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Všichni jsme byli někým přijati
str. 3

Je člověk tvůrcem svého štěstí, je cílem
svých vlastních cest a mírou všech věcí?

Říká se, že člověk je tvůrcem svého štěstí.
Je to vůbec možné? Kdo z lidí si sám mohl
vytvořit svůj rodný dům, kdo postavu
svého otce, své matky? Kdo vůbec si
sám mohl navrhnout svůj vlastní život?
Kolik dětí, které ve vší tichosti klepou
na bránu života, bude od vlastních
Domeček – senát
rodičů odmítnuto, odloženo? Je člověk

str. 5
tvůrcem svého štěstí? Odpověď na to je
jednoznačně záporná. Člověk žije jenom
proto, že byl předtím od jiných přijat:
od svých rodičů, aniž by si to byl zasloužil,
aniž by pro to něco udělal. Člověk žije
z milosti. Může být jenom tehdy šťastný,
když si uvědomí, že byl přijat, aniž by
za to něco zaplatil. Bůh člověka přijímá
už dávno předtím, než je schopen
podávat nějaký výkon. To vytváří hodnotu
100 let Pleše
a důstojnost lidské osobnosti. Žádný
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člověk proto nemůže sám sebe sobecky
Přijďte si před půlnoční mší poslechnout
vysoko hodnotit, protože bez přijetí by
nikdo z nás vůbec nežil. Všechno, co žije
nebo co by mohlo žít, bylo nejdříve přijato
Bohem, proto není žádný život, který by
nebyl hoden žití. Vše, co máš, co jsi, za to
děkuješ někomu jinému - samému Bohu.
A kdo ví, že je sám přijat, umí se také vydat
jako například Maria k mateřské službě
Pozvánka
Ježíši Kristu.
na kulturní akce

str. 9-10
Říká se, že člověk má být cílem svých
vlastních cest. Jak taková cesta vypadá?
Dá se přirovnat k dopravnímu pásu,
na nějž se hodí vykopaná země, aby ji
dopravil nahoru nad nákladní prostor
auta. Tím se dostane do pyšných výšek
– tak řečeného pokroku, z něhož spadne
do auta – to ji odveze na nějakou skládku
světa. To je výsledek formule: Člověk je

KARLŠTEJNSKÉ
TRUBAČE

cílem všech svých cest. Cílem člověka je
přece něco trvalého, stálého, co nepatří
pomíjivosti tohoto světa – říkáme tomu
nebe. Bůh je cílem všech cest člověka.
Maria, matka Ježíšova, šla touto cestou.
Člověk má prý být mírou všech věcí. Jak
velký je tento člověk, aby byl dostačující
mírou pro všechny věci? Vyplatí se to
vůbec měřit takovou mírou? Žádný
člověk, ať je to kdokoliv, není větší než
druhý člověk. Pokud se člověk chce
dostat sám nad sebe, pak potřebuje
někoho většího než člověka. Potřebuje
Nejvyššího. Zůstane trpaslík až na věky,
pokud se nenechá od Něho učinit
velikým. „Se mnou učinil veliké věci
ten, který je mocný“, taková je Mariina
zkušenost. Kde je člověk mírou všech věcí,
tam není žádné nebe, žádná výše, žádný
obzor. Nelze tam dýchat. Kde už člověk
neví, že Bůh na něho hledí, ztratí svou
tvář a zrcadlí jenom sám sebe. Kde člověk
nepociťuje, že k němu Bůh mluví, začne
hovořit jenom sám o sobě, sám se sebou
a o svém vlastním výkonu. Kde vlastně je
ten nadčlověk bez Boha?
Vánoce nás mají každoročně ujistit, že Bůh
chce být s námi a jde nám proto vstříc –
totiž sestupuje k nám, stává se maličkým
dítětem Ježíšem. Přináší do lidské rodiny
štěstí, ukazuje cestu života a dělá vše
pro to, abychom správně poznávali
hodnotu celého stvoření vzhledem k jeho
tvůrci.

Milí přátelé, přeji vám opravdu
požehnané Vánoce.
Jan Dlouhý, farář

Zprávy z radnice

ZPRÁVY z rady města
Výběr z usnesení Rady města
č. 62 ze dne 26. 10. 2016 a č. 63 ze dne 16. 11. 2016
l
RM jmenovala členy pracovní skupiny pro regeneraci Městské
památkové zóny (MPZ), a sice: Hanu Kotoučovou, Jana Dlouhého,
Víta Kučeru, Jakuba Kasla a Davida Bílka.

