠ Nová přeji čtenářům krásné vánoční svátky a klidný 
rok 2016.

Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy

dĚti a senioŘi
Nedávné setkání našich dětí z MŠ a obyvatelů Domova pro seniory lze  
z mého pohledu zařadit mezi nezapomenutelné okamžiky. 

Setkání těchto dvou rozdílných světů dětí a starých lidí, které naplnilo 
naše společné dopoledne, bylo velice dojemné a přátelské. Společně 
jsme z přírodního materiálu tvořili lesní skřítky a další postavičky. Své 
dovednosti si vyzkoušeli i při kolektivním zpívání a kreslení. Vzájemně 
jsme si vyměnili dárky a dohodli jsme se na další návštěvě a další spolu-
práci. Je obdivuhodné, s jakou radostí přijímali starouškové a děti tuto 
akci. Děti si toto hezké setkání uložily do své paměti a budou jistě vzpo-
mínat na krásně prožitý den mezi obyvateli domova seniorů. Všichni 
pevně věříme, že toto setkání nebylo poslední, a že i v budoucnu se 
podobná setkání budou konat k prospěchu obou generací.

Za MŠ 9. května, Miroslava Kubová

5. roČníK soUtĚŽe smart noteBooK 
Tráví Vaše děti mnoho času u počítače? Hrají jen hry, komunikují 
s kamarády na sociálních sítích, prohlížejí si videa? Soutěž Smart 
Notebook jim dá možnost vyzkoušet si, jaké to je něco na počítači 
vytvořit a předvést svou práci kamarádům ve třídě. 

Interaktivní tabule nabízejí velké zpestření výuky, při které žáci mo-
hou plnit různé interaktivní úkoly, vyhledávat informace, pouštět si 
ukázky nebo videa, malovat, sledovat interaktivní výklad, předvést 
své prezentace a další různé aktivity. Děti se velmi rychle naučily 
tyto tabule ovládat a nyní jim nečiní práce s nimi téměř žádné pro-
blémy. 

Proto David Bílek, zástupce Institutu pro další vzdělávání, před pěti 
roky navrhl, že by žáci nemuseli být jen uživateli, ale mohli si zkusit  
i tvůrčí práci a vymyslet sami interaktivní výukové programy pro 
tyto tabule. Za podpory vedení školy, města Mníšek pod Brdy a In-
stitutu pro další vzděláván tak vznikla soutěž v tvorbě autorských 
materiálů pro interaktivní tabule Smart Board určená pro žáky  
1. a 2. stupně ze Základní školy v Mníšku pod Brdy a ze škol v Mik-
roregionu Mníšecko. 

Renata Bolková, ZŠ Mníšek pod Brdy

Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420, 
ve spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy a Institutem pro další 

vzdělávání vyhlašují 
 
 
 
 
 

  
Soutěží se v tvorbě autorských materiálů pro interaktivní tabule 
SMART Board v prostředí SMART Notebooku, a to v kategoriích: 

 
 
 
 
 
 
 

Soutěžní materiály posílejte do pátku 8. ledna 2016 (včetně)  
na adresu bolkova.renata@zsmnisek.cz. 

Dotazy zodpoví koordinátorka soutěže Mgr. Renata Bolková.  
Obracet se na ni můžete osobně na ZŠ nebo e-mailem  

na bolkova.renata@zsmnisek.cz.  

Příspěvky bude hodnotit komise složená ze zástupců vyhlašovatelů.  
Odborným garantem soutěže je Mgr. David Bílek.  

Jednotlivé příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách 
mníšecké školy. Soutěž začíná jejím vyhlášením ve školním rozhlase a 
zveřejněním tohoto textu. Hodnotné ceny do soutěže věnuje Město 

Mníšek pod Brdy, Institut pro další vzdělávání a sponzoři.  

 

 

5. ročník soutěže „SMART Board“ 

pro žáky Základní školy v Mníšku pod Brdy 

a pro žáky škol Mikroregionu Mníšecko 

 

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Petra Digrina, Ph.D., starosty města. 

1. stupeň ZŠ  
Vytvoření libovolného výukového materiálu (pomoc rodiče je možná) 

2. stupeň ZŠ  
Vytvoření libovolného výukového materiálu a po domluvě s konkrétním učitelem 

pak jeho odprezentování ve třídě 

Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420, 
ve spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy a Institutem pro další 

vzdělávání vyhlašují 
 
 
 
 
 

  
Soutěží se v tvorbě autorských materiálů pro interaktivní tabule 
SMART Board v prostředí SMART Notebooku, a to v kategoriích: 

 
 
 
 
 
 
 

Soutěžní materiály posílejte do pátku 8. ledna 2016 (včetně)  
na adresu bolkova.renata@zsmnisek.cz. 

Dotazy zodpoví koordinátorka soutěže Mgr. Renata Bolková.  
Obracet se na ni můžete osobně na ZŠ nebo e-mailem  

na bolkova.renata@zsmnisek.cz.  

Příspěvky bude hodnotit komise složená ze zástupců vyhlašovatelů.  
Odborným garantem soutěže je Mgr. David Bílek.  

Jednotlivé příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách 
mníšecké školy. Soutěž začíná jejím vyhlášením ve školním rozhlase a 
zveřejněním tohoto textu. Hodnotné ceny do soutěže věnuje Město 

Mníšek pod Brdy, Institut pro další vzdělávání a sponzoři.  