l RM schválila uzavření náměstí F. X. Svobody dne 30. 12. 2016 z důvodu konání akce Předčasný Silvestr. Omezení provozu bude v platnosti
od 13 hodin do ukončení akce, včetně následného úklidu, tj. cca do
21 hodin.
l RM souhlasila s opravou areálové komunikace z ul. Komenského ke
školní jídelně na pozemcích města č. parc. 837/5, 832/3, 837/7 a 830/2
v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM vybrala jako dodavatele firmu s nejnižší
nabídkovou cenou Šťastný asfalt s.r.o. a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
l RM souhlasí s objednáním dopracování dokumentace PD k projektu
Pavilon v rozsahu dle nabídky společnosti SANTIS a.s.
l RM souhlasila se zásahem do provedeného a řádně předaného díla
„Čistírny odpadních vod Mníšek pod Brdy“ a souhlasila s realizací
propojovacích žlabů na čistírně odpadních vod.
l RM schválila úplné znění směrnice č. 3/2011, (aktualizaci), včetně
ceníku, týkající se zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
l RM na základě doporučení výběrové komise na zakázku na stavební práce „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod Brdy“ vybrala
vítěznou firmu PKS Stavby a.s. a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo po uplynutí zákonné lhůty.
l RM souhlasila s uzavřením Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období 27. 12.–30. 12. 2016.
l RM souhlasila se změnou parkování na náměstí F. X. Svobody,
a to v režimu: 1. hodina parkování zdarma a se sazbou pro 2. hodinu
ve výši 10,-, s platností od 1. 1. 2017.
l RM souhlasila s navýšením kapacity Základní školy Mníšek pod
Brdy, Komenského 420 na 800 žáků.
l RM souhlasila s navýšením kapacity školní družiny při Základní
škole Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na počet 350 žáků.
l
RM nesouhlasila za stávající situace s výsadbu třešňové aleje
ve Sluneční ulici na pozemku města č. parc. 1738/1 k.ú. Mníšek pod
Brdy a doporučila případnou výsadbu řešit ve spolupráci s obyvateli
Sluneční ulice.
Všechna usnesení Rady města si můžete přečíst na webu města www.mnisek.cz.

Pozvánka na 16. veřejné zasedání
Zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy,
které se uskuteční v jídelně Základní školy Komenského 420,
Mníšek pod Brdy dne 12. 12. 2016 od 18 hodin.
Program bude zveřejněn na obvyklých místech a na webu.
Srdečně zveme všechny občany.

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
je před námi krásný vánoční čas a my jsme pro vás
opět připravili celou řadu tradičních akcí. Děti ze
škol a školek horečně připravují krásné malé dárečky
a výrobky pro tradiční Knoflíkový trh a myslím, že mnohé dítko
konzultuje své nápady s vámi rodiči a prarodiči a pomáhá celá
rodina.
Také jsem to mnoho let zažíval a věřím, že stejně jako já i vy budete
po letech na tyto radosti vzpomínat s úsměvem, jak jste byli
na trhu úspěšní a jak se vaše nápady báječně proměňovaly v knoflíky.
Připraven je benefiční koncert pro Domeček, který pořádá Domov
pro seniory pod Skalkou 15. prosince v kostele sv. Václava.
Čeká nás půlnoční troubení a známé koledy v podání Karlštejnských trubačů, kteří vás báječně naladí na Štědrý den čtyřicet pět
minut před půlnocí při příchodu do kostela, kde oslavíme nejdůležitější narození v historii lidstva. Ježíš nám přinesl odpuštění,
naději, víru i lásku. Proto z něj čerpejme.
Vánoce oslavíme klasikou – Rybovou mší vánoční. Vloni měla
„rybovka“ obrovský úspěch a tak doufám, že vás znovu potěší.
Pořádá ji Římskokatolická farnost ve spolupráci s městem na První
svátek vánoční – 25. prosince od 16.00 v kostele sv. Václava.
Předčasný Silvestr opět o den dříve 30. 12. od 17.00. na náměstí
v Mníšku pod Brdy ho společně oslavíme svařákem, hudbou
i ohňostrojem a soutěží.
Rád se s vámi na těchto akcích potkám a těším se, že si s mnohými
z vás hezky popovídáme.
Chci vám na závěr moc poděkovat za to, že jste hlasovali v krajských volbách. Tyto volby přinesly velkou změnu pro uskupení
Starostové a nezávislí, kteří v Mníšku získali 16,55 % hlasů a celkem obsadili 15 krajských mandátů. Věřím, že tato změna bude
prospěšná pro celý kraj i naše město. Děkuji i těm z vás, kteří jste
poslali svůj hlas mě. Opravdu si toho cením.
Krásné a klidné Vánoce v kruhu milovaných a rok 2017 plný zdraví
a radosti.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města

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

Oprava chybně uvedeného jména
v článku Z jednání Zastupitelstva ve Zpravodaji č. 255
V minulém Zpravodaji č. 255 bylo ve zprávě Z jednání zastupitelstva
chybně uvedeno jméno paní Hany Jeřábkové namísto paní Lenky
Jeřábkové, která na jednání vystoupila. Oběma se tímto za tuto chybu
omlouváme.
Zora Kasiková, redakce, OKS

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 256 (vychází 2. prosince 2016)

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. 258) je ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 18 hodin.
Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj),
a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ).
Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Redakční rada: Michal Strnad (předseda), Ing. Svatava Baumruková (vedoucí OKS, pověřená koordinací vydání), Ing. Jana Digrinová, Mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, Tereza Středová, Mgr. Michaela Škultéty
Redakce: Mgr. Zora Kasiková, vzhledem k nemoci redaktorky, redaktorku přechodně zastoupilo OKS. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.
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DĚTI SI UŽILY KŘEST KONTEJNEROVÝCH TŘÍD

Vánoce – svátky odpadů

A je to tady – děti z 1.C a 1.D se konečně dočkaly a mohly se i se svými učiteli – panem učitelem Markem Inderkou a paní učitelkou Zuzanou Hezkou
přestěhovat do svých nových tříd v nové budově, která vznikla z kontejnerového systému.

O obalové vánoční smršti, hned po svátcích vypravují přeplněné popelnice připravené k odvozu a kontejnery v kontejnerových hnízdech.

V pondělí 24. 10. jsme
se s dětmi, učiteli
i některými rodiči sešli
a společně oslavili tuto
radostnou událost přípitkem dětského šampaňského a pramenité
vody ze Sequence.
A protože jsou děti
už od 5. 9. plavčíci 1.C
a 1.D, mohly tak svoji
loď pokřtít a pojmenovat ji „Santa Kontína“.
Děti byly nadšené, rodiče už se nemohli dočkat, až si třídy dotvoří
podle svých představ
a nejvíc se asi ulevilo panu učiteli a paní
učitelce, kteří konečně
mohou realizovat výuku v odpovídajících
prostorách.
Děkuji všem, kteří se na tomto nelehkém a přesto krásném projektu podíleli
a především děkuji za důvěru a trpělivost.
Daniela Páterová, místostarostka

Dětská hřiště před zimním odpočinkem
První listopadový víkend Město provádělo podzimní údržbu dětských hřišť. V souladu s normou jsme upravili pískoviště a dopadové plochy, doplnili a pročistili písek, shrabali listí
a proběhla také kontrola herních prvků.
Na hřišti v Rymani pracovníci technického úseku doplnili písek u herních prvků a opravili plot podél dětského hřiště. Úpravy proběhly také
ve Skateparku, kde jsme hlavní rampy opatřili postranními deskami
tak, abychom omezili znečišťování těchto prostor. Pracovníci města se
také zaměřili na odklizení skla, plechovek a jiných předmětů, které by
mohly představovat riziko především pro dětské návštěvníky. A samozřejmě i tady jsme odklidili listí a posekali trávník.
Obdobné podzimní úpravy proběhly i na Pivovárce, na hřišti Drak
ve Sluneční ulici i na hřišti za domovem důchodců. Na Pivovárce byl
navíc zapáskován tunel, s jeho opravou pracovníci technického úseku počítají do konce tohoto roku. Basketbalové desky na hřišti Drak
jsme na doporučení revizního technika opatřili informací o bezpečném
užívání.
Na hřišti za domovem důchodců jsme také opravili řetízek s kladinou.
Z Nového sídliště odvezeme zbývající nefunkční herní prvky a upravíme plochy.
Při údržbě hřišť jsme použili 5,4 tun písku a odvezli téměř tunu listí.
Na všech hřištích kromě toho za domovem důchodců jsou aktuální provozní řády a k dispozici provozní interní listy podle normy.
Žádost Města o dotaci z Nadace ČEZ na Oranžové hřiště nebyla podpořena, důvody nadace neposkytuje. Žádost je ale možné podat opakovaně, což po uvážení Město učiní buď ještě do konce tohoto roku, nebo
začátkem příštího. Část nákladů na nové hřiště bude navržena do rozpočtu na rok 2017 a Město se pokusí také využít jiné zdroje financování,
např. oslovením dalších nadací spolu s monitoringem dotačních titulů.
Daniela Páterová, místostarostka
Jaroslav Vyskočil, vedoucí technických služeb