 

 

5. ročník soutěže „SMART Board“ 

pro žáky Základní školy v Mníšku pod Brdy 

a pro žáky škol Mikroregionu Mníšecko 

 

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Petra Digrina, Ph.D., starosty města. 

1. stupeň ZŠ  
Vytvoření libovolného výukového materiálu (pomoc rodiče je možná) 

2. stupeň ZŠ  
Vytvoření libovolného výukového materiálu a po domluvě s konkrétním učitelem 

pak jeho odprezentování ve třídě 



14

Spolky

dáreČKy pro pŘedČasné  
naroZené dĚti popáté
Vánoce jsou plné symbolů, některé vytváříme 
nově a zakrýváme ten hlavní – zrození dítě-
te, které přišlo chudé a nahé zachránit svět. 
K symbolům, které jsou jistě krásné a stojí za 
to je uchovat, patří nezištné podarování lidí  
v nouzi. A nemusí to být jen nouze hmotná.

V roli tří králů, kteří přinesli dary, figurují letos 
symbolicky tři ženy, Marie, Marta a Jaroslava: 
Marta Svobodová z Mníšku pod Brdy, Marie 
Hejná z Vlašimi a Jaroslava Minaříková z Ry-
maně. Nepřinesly zlato, kadidlo a myrhu, ale 
svetříky, čepičky, ponožtičky, deky a přáníčka 
pro předčasně narozené děti. Už popáté jsme 
je předali sdružení Nedoklubko pro porodni-
ci v Podolí a vyřizujeme velké poděkování za 
Vaši obětavost.

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

Předčasný dárek k Vánocům od Nadace T-Mobile v rámci programu 
„Mluvme spolu“ již mohou rozbalit děti a senioři v Mníšku pod Brdy.

Má podobu parkových laviček, cvičebních trenažérů a lanové stezky 
odvahy v parčíku za Domovem pro seniory Pod Skalkou a instalovali 
jej v listopadu a prosinci partneři projektu „Děti seniorům, senioři 
dětem“ - Fabiánek, Hnutí Brontosaurus a Město Mníšek pod Brdy. 
Cílem tohoto projektu je podpořit vzájemná setkání dětí z mníšec-
kých dětských organizací a seniorů z Domova. 

Jsme rádi, že kromě možnosti potkat se v parku se podařilo navázat 
spolupráci, aby se děti z MŠ, Fabiánku a ZŠ mohly se seniory potkat také při společných výtvar-
ných dílnách, které probíhají každý měsíc. 

Projekt bude dokončen v roce 2016. V zimě a na jaře bude upraven bezbariérový přístup  
z Domova do parku, instalovány budou další prvky a proběhne ještě několik společných aktivit.

„Děti seniorům, senioři dětem“ je společný projekt několika organizací v Mníšku pod Brdy:  
Domova pro seniory Pod Skalkou, Fabiánku, Hnutí Brontosaurus, Města Mníšek pod Brdy,  
MŠ 9. května a ZŠ Mníšek pod Brdy. Je finančně podpořen z grantu „Mluvme spolu“ společnosti 
T-Mobile.

Všem pomocníkům mnohokrát děkujeme.
Lucie Vorlová, koordinátorka projektu

noVinKy V parKU U domeČKU

tŘíKráloVá sBírKa  
opět i v mníšku

    
K+M+B+2016

Jako již každý rok se farní charita Mníšek pod 
Brdy připojí k Tříkrálové sbírce 2016, pořádané 
Českou katolickou charitou.

Vykoledované peníze budou z velké části po-
užity na podporu místních lidí, kteří se ocitli  
v tíživé životní situaci. Část prostředků, a to  
35 %, použije Arcidiecézní charita Praha na 
podporu těchto projektů:

l  pomoc migrantům a uprchlíkům;

l  stacionář pro seniory a charitní centrum  
v Příbrami;

l  pomoc běloruským dětem ze sociálně  
slabých rodin.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 jsme mohli 
letos podpořit rodinu ve složité životní situaci 
příspěvkem na školu v přírodě a kroužek dětí, 
osamocené nemocné paní byla uhrazena do-
náška obědů a nákup jídla a pro Domov pro 
seniory Pod Skalkou mohlo být zakoupeno vy-
bavení internetové „minikavárny“.

Až zazvoní 9. nebo 10. ledna 2016 u Vašich 
dveří koledníci, podpořte, prosím, jejich úsilí  
a přispějte do kasičky na dobrou věc.

K(C)+M+B, tedy Christus mansionem benedi-
cat: Kristus žehnej Vašemu domu!

Monika Umlášková, ředitelka farní charity 
Mníšek pod Brdy
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V mladém VĚdci Je VŽdy co na práci 
V posledním období jsme se věnovali pokusům s luminiscencí, elektrotech-
nice (kdy jsme krom nových poznatků otestovali i naši manuální zručnost 
a trpělivost), také jsme se vypravili za nejstaršími kamarády-debrujáry, kteří 
nás pozvali na experimenty do laboratoří Přírodovědné fakulty UK v Praze.

Starší kluci z druhého stupně ZŠ zase pracovali na celorepublikovém debru-
járském projektu Drak, kdy si přiblížili zákony aerodynamiky. Teď intenzivně 
pracují na novém projektu Science box. Aktivní byly i děti z kroužku Mladý 
vědec v lesní školce Sedmikvítek.