Nechci zde psát moudra co třídit, jen se zastavím
u toho, co lze vidět v kontejnerech na tříděný odpad
a co zbytečně zatěžuje rozpočet města, či zhoršuje systém dotřídění
odpadů.
Především je pozoruhodné, že do tříděného odpadu někteří lidé stále
hází směsný odpad, listí, kovy, hadry, … . A přitom to tam zpravidla
dovezou autem, nezřídka při cestě za nákupem či do práce přes Mníšek.
Prosím proto ty, co to dělají – dejte malý dárek pracovníkům třídících
linek a tento odpad raději odvezte přímo do sběrného dvora.
Pokud nahlédneme do žlutého kontejneru, tak zpravidla vidíme dvě
základní chyby třídění.
Především PET láhve nejsou zmačknuty a mají na pevno našroubované víčko. Zmáčknutí, či sešlápnutí láhve je pro občany maličkost, která
nám ale ušetří prostor v kontejneru a městu (tedy nám) ušetří náklady
za méně četný odvoz. Zašroubované víčko lahve neumožní uniknutí
vzduchu při lisování lahví do balíků pro další zpracování. A tak balíky
vytříděných PETek pro jejich zpracovatele jsou zbytečně plné vzduchu.
Problémem na třídících linkách je také do kontejneru vhozený plastový odpad zabalený v tašce. Vypadá to sice „úhledně“, ale na třídících
dopravnících pracovníci musí každou takovou tašku, pytel rozříznout
a vysypat, aby mohli plasty roztřídit dle jejich druhu. Je to drobnost,
ale v tom množství linky zdržuje.
V kontejnerech na papíry a nápojové kartony nejčastěji vidíme celé
nesložené krabice. Opět – zbytečně zabírají místo a přitom stačí jen krabici rozlomit a složit do balíčku. A pokud to jde, tak je dobré i ty lepenky
v kontejneru trochu skládat.
Pro většinu slušných lidí to jsou „hlouposti“, protože oni objem odpadu
zmenšují. Ale mnoho lidí je skutečně lhostejných – zapomínají, že likvidaci odpadu si plně hradíme formou poplatku a příspěvkem z rozpočtu
města a státu.
Pokud jsou kontejnery na tříděný odpad již plné, a jedeme autem,
je lepší náš odpad odvézt rovnou do sběrného dvora.
Jsou to hloupé drobnosti, ale zkuste se někdy zeptat, kolik město
za takové drobnosti za celý rok zaplatí. A jsou to naše peníze, za které
by město mohlo realizovat jiné akce.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Kam s vánočními stromky
po Vánocích?
Zcela odstrojené vánoční stromečky můžete nechávat uloženy
u kontejnerových hnízd nebo ukládat do kontejnerů u sběrného dvora.
Stromečky budou průběžně odváženy pracovníky Sběrného dvora
Mníšku pod Brdy.
Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Oprava náměstí F. X. Svobody
Během posledního listopadového týdne proběhla oprava několika míst
na náměstí F. X. Svobody. Jednalo se zejména o přespárování kostek
na ploše parkoviště a opětovné zadláždění mozaiky v odpočinkové zóně za autobusovou zastávkou (u pítka). Chybějící dlažba
je důsledkem zejména vandalismem. Opravy provedla společnost
SATES Čechy s.r.o.
V letošním roce už jsme provedli opravy dlažby na náměstí u potravin
Albert, na pěší zóně a v Pražské ulici.
Jaroslav Vyskočil, vedoucí technických služeb
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Upozornění Finančního odboru MÚ

Platby za komunální odpad, známky na popelnice
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy oznamuje občanům, že platby za komunální odpad se budou vybírat v pokladně Městského úřadu od 18. ledna 2017, splatnost poplatku je 31. března 2017.
Pokud plátce uhradí poplatek později, upozorňujeme na to, že ztrácí
nárok na příspěvek od města pro jednotlivé poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území města Mníšku pod Brdy, dle „Zásad pro poskytování
finančního příspěvku Města Mníšku pod Brdy na úhradu poplatku za
komunální odpad č. 1/2012, čl. II, odst. II.“
Dále upozorňujeme ty občany, plátce poplatku za komunální odpad,
kteří provedou platbu bankovním převodem, že částka musí být připsána na účet města nejpozději 31. 3. 2017.
Zároveň je třeba si vyzvednout a nalepit do konce března známku na
popelnici, kterou si vyzvednete v pokladně MÚ.

JAK TŘÍDIT BIOODPAD?
U Sběrného dvora Mníšek pod Brdy jsou umístěny dva kontejnery
na bioodpad. Bohužel stále se nám stává, že lidé bioodpad netřídí.
V kontejneru, který je určen výhradně na trávu, plevel, zeleninu, apod.
nacházíme PET lahve a igelitové sáčky (to není bioodpad)! V tu chvíli
je celý kontejner znehodnocen a musí se ručně přetřídit, což je časově
náročné a teprve poté lze odpad dát do kompostárny.
Na každém kontejneru je napsáno, co do kterého patří. Do jednoho patří větve a do druhého výše zmíněná tráva, plevel, zelenina, apod.
Děkujeme, že třídíte.
Jaroslav Vyskočil, vedoucí technických služeb