Ve spolupráci se spolkem Brdský šikula jsme mysleli i na nejmenší děti v do-
provodu jejich rodičů a uspořádali jsme pro ně setkání s pokusy i kreativní 
dílnou. Rovněž jsme uspořádali i workshop zkušeností k oblíbené PC hře. 
Prim tentokrát hráli náctiletí, kteří pomáhali, radili a prezentovali svoje zku-
šenosti mladším kamarádům. Děkujeme panu Jesenskému za IT podporu.

Tomáš Votruba a Adrian Bandur si zase zaslouží naše velké poděkování 
za konzultaci při PC hře a opravdu hezký přístup k dětem, kterým se při 
workshopu hodně věnovali. Bylo moc hezké sledovat, jak padají věkové ba-
riery mezi dětmi, když mají společný zájem.

Vážíme si rovněž, že jsme se mohli účastnit akci sázení Janových lip na Skal-
ce, které uspořádalo město Mníšek pod Brdy. 

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Sýkorovi z truhlářství obecně pro-
spěšné společnosti Magdaléna za jeho nezištnou pomoc při zabezpečení  
a přípravě materiálů k naši činnosti. 

Anna Čišková

Zveme děti na CoUnTRY BÁLEK  
a dospělé na CoUnTRY VEČER 
Kde? V Kulturním domě v Mníšku
Kdy? 16. 1., dětský bálek od 14 do  
16 hod, Country večer od 18 do  
20 hod.

co jsou to country tance?  
Jedná se o americké lidové tance, 
jednoduché párové tance, které se 
tančily na lidových zábavách. Tan-
cují se v různých formacích, v řa-
dách, v kroužcích aj. často na nápo-
vědu tzv. callera, který tanečníkům 
při tanci říká, jaké figury tančit. 
Country tance mají kořeny v Evropě 
– vliv měly irské, skotské, francouz-
ské tance, které se do Ameriky do-
staly spolu s evropskými osadníky. 
Do Čech se dostaly v sedmdesátých 
letech především díky prof. Františ-
ku Bonušovi, který je přivezl z cest 
po Americe a začal je společně se 
svým synem Jasanem vyučovat.  
A jak se dostávají country tance 
do Mníšku? Díky lektorkám Daně  
a Marii, které se nedávno do Mníšku 
přestěhovaly. Dana tančila v soubo-
ru Dvorana právě u Jasana Bonuše  
a již mnoho let učí tančit country děti  
i dospělé. Její soubor dlouho obsa-

zoval na soutěžích country přední 
místa a získával mistrovské tituly. 
Dcera Marie jí již několikátý rok 
zdatně pomáhá a sama tancuje ve 
velice úspěšném country souboru.
Třetí lednovou sobotu se budete 
moci s country tanci seznámit i Vy. 
Odpoledne si country tance mohou 
vyzkoušet děti, večer pak dospělí. 
Pro děti bude připraven malý coun-
try bálek, kde se na veselé písničky 
budou děti učit ty nejjednodušší 
country tanečky. Zpestřeno bude 
soutěžemi a předtančením v rytmu 
country, které zatančí děti z country 
souboru z Prahy.
Na country večer zveme všechny, 
kdo mají chuť naučit se jednoduché 
country tance, pobavit se, vyzkou-
šet si, jak se tančí na country bále. 
Přijít může každý, jednotlivci i páry,  
bez omezení věku.
I večer bude k vidění hezké před-
tančení ve stylu clogging (americký 
country step), které zatančí jeden  
z nejlepších cloggingových sou-
borů v ČR, který již získal řadu mis-
trovských titulů a předních míst na 
soutěžích.

Ing. Dana Nedvídková
www.cvicenibezchyby.cz

TANEČNÍ REJ V RYTMU COUNTRY

DĚTSKÝ COUNTRY BÁLEK 14:00 - 16:00 
COUNTRY VEČER PRO DOSPĚLÉ 18:00 - 20:00

SOBOTA 16. LEDNA 2016 MKS MNÍŠEK POD BRDY

VY I VAŠE DĚTI SE NAUČÍ PÁR JEDNODUCHÝCH A HRAVÝCH COUNTRY TANCŮ POD 
VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTOREK. POBAVÍTE SE A ZATANČÍ SI NA VESELÉ 