e-mailová adresa: odpady@mnisek.cz
Olga Šibřinová, vedoucí finančního odboru

Pavilon může obklopit park, zemní val
i komunitní zahrada
Upravený park, či pouhá louka? Společná zahrada, nebo altán s posezením
u ohně? Vysoké stromy, nebo raději keře? To jsou některé z podnětů, o kterých zástupci města a architekt diskutovali s občany na veřejném setkání
věnovaném okolí Pavilonu ve školní jídelně ve čtvrtek 24. listopadu.
Na úvod místostarostka Daniela Páterová shrnula aktuální stav přípravy Pavilonu – byl vybrán dodavatel stavby, firma PKS stavby, a. s. Vysoutěžená
cena činí 56 mil. Kč (bez DPH), tedy 67,8 mil. Kč vč. DPH.
Architekt Peter Sticzay-Gromski ve své prezentaci ukázal různé možnosti
úpravy prostoru. „Dnešní společnost žije v izolaci a parky jsou příležitostí setkávat se a komunikovat spolu,“ řekl. „Představoval jsem si, že lidé z bytovek
budou mít zájem například se sejít u ohně nebo si zde vytvoří zahrádku, kde
budou pěstovat zeleninu,“ doplnil. Dnešní problém sídlišť podle něj spočívá
v tom, že volné prostory nikomu nepatřily. Plocha, která je organizovaná
a někdo se o ni stará, je podle něj bezpečnější a okolní reality díky tomu
získávají na hodnotě.
„Snažili jsme se nepřipravovat konkrétní návrh a nechat na Vás, co
byste zde chtěli,“ řekl starosta Petr
Digrin přítomným občanům. Jako
výchozí bod podle něj může sloužit
původní vizualizace projektu.
Zastupitel Pavel Jeřábek představil návrhy dětí, v nichž se objevují
koupaliště, parky, hřiště, ale také
fast-foodová občerstvení.
Část
diskuse se týkala cest – vyplynulo
z ní, že vhodné by bylo zachovat vedení zvykových cest přes louku, s čímž
například starosta města souhlasil. Hlavní cesta, která povede i pasáží skrz
Pavilon, bude asfaltová (půjde o pěší zónu se zákazem vjezdu), plocha před
Pavilonem by měla být tvořena především žulou.
Velká část diskuse se zabývala možným hlukem
„Zaznamenal jsem, že část lidí poukazuje na to, že prostory mohou v určité
době produkovat hluk. Výkopy ze stavby se mohou umístit kolem Pavilonu,
čímž vznikne „límec“ ve výšce do 2 metrů, který by mohl vypadat pěkně
a zlepšoval by akustické podmínky,“ řekl architekt Gromski. Zemní val se tak
stal (kromě např. většího množství laviček) jediným konkrétním návrhem
z diskuse. Obavy z hluku vycházejícího z Pavilonu mírnil starosta města,
když ukázal řešení vnitřních prostor: směrem k domům se nacházejí zejména skladové a provozní místnosti, okna pak vedou směrem do nově vzniklého náměstí.
K tomu, proč město plánuje okolí, když se ještě nestaví Pavilon samotný, Daniela Páterová uvedla: „Okolí Pavilonu budeme financovat z rozpočtu Města,
nesvazuje nás dotace a nejsme tak v časové tísni. Proto chceme dát lidem
dostatečný čas, aby ovlivnili budoucí podobu okolí Pavilonu. Věřím, že společně přijdeme na to, jakou chceme tuto plochu mít“.
Potřebujeme Vaše nápady, zdůraznili starosta a místostarostka
Diskuse i kvůli nízké účasti (10 občanů) nepřinesla zásadní náměty, jež by
architekt společně s vedením Města mohli zapracovat do návrhu. „Pozvánky
dostali do schránek všichni obyvatelé okolních ulic. Je škoda, že přišlo jen
málo lidí. Prosím tedy zejména obyvatele, kteří žijí v sousedství chystaného
Pavilonu, aby nám své nápady, návrhy a představy o podobě okolí této stavby a tím i svých domů, poslali,“ vyzvala občany místostarostka. Své podněty
můžete posílat na její e-mail daniela.paterova@mnisek.cz. Vzhledem k nízké
účasti se bude veřejná diskuse na toto téma opakovat ještě minimálně jednou, pravděpodobně na jaře roku 2017.
Zora Kasiková, redakce, OKS

4

Několik zásad, aby zábava nebolela
s blížícím se koncem roku bychom Vás rádi upozornili na některá
úskalí a nebezpečí zábavné pyrotechniky. Jejím používáním totiž někdy dochází ke škodám na zdraví a na majetku. Proto je dobré si připomenout hlavní zásady používání zábavné pyrotechniky. Její dělení
do tří základních tříd najdeme ve vyhlášce Českého báňského úřadu
174/1992 Sb.:
I. třída – je prodejná osobám mladším 18 let (např. fontány, vulkány, aj.)
II. třída – je prodejná osobám starším 18 let (např. rakety a výrobky,
které patří do třídy I.)
III. třída – pouze pro osoby s kvalifikací „odpalovač ohňostrojů“

NÁKUP

Zábavnou pyrotechniku doporučujeme nakupovat ve specializovaných obchodech, kde by výrobky měly být opatřeny českým návodem,
datem spotřeby a neměly by mít porušený obal.