PÍSNIČKY. TĚŠIT SE MŮŽETE I NA SOUTĚŽE A ZAJÍMAVÉ PŘEDTANČENÍ. 
VSTUPNÉ NA AKCI JE DOBROVOLNÉ

 P O Z V Á N Í

COUNTRY VEČER
NA  1.  MN Í Š EC KÝ

ANEB

DĚKUJEM ZA PODPORU MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY

VyZKoUšeli Jsme ČesKé Via Ferraty
Po dlouhém debatování, zda mají via ferraty v České republice něco do 
sebe, jsme se konečně po 4 letech rozhodli vyzkoušet domácí zajištěné ces-
ty, i přes velkou skepsi, která nás ještě po cestě provázela.
V Čechách je nyní možnost vybrat si hned ze 14 míst, náš los padl na nej-
navštěvovanější místo tohoto druhu vůbec, a to Pastýřskou stěnu v Děčíně. 
Půjčovna hned pod stěnou zaručuje možnosti vyzkoušet si tento zážitek  
i pro začínající lezce. My jsme samozřejmě lezli s vlastní výbavou :-).
Cesta do Děčína nám trvala cca o hoďku déle, náš řidič-znalec Chossé, který 
nepoužívá navigaci, si byl příliš jistý, že perfektně zná cestu, nakonec jsme 
samozřejmě v pořádku dorazili. Hned pod stěnou nás čekalo obrovské 
překvapení, stěna se zdála být celkem vysoká, velký počet lezců a na vý-
běr hned ze 14 různých tras, různé obtížnosti, na své si přijdou začátečníci  
i opravdu profesionální lezci. (Pozn.: další dvě trasy jsou ve výstavbě.) Ne-
byli jsme si tak úplně jistí, co nás čeká, a proto jsme první trasu volili lehčí  
a zároveň s výhledem na všechny ostatní, abychom si mohli lépe vybrat. Vše 
jsme si pěkně obhlédli, dokonce i dvojitou lávku, kterou lze překonat menší 
propast. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin, které zvolily různé cesty (tak 
trochu jsme i soutěžili, kdo bude nahoře první). Já jsem lezla s naší začáteč-
nicí Blankou, která byla na ferratách vůbec poprvé, a musím říci, že jí lezení 
šlo velmi pěkně. Po překonání počátečního strachu jsme spolu zvládly i tra-
sy C+, což je pro nováčka super výkon!!! Meďan a Chossé si lezli po svých 
a nakonec zvolili těžší trasu, kterou musel jeden z nich slézt, protože v ten 
den již byla nad jeho síly, já ale neprozradím který :-). 
Náramně jsme si celé lezení užili a všichni jsme na některé z tras překonali 
sami sebe.
Brdský zálesák pořádá spoustu výletů nejen pro děti z dětského oddílu, 
může se zapojit i široká veřejnost a její zapojení vítáme. V Děčíně jsme roz-
hodně nebyli naposledy a příští rok nás čeká toto místo určitě znovu. Každý 
víkend celou zimu nás také najdete na nějaké z lezeckých stěn v Praze -  
připojte se! :-) Veškeré informace najdete na našich webových stránkách 
www.brdskyzalesak.cz nebo na Facebooku brdskyzalesak.

Za Brdský zálesák se na Vás těší Malina (Kristýna Skalská)

coUntry tance V mníšKU
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Kultura

meZinárodní dáma – sport pro KaŽdéHo
V dnešní hektické době si každý občas uvědomí potřebu vypnout na 
chvíli všechna elektronická média, hlučící záplavy informací a „rychlé“ 
zábavy. Potřebu zpomalit, vnímat, zamyslet se. Mnozí zjišťují, že už 
se ani zastavit a delší dobu soustředit nedokážou – to bývá problém  
zejména u dětí.
Pokud k rozvoji tělesné kondice a síly dětí i dospělých slouží sporty fy-
zické, pak k rozvoji schopnosti soustředění, třídění informací a uvážlivé-
ho rozhodování by měly sloužit sporty duševní. 

co je mezinárodní dáma
Logická hra z rozvětvené rodiny asi 40 oficiálních dámových vari-
ant. Všechny „dámy“ mají některé rysy společné: nemožnost táhnout  
kamenem dozadu nebo vynechat tah (tedy určitá závaznost v uvažová-
ní), bezvýhradná povinnost skákat (nevyhneme se jí ani tím, že by nám 
soupeř kámen „za trest“ vzal) a možnost vícenásobných skoků (nutná 
pro taktickou složitost hry).

Odlišnost mezinárodní dámy od „klasické“ české:
l  hraje se na větší desce 10x10 polí,
l  kameny mohou skákat i dozadu (nikoli táhnout),
l  povinnost přeskákat největší možný počet figur, 
l  není přednost braní dámou.
Kompletní pravidla najdete na www.hra-dama.cz/pravidla.

Petra Dušková

dámové úlohy
Dáma zdaleka není jen o tahání 
kamenů a o pozornosti. Úlohy 
rozvíjejí prostorovou představi-
vost a logické myšlení a přinášejí 
radost z objevování elegantních 
mechanismů. 

Nejběžnějším typem úloh jsou 
kombinace. Tedy situace, kdy jeden  
z hráčů cíleně obětuje své kame-
ny, aby připravil cestu pro závě-
rečný vícenásobný skok.

Obrázek - ukázka kombinace. Bílý nejprve vyrazí díru v pozici černého 
(šipka 1.). Ten musí skákat. Poté si bílý přitáhne soupeřův kámen do ces-
ty dalším vynuceným skákáním (šipka 2.). Poté již bílý skáče 4 kameny 
až do dámy. 

Viděli jsme kombinaci, vyžadující myslet 2 tahy dopředu. Existují však  
i kombinace na 8 a více tahů. Začneme od základů: vyzkoušejte si jed-
notahové kombinace sami! 

Bílý na tahu vyhraje. Obětuje jeden kámen a skočí víc. Správná řešení 
najdete v příštím čísle.

V neděli 29. 11. 2015 se tradičně  
v Městském kulturním středisku  
v Lipkách uskutečnil již 10. ročník 
šachového turnaje Mníšecká rošá-
da. Celkem se zúčastnilo 19 hráčů 
nejrůznějšího věku.
Umístění na prvních třech mís-
tech:
Kategorie děti: 
1. Josef Barták
2. Oliver Tomáš Jelínek
3. Ondřej Pokorný

Kategorie dospělí:
1. Michal Ostrý
2. Daniel Galandák
3. Ondřej Vondrášek

Turnaj se konal pod záštitou sta-
rosty města Mníšek pod Brdy 
Ing. Petra Digrina, Ph.D., který 

předával ceny spolu s předsedou 
šachového klubu panem Vladimí-
rem Chudáčkem.