SKLADOVÁNÍ

Pyrotechnické předměty musí být skladovány tak, aby případným výbuchem nebyly ohroženy životy a zdraví osob. Musíme je uchovávat
v suchu a teplota nesmí přesáhnout 40 °C. Musíme se také vyvarovat
skladování v blízkosti hořlavých a zápalných látek. A samozřejmě pyrotechniku uskladňujeme zásadně mimo dosah dětí.

MANIPULACE

S pyrotechnikou manipulujeme vždy na volném prostranství. Nesmíme
ohrožovat zdraví nebo majetek. S pyrotechnikou v žádném případě nemíříme na lidi ani nemanipulujeme pod vlivem alkoholu a drog. Nikdy
nesmíme znovu odpalovat pyrotechniku, která selhala (i v takových
případech postupujeme podle návodu na výrobku). S pyrotechnikou
nesmí manipulovat osoby mladší 15 let.
Když už si nedovedeme představit konec roku bez našeho vlastního
příspěvku ke hluku a světelným efektům, je zapotřebí postupovat maximálně opatrně. Předejdete tak možným zraněním, která bývají velice
nepříjemná a bolestivá, někdy s důsledky na celý život.
Buďte také prosím ohleduplní ke svým i sousedovým mazlíčkům, kteří mají mnohem citlivější sluch. Často musíme na Nový rok odchytávat
vystrašené pejsky a věřte, že to není hezký začátek roku pro ně ani pro
nás…
S přáním bezpečné zábavy a všeho dobrého
Bc. Petr Smorádek, DiS., zástupce velitele Městské policie Mníšek pod Brdy
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„Naši“ Petru z Domečku
ocenili v Senátu

Jak to vidíme my
Pod Skalkou…
1. listopad 2016 by měl být zapsán zlatým
písmem do kroniky našeho „Domečku“.
Toho dne odjela malá delegace do Prahy
na slavnostní ocenění pracovníků sociálních služeb. Milým překvapením bylo ocenění naší ekonomky Petry Lovecké za její
dlouholetou práci pro obyvatele našeho
„Domečku“.

Slavnostní finále projektu „Cena kvality
v sociální péči“, konané počátkem listopadu
ve Valdštejnském paláci – sídle Senátu, bylo
velkým dnem i našeho Domova pro seniory
Pod Skalkou.
Petra Lovecká, naše ekonomka a účetní, zakladatelka ergoterapie v Domečku, převzala z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a senátorek Milady Emmerové a
Zuzany Baudyšové, nejvyšší ocenění pro pracovníky sociálních služeb, které je strategickým projektem Národního programu podpory
kvality. Cenu sympatie získala Petra Lovecká
nejen za vynikající pracovní výsledky, ale i za
příkladný a lidský přístup k uživatelům „Domečku“, které dokáže pohladit na duši i těle.
V naší organizaci pracuje 10 let a příkladně
vede i své děti Barunku a Jakuba, kteří se podílejí na pečení sladkostí, vánočního cukroví,
jezdí s námi na výlety, pomáhají vozit naše vozíčkáře…
Uživatelé „Domečku“, jeho vedení i spolupracovníci naší Petře ze srdce blahopřejí!

Bylo mi velkou ctí, že jsem se mohla tohoto
obřadu zúčastnit spolu s panem ředitelem
a dětmi Petry, Barunkou a Kubíčkem. Pro
naši malou delegaci byl zážitkem i krátký neformální rozhovor a chvíle strávené
s paní ministryní Marksovou.
Naší milé Petrušce všichni blahopřejeme
k veřejnému ocenění její dlouholeté práce!

Všem zaměstnancům, kteří na své ocenění stále čekají, většinou říkám, že v budoucnu tato
záslužná a těžká práce jistě bude doceněna.
Je vidět, že to budoucno možná není až tak
daleko...
Jan Daniel,
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou

A to není všechno: Sociální odbor Krajského úřadu Středočeského kraje náš Ergo I.
a Ergo II. ocenil diplomem za práci naší
Ergoterapie.
Byli bychom rádi, kdyby si těchto ocenění všimli i představitelé Mníšku pod Brdy.
Vždyť je to i propagace našeho města,
které je zřizovatelem „Domečku“, a tak
chceme věřit, že přihlédnou i k našim potřebám.
Helena Kocourová, uživatelka Domečku
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Stoleté výročí sanatoria na Pleši

V

letošním roce je tomu už sto
let, kdy byla otevřena dnešní
Nemocnice na Pleši jako první
lůžkové tuberkulózní sanatorium
v Českých zemích.

Tuberkulóza byla koncem 19. a začátkem
20. století nejzákeřnějším onemocněním,
na které každý sedmý nakažený člověk umíral.
Závažné bylo, že se jednalo velice často o mladé lidi, bez ohledu na úroveň jejich životních
sociálních podmínek.
V roce 1898 se čeští lékaři zúčastnili v Berlíně
mezinárodního kongresu, kde je inspirovala
myšlenka zakládání sanatorií jako forma boje
proti TBC. Založili proto Spolek lékařů pro
nemocné plicními chorobami, v čele s prof.
Emerichem Meixnerem. Výbor se skládal
z významných lékařů a tuto myšlenku šířil do
dalších českých měst.
Spolek založil zvláštní finanční fond, tiskl letáky, plakáty, pořádal dobročinné akce, sbírky,
loterie, bály,… se kterými pomáhaly manželky
lékařů a podporovatelky vzniku sanatoria.
Podstatným činem byl velkorysý dar pozemků 160 ha, manžely Colloredo-Mansfeldovými
v katastru Nová Ves pod Pleší. V prosinci 1908
byl položen slavnostně základní kámen k výstavbě sanatoria a v roce 1912 byla stavba zahájena. Projekt a veškeré stavební práce lékaři
svěřili špičkovým odborníkům, na všechny činnosti byla vypsána výběrová řízení.
Už za čtyři roky, 2. února 1916 bylo sanatorium
s velkou slávou otevřeno. Z Prahy byl vypraven
zvláštní vlak s odborníky, politiky a četnými
hosty. Tato událost byla široce prezentována
v tisku, byly vydány pamětní známky a pohlednice. Doprava byla zajišťována kočáry
od mníšecké železniční stanice. V dalších
letech sanatorium navštívilo, podle zdrojů
kroniky, mnoho zahraničních hostů, v roce
1922 i sám prezident T. G. Masaryk.
Sanatorium sestávalo z velkorysé 250 m dlouhé hlavní léčebné budovy s barokními prvky,
hospodářských stavení i rozsáhlého parku.
Celkové pojetí sanatoria bylo velice moderní
a nadčasové.
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V hlavní léčebné budově byly a dodnes jsou
pokoje pro nemocné s okny k jihu, dále denní místnosti pro nemocné i personál, hovorny, knihovny, čítárny. Kryté lehárny využívali
pacienti pro pobyt na čerstvém vzduchu.
Při dlouhodobých pobytech pacienti sami hráli ve zdejším divadle hry za účelem zlepšení
psychiky, v budově byla i krásná kaple Srdce
Páně. K dispozici byla také lékárna, operační
sál, laboratoř, rentgen, inhalatorium, dokonce
i pitevna. V hospodářských objektech pak fungovaly parní prádelna, mandlovna, výrobna
destilační vody, a také desinfekce prádla ale
i celých lůžek pacientů. Sanatorium využívalo
vlastní zdroj vody i odpadovou čisticí stanici.
Protože dobrá výživa byla součástí konzervativní léčby, sanatorium mělo kuchyňský trakt
s chladírnou a velkou jídelnou, kde se jídlo
servírovalo na mísách. Do kuchyně byla dodávána drobná zvěř, ovoce i zelenina z vlastního
pěstování.
Prvními pacienty na Pleši byli vojáci z 1. světové války, zdravotní péči poskytovaly sestry
řádu Milosrdných šedých sester, prvním ředitelem byl Rudolf Eiselt, do historie se zapsal
také doc. Svatopluk Basař jako renomovaný
odborník a osobnost.
V počátcích sanatoria převažovala konzervativní péče s pobytem na čerstvém vzduchu,
inhalací, odpočinkem, otužováním a kvalitní
stravou.
Původce tuberkulózy, bakterie, byla objevena
v roce 1882 německým lékařem Robertem Kochem, ale léky na tuberkulózu byly vyvinuty až
ve 40. letech 20. století, první úspěchy streptomycin zaznamenal po roce1943. Další skupina
antituberkulotik do klinické praxe vstupovala
postupně v dalších letech.
Přesto byl pobyt nemocných na Pleši dlouhodobý, záleželo na zvládání infekce a rozsahu
plicního postižení.
V 60. až 80. letech 20. století nastal na Pleši
s rozvojem oboru péče o nemocné plicními
chorobami i rozvoj celého ústavu. Byli přijímáni nemocní se všemi typy plicního onemocnění, nejen s tuberkulózou. Byla rozšířena
operativa plic i mimoplicních onemocnění