V příštím roce načneme 2. dekádu. 
S tím jsou spojeny úvahy o dalším 
zatraktivnění turnaje, především  
o změně hracího systému.

Děkuji všem spolupořádajícím 
organizacím, kterými jsou měs-
to Mníšek pod Brdy – Městské 
kulturní středisko, Šachový klub  
a Oáza z. s. a Pekařství a cukrářství 
Jarolímek, za podporu, všem hrá-
čům a dalším více i méně viditel-
ným spolupracovníkům, přesněji 
spolupracovnicím, které se starají 
o návrhy plakátů, diplomů a zajiš-
tění občerstvení.

Vladimír Novák

VýsledKy 10. mníšecKé rošády

V lednovém čísle se také dozvíte o nejúspěšnějších dámistech regionu 
a o klubech v Mníšku a okolí, kam si můžete přijít zahrát. Můžete se těšit 
i na čtenářskou soutěž v řešení dámových rébusů. 

Petra Dušková, petraskonmi@seznam.cz, tel. 721 731 387

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Přihlášky: Mailem na petraskonmi@seznam.cz nebo na místě 

 
 
Kategorie  
1) Dospělí (bez omezení věku) 
2) Žáci do 15 let, žáci do 9 let (včetně) 
3)  Nejlepší hráč z Mníšku a okolí 
 
Srdečně zveme i rodiče a přátele dětí z kroužku – zahraje si každý, kdo zná pravidla! 
 
Startovné: děti 30,-, dospělí 50,- 

Ceny: Nejlepší hráči z každé kategorie získávají pohár a hodnotné ceny. 
 
Čas na partii: 15min + 10s za tah (Fisher) 
 
Hrací systém: Švýcarský systém (utkávají se soupeři podobné síly), 7 partií. Hráči všech kategorií hrají 
dohromady, pouze hodnoceni jsou zvlášť. Kritéria: body, WP, SB, vzájemná partie, více remíz. 

 

 

SOBOTA 9.1.2016 

OD 10:00 DO 17:00 
 

MNíšEK POD BRDY 

Městské kulturní středisko, V lipkách 610 
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Diskuse

demonstrace starostů oBcí pŘed BUdoVoU KÚ 
V Občanském týdeníku e-Mníšek č. 33 mne zaujala mimo jiné i zmín-
ka o demonstraci starostů českých obcí před budovou Krajského úřa-
du Středočeského kraje v Praze 5 ve Zborovské ulici, konané v pondělí  
23. listopadu t. r., jejímž důvodem byl protest proti nespravedlivému 
rozdělování dotací KÚ na jednotlivé obce Středočeského kraje.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o závažnou věc, která se bude  
s největší pravděpodobností dotýkat i našeho města, moje otázka zní – 
zúčastnil se této akce někdo z vedení města, tím myslím pana starostu 
či paní místostarostku?

V případě účasti některého z obou jmenovaných a s ohledem na reakci 
pana hejtmana by občany jistě zajímalo uveřejnit vyjádření stanoviska 
města k této situaci v příštím vydání mníšeckého Zpravodaje.

Pokud tuto demonstraci nikdo z vedení radnice nepodpořil, bylo by na 
místě vyjádření, proč tak nebylo učiněno. Stalo se tak proto, že vedení 
města je spokojeno se současným přidělováním dotací z KÚ nebo o de-
monstraci vůbec nevědělo?

Faktem je, že přidělování dotací obcím od KÚ je pro mnohé z nás špa-
nělskou vesnicí, proto by občané jistě přivítali, kdyby jim na stránkách 
příštího vydání Zpravodaje vedení města blíže vysvětlilo, o jaké dotace 
se jedná, na jaké účely a v jaké výši jsou KÚ obcím přidělovány a jaké 
dotace již Město Mníšek pod Brdy - pokud se tak stalo – od KÚ Středo-
českého kraje obdrželo, na jaké účely a v jaké výši.

S pozdravem Eva Stieberová

náVrH na odVolání miloše naVrátila
Podávám návrh na odvolání p. Navrátila z funkce koordinátora vydání 
Zpravodaje. 

Není zřejmé, zda tuto funkci dělá p. Navrátil jako člen RR zdarma nebo 
jako placený zaměstnanec MÚ. Každopádně koordinátor má na starosti, 
aby se Zpravodaj dostal ke čtenářům včas.

Poslední č. 243 ještě nebylo do schránek doručeno (psáno v neděli  
29. listopadu). Přitom uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 30. listopadu.   

Ještě nikdy se nestalo, aby Zpravodaj byl doručován do schránek v den 
uzávěrky příštího čísla. Pokud připustíme, že Zpravodaj je vydáván pro 
občany za jejich peníze a občané nemohou reagovat na obsah vydání, 
pak Zpravodaj ztrácí smysl. 

To je tak hrubé pochybení, že by se nemělo už nikdy opakovat a člověk, 
který to způsobil, by měl nést osobní odpovědnost. Když někdo nemá 
organizační schopnost a nedokáže ohlídat termíny tisku a roznosu, měl 
by se věnovat méně náročné práci. 

Navíc se p. Navrátil veřejně vyjádřil, že Česká pošta je nespolehlivá. Pra-
covník samosprávy by neměl takto o státní organizaci mluvit. Pokud 
jsou nějaké nedostatky, ať je položí na stůl. ČP má dostatek kontrolních 
mechanismů, aby nedostatky odstranila.

Pro neschopnost zajistit občanům včas Zpravodaj dávám návrh na od-
volání p. Navrátila. 

Petr Jánský    

VáŽená paní stieBeroVá,
sdružení STAN, jehož jsem členem, dlouhou dobu kritizuje způsob roz-
dělování středočeských krajských dotací. Jednou z podpůrných akcí, 
která na tento problém měla upozornit, byla i malá „demonstrace“ před 
budovou krajského úřadu, kterou organizovalo právě STAN. Demon-
strace se účastnili především starostové menších obcí, kterých se tento 
problém týká především a pro něž je nejpalčivější.

Osobně se systémem rozdělování středočeských dotací nesouhlasím 
a považuji jej dlouhodobě za nespravedlivý, především v oblasti roz-
dělování investičních prostředků. Kvalitu a význam projektu, jehož 
cílem je například velká oprava silnice, výstavba chodníku nebo re-
konstrukce budovy na školu, lze posoudit mnohem spravedlivěji, než 
se tomu na Kraji dnes děje. Je pro mne nepřijatelné, aby některé obce 
každým rokem a pravidelně dostávaly milionové dotace na investice 
a jiné již počtvrté nedostanou nic, ačkoli jejich projekt je velmi dobrý 
a důležitý.

Krajské dotace se rozdělují v oblasti životního prostředí, volného času, 
kultury a obnovy památek, v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti pod-
pory podnikání, podpory jednotek dobrovolných hasičů a podpory 
rozvoje středočeských měst. Prostředky z těchto fondů obce získávají 
na základě předložení žádosti - projektu, který kraj posoudí a část fi-
nančních prostředků přidělí nebo ne. Finančně nejsilnějším je fond 
životního prostředí a fond rozvoje středočeských měst. Zde je mož-
no získat statisícové až milionové příspěvky, zpravidla na vybudování  
kanalizací a vodovodů nebo na opravy radnic, školek, silnic nebo chod-
níků. V ostatních fondech obce mohou získat spíše desetitisíce, výji-
mečně statisíce.

Naše město v posledních letech získalo dotaci z fondů Středočeského 
kraje na výstavbu kanalizace na Dobříšské ulici (cca 700 tis. Kč), na nový 
atletický areál u základní školy (cca 2 800 tis. Kč), na dovybavení jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy a Stříbrné Lhotě (cca 
500 tis. Kč), na obnovu kapliček a kláštera na Skalce (cca 100 tis. Kč), 
na obnovu zázemí pro fotbal (cca 250 tis. Kč), na vybudování retardérů  
v ulici Jana Štastného (cca 100 tis. Kč) a na část vybavení Pivovárky mo-
biliářem (cca 100 tis. Kč).

S pozdravem Petr Digrin

reaKce miloše naVrátila
Jak mi jednou řekl pisatel, „Vy děláte zpravodajství, já dělám umění“, 
takže se budu držet faktů a tématu roznášky. Na tom, že by byl roznos 
zpravodaje pomocí České pošty méně spolehlivý než roznos stálými, 
pravidelnými a spolehlivými kolegy roznašeči, si stojím. To, zda jde  
v takovém případě o státní nebo privátní společnost, je v principu zcela 
liché. Mám mnohé zkušenosti s Českou poštou a doručováním letáků 
a tiskovin, a většinou se to neobešlo bez zbytečných komplikací, nevý-
hod v čase i v ceně. Ověřil jsem poptávkou na ČP s. p. cenu a ta je o cca 
50 % vyšší. Další limit je v gramáži, pošta roznáší jen do 100 g/kus.

Naši roznašeči pracují skvěle. Pokaždé, když se k někomu zpravodaj 
nedostane, není to jejich nedbalostí. Město je rozděleno do čtyř přes-
ně definovaných zón. Každá zóna má svého roznašeče, který svůj úsek 
dobře zná a praxí je naučen, kam a kolik zpravodajů uložit. Jsou pružní 
a dokáží reagovat velmi rychle. Např. když je v pátek v poledne zpra-
vodaj vytisknut a odvezen k roznašečům, mohou jej hned odpoledne 
roznášet. Není žádná prodleva, mezisklad nebo složitá přejímka. Každý 
podnět, který zaznamenáme, napravujeme a pokud je to nutné, dělá-
me opětovnou donášku.

Od roku 2009 stoupl počet roznesených kusů z méně než 1 300 na úcty-
hodných 2 400 zpravodajů. To je v celkovém nákladu 3 000 ks skvělý 
výsledek.

Takže pokud budeme mít i nadále svobodnou volbu, zda sjednat služ-
bu u velké státní (nebo privátní) organizace, nebo dále spolupracovat 
se svými kolegy a kolegyněmi roznašeči, vyberu si s čistým srdcem  
a chladnou hlavou volbu druhou. A roznašečům zpravodaje děkuji.

Vydávání zpravodaje je v současnosti (poslední 1-2 roky, kdy zpravo-
daj vychází až na výjimky jako měsíčník) nastaveno ke konci měsíce. 
Nyní, u prosincového čísla, jsme upravili datum uzávěrky tak, aby bylo 
možné zpravodaj vydat nejlépe ještě před Vánocemi. V souvislosti  
s připravovanou novou koncepcí zpravodaje jsme již v minulých měsí-
cích diskutovali změnu termínu vydávání zpravodaje a z toho vycházejí 
i termíny uzávěrek pro 1. pololetí příštího roku, které najdete u tiráže 
tohoto vydání.

Mnohé, co bylo panem Jánským napsáno, vyvozuje závěry z minima in-
formací. Relevantní informace je ale možné získat snadno. Odpovídám 
na každý dotaz, který obdržím. V každém případě děkuji za podněty.

Miloš Navrátil
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Diskuse

podĚKoVání sponZorům ZácHranné slUŽBy  
V mníšKU pod Brdy
Na sklonku roku bych zde rád jménem svým i jménem všech zaměst-
nanců Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky Praha-
-západ, konkrétně výjezdových stanovišť v Mníšku pod Brdy, vyjádřil 
poděkování za sponzorskou podporu. Děkujeme Pizzerii Al Capone  
a Restauraci u Káji Maříka z Mníšku pod Brdy a dále Restauraci a penzi-
onu U Kašných z Rymaně.
Naše poděkování za provedení truhlářských prací pro stanoviště rychlé 
zdravotnické pomoci ZS ASČR v Mníšku pod Brdy patří panu Ing. Jiřímu 
Zikmundovi, jednateli a řediteli společnosti DAVELO, spol. s r.o., Hvoz-
dnice.
V úctě, děkuji!

Mgr. Radek Benda, inspektor provozu ZS ASČR

Kotle naČerno?
Vážení spoluobčané,
dalo by se říci, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. V tomto případě si nej-
sem až tak jistá. Oklikou, prostřednictvím zpětně zasílaných vyjádření, 
jsem zjistila, že kdosi podal podnět či stížnost mým jménem a zároveň 
jménem spolku Zdravý Mníšek, z. s. spolu s mým zfalšovaným podpi-
sem. Tento podnět se týkal ohlášení podezření z načerno instalovaných 
kotlů na LTO v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy.
Prosím tedy, aby autor, který je natolik statečný, že má zapotřebí scho-
vávat se za moji osobu, v tomto případě vzal na vědomí, že pokud se 
toto bude opakovat, vyvodím z toho důsledky. Je sice hezké, že je ně-
kdo tak přičinlivý a snaží se, ale tímto způsobem to asi není fér.
V životě bych si nedovolila něčím jménem, bez jeho vědomí, cokoli  
a kamkoli posílat a ještě se navíc snažit o podpis. Pokud měl někdo po-
cit, že je potřeba něco udělat a poslat podnět, mohl tak udělat v součin-
nosti se spolkem a jeho členy. Anebo by mohl být natolik statečný, že 
eventuálně pošle toto jménem svým a nebude se tak říkajíc schovávat 
za ženské sukně. Navíc dopis není datován, je formulován poněkud ne-
odborným způsobem bez obvyklých náležitostí.
Dle vyjádření Odboru životního prostředí Měú Černošice v areálu pro-
bíhá, a na fotografii přiložené k onomu podání je zřejmě zachycena, 
instalace etážové pece pro pražení odpadních katalyzátorů, v rámci 
načerno probíhající rekonstrukce. K tomu je dle sdělení stavebním úřa-
dem vedeno řízení. Nevím, jestli ono podání mým jménem bylo zamýš-
leno s dobrým úmyslem oznámit něco nekalého v areálu ÚVRu, anebo 
zda využitím našeho spolku a zfalšováním mého podpisu nedochází  
k vyřizování účtů v rámci jednotlivých zpracovatelů jakéhokoli odpa-
du v rámci areálu UVR. Vím od mnoha lidí, že vztahy jsou v této oblasti 
napjaté.
Přesto prosím, pokud by měl kdokoli pocit, že musí něco sdělit úřadům, 
ať to sdělí buď jménem svým, anebo jako anonym, anebo se obrátí na 
ZM přímo.
Nelze falšovat podpisy, je to podvod. Pokud by se něco podobného sta-
lo znovu, obrátíme se na policii.

Za Zdravý Mníšek Ing. Libuše Pechoušková, předsedkyně spolku

VýZVa
Rád odkoupím obrazy autorů Václ, Václová, Císař a jiných, o kterých víte, 
že byly prodány v nucené dražbě ve Velké restauraci v Mníšku pod Brdy 
v roce 1951 během veřejného mníšeckého soudního procesu s mými 
prarodiči Františkem a Marií Václovými a mojí matkou Jarmilou Václo-
vou, učitelkou klavíru (někteří občané Mníšku jí z té doby tehdy jako 
děti ještě pamatují).
Obrazy byly rodinnou sbírkou a památkou a jako takové bych je rád 
získal zpět do rodiny, zejména obrazy mého dědečka Františka Václa  
a mojí babičky Marie Václové, amatérských malířů. Rozhodně se nejed-
ná z mé strany o zájem obchodní, dva obrazy se mi již povedlo v nedáv-
né době získat zpět a jsem za to velmi rád.
Děkuji tímto za případné nabídky.

Ing. Martin Cvrček, Pražská 147, 252 02 Jíloviště
Mob: 737 782 610, E-mail: cvrcekm@volny.cz

V čem je chyba? Nepomohlo by, kdyby tu byli trhovci zadarmo nebo 
jim nějak vyjít vstříc?
Polovina obyvatel Mníšku jsou mladí „přistěhovalí“ a ti na zahrádce nic 
nepěstují a jistě by nakupovali, pokud by bylo co. 
Proč to jde v Dobřichovicích, Letech, Dobříši a u nás ne?

Alexandra Merunková

Vážená paní Merunková, děkuji za podnět. Prodejcům se snažíme vy-
cházet vstříc, naše ceny za pronájem prodejního místa nejsou vysoké, 
oslovujeme nové potenciální prodejce, snažíme se sladit nabídku s po-
ptávkou. Věřím, že trhy v Mníšku budou příští rok opět úspěšné.  

Zora Kasiková, OKS

Trhy

…a také trhy

www.mnisek.cz  l  mks@mnisek.cz  l  www.facebook.com/mnisekpodbrdy

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou

na slavnostní koncert 
v pátek 25. prosince 2015 od 16 hodin

v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Česká mše vánoční
a další skladby

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

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

Diriguje Pavel Hůla.

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

www.mnisek.cz   l   mks@mnisek.cz   l   www.facebook.com/mnisekpodbrdy

Česká mše vánoční

Jakuba Jana Ryby
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Oznámení a inzerce

Hledáme slečnu nebo paní na pomoc s úklidem v rodinném domě  
zde v mníšku. Vhodná brigáda pro studentku: 2-3x měsíčně na 3 hod.  

v časech dle domluvy. Odměna 100 Kč za hod. Volejte 776 098 286

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

Prodej pozemku v mníšku pod Brdy, 939 m2,  
inženýrské sítě u pozemku, cena 2 220 000,00 CZK.

Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2 tel.: 603 442 474.

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!

KUŘáci – odVyKnete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

7x Jan
7 meditativních zastavení v Janově evangeliu
Mgr. Josef Muzikář se chce s Vámi podělit o svá poznání tohoto 

textu a dát prostor i Vašim poznatkům a prožitkům.
(Každý účastník obdrží evangelium v ekumenickém i kralickém překladu.)

Místo: Městské kulturní středisko
V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy 

Datum: 5. 1. 2016   Čas: 18.30 
www.tencas.cz   l   e-mail: tencas@seznam.cz

TaXiSLUŽBa 
Mníšek pod Brdy
+420 606 680 200

iZRaEL a MY 

aktuální dění na Blízkém východě
Zveme vás na sérii přednášek o Izraeli.

Začátek přednášek vždy v 19.00 hodin.

Mníšek pod Brdy – Městské kulturní středisko
17. listopadu 2015

Izrael, Blízký východ  
a Islámský stát

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

8. prosince 2015
Izrael včera a dnes

geografická a historická procházka po jedné  
z nejzajímavějších zemí světa

Vstupné dobrovolné.

13. ledna 2016
Jedna země, 

dvojí lid
historie a součastnost  

izraelsko-palestinského konfliktu

10. února 2016
Svatá země Izrael

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

VoDa-ToPEnÍ-PLYn

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

Provozní doba: Po – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    So              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Inzerce

5_09_ucto_adv_92x128_def_krivky.indd   1 6.10.2015   8:16:13

noVĚ SPoLEČnÁ
advok átní  k ancelář 

JUD r.  J iř í  Tvrdek  
a  Real itní  k ancelář  RGF 

Veškeré právní a realitní služby a poradenství  
společně a pohodlně na jednom místě.

Pro sjednání schůzky volejte 606 476 169
nebo pište na email: advokat.tvrdek@email.cz

Kde? Komenského 1533, Mníšek pod Brdy, 252 10 
(vedle školní jídelny),  

brzy v nových komerčních prostorách na stejné adrese.

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
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energon-reality_inzerce_mnisek-12-15_210x148.indd   1 30/11/2015   10:13:54

Inzerce

PÍSKY – DRTĚ
KaČÍRKY, ZEMina  
MULČoVaCÍ KŮRa

Dobříš, Příbramská (bývalý areál Bosák bus)

prodej, doprava, přistavení kontejneru,
odvoz sutí, odvoz směsného odpadu,

zemní práce minirypadlem

LUBoŠ PRoFoUS   tel.: 608 953 617   www.grenepp.cz

F R E G A T T A
M Ě C H E N I C E

restaurace a cukrárna 
přijme (šéf)kuchaře.

Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz 
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PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,

ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

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

Černošice, Praha - západ

PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,

Všeradice, okr. Beroun

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

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

prodáno prodánoZdemůže být
i Vaše

nemovitost

Inzerce

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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Inzerce

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

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

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

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

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.

AUTOŠKOLA
BRDSKÁ

V Lipkách 610
Mníšek pod Brdy

Městské kulturní středisko

VÝUKU PROVÁDÍME PRO SKUPINY
ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ:

AM,  A1,  A2,  A,  B,  C
Praktické jízdy – Mníšek, Dobříš, Praha   
Kondiční jízdy

Úřední hodiny:  úterý     16.00 - 18.00 hod.
čtvrtek  16.00 - 18.00 hod.

    
INFORMACE:  723 001 687    

www.autoskolabrdska.cz

Krásné Vánoce, šťastný a úspěšný rok 2016  
přeje Vaše autoškola.

Zveme Vás, abyste stejně jako letos hojně 
a úspěšně navštěvovali naše kurzy.
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Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

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

SLEVY KOL

Milí sousedé, vážení klienti a obchodní přátelé,
již několik let si vážíme toho, že se naše pobočka  
stala nejstabilnější realitní kanceláří v lokalitě,  
na kterou se s důvěrou při prodeji či pronájmu Vaší  
nemovitosti opakovaně obracíte. Děkujeme za přízeň  
a dovolte nám popřát Vám krásné svátky v rodinném 
kruhu a šťastný rok 2016.

Za GENERAL REALITY a.s.,

Pobočka Mníšek pod Brdy
Pražská 13
M: 728 961 519
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz

Inzerce