a otevřena jednotka péče o chronickou dechovou nedostatečnost. Výraznými osobnostmi té
doby byli primář S. Antoš, zkušený internista,
hrudní chirurg doc. J. Kropáček, MUDr. A. Krám
a řada dalších lékařů.
Protože ústav na Pleši byl vždy nadregionálním zařízením, byly z nedostatku lůžkové kapacity v Praze, v roce 1982, v ústavu otevřeny
tři lůžkové stanice – 90 lůžek pro nemocné se
všemi typy zhoubných nádorů. Tak započalo
budování oboru klinické onkologie a radioterapie.
Po roce 1990 se ústav postupně řadu let rekonstruoval. Dnes je onkologické pracoviště
komplexní, má část lůžkovou i ambulantní,
poskytuje výuku studentům medicíny 1. lékařské fakulty, má certifikaci Evropské onkologické společnosti, modernizuje radioterapii
s lineárním urychlovačem, připravuje otevření
paliativní jednotky. Pro nemocné po ukončení
onkologické léčby probíhají na Pleši už přes 20
let rekondiční rehabilitační pobyty, které přinášejí pacientům zlepšení kvality jejich života.
Významným krokem v další profilaci ústavu
po roce 1990, bylo zavedení zcela nového
oboru léčebné rehabilitace, v té době oboru
na počátcích obrovského rozvoje. Tento obor
je v současné době schopen poskytovat péči
lůžkovou i ambulantní, má k dispozici vodoléčbu s bazénem, nově byla lůžková kapacita
rozšířena do rekonstruovaných objektů vily
a pavilonu.
V dnešní soukromé nemocnici na Pleši je
zajištěna také kvalitní sociální péče, nechybí
nutriční poradenství, řada specializovaných
ambulancí, laboratoře, lékárna, v areálu je
i malý obchod a kavárnička. Nově upravené
místnosti s televizory nabízejí větší pohodlí
a komfort pacientům a jejich rodinám.
V minulosti i současnosti sanatoria je v popředí snaha všech zajistit profesionální péči a zároveň být přátelským prostředím.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k rozvoji
Pleše jako kvalitního zdravotnického zařízení
a zasloužili se o jeho dobré jméno.
MUDr. Alexandra Aschermannová, emeritní
ředitelka a primářka onkologického oddělení
ve spolupráci s redakcí

Společnost

Ohňostroje,
petardy
Už asi víte, že sluch psa
nebo kočky je mnohonásobně citlivější než sluch
člověka. Naši domácí
mazlíčci tak jakýkoliv
hluk vnímají daleko
silněji a intenzivněji
než my. Bouřlivé
oslavy vánočních
svátků a konce
roku spojené
s ohňostroji
a petardami tak mohou
psa nebo kočku
poznamenat
na dlouhou dobu.

Pohodové svátky
na čtyřech nohou

A

dvent, vánoční svátky, konec roku – to je
období spojené s příjemnou atmosférou, vonícím cukrovím, klidem a pohodou. Snažme se,
aby to bylo období stejně příjemné i pro naše čtyřnohé přátele. Ač se to nezdá, s příchodem Vánoc a oslav
konce roku může nás i naše mazlíčky čekat hned několik nepříjemných překvapení.

Pokud víte, že váš
pejsek trpí při jakémkoli silnějším
zvuku, snažte se mu
na silvestra připravit co nejbezpečnější zázemí.
V mnoha případech pomůže jednoduchá úprava podmínek
v domácím prostředí, jen ve vážnějších případech je někdy nutné
sáhnout i k uklidňujícím preparátům.

lD
 ejte psovi pelíšek do klidné místnosti (např. bez oken), odstraňte
z dosahu nebezpečné věci, věnujte se mu, hlaďte ho, mluvte na něj
a uklidňujte ho. Dobré je i lehké přítmí nebo třeba trochu hlasitěji
puštěná televize nebo rádio, které překryjí rány od petard.
lN
 enechávejte psa doma o samotě.

Cukroví a další dobroty

lP
 ejska vezměte na dlouhou procházku raději dopoledne, kdy je venku relativně klid.

Pokud váš pes nebo kočka celoročně dostává stejnou stravu (granule, maso, konzervy, atd.), nesnažte se jim vánoční svátky zpestřit
nějakou „novinkou“ na přilepšenou. Zvláště pak takovou, kterou
ještě nikdy nedostali. Ať už se jedná o cukrovinky, pamlsky nebo
nové druhy krmiva. Vsaďte vždy na osvědčenou a oblíbenou pochoutku, kterou už váš parťák a jeho žaludek dobře znají. Vyhnete
se tak nepříjemnostem, jako jsou akutní průjmy, zvracení, záněty
trávicího traktu a záněty slinivky, které mohou vyústit až ve velmi
závažný stav. Nezřídka vídáme v ordinaci v období vánočních svátků častěji právě tyto případy, spojené s konzumací „několika“ vanilkových rohlíčků, čokoládových ozdob nebo smaženého kapříka s
bramborovým salátem.

lN
 epouštějte ho z vodítka(!), i když běžně je zvyklý venčit se na volno.
Odpoledne a večer venčete jen krátce. Na obojek napište nebo přidejte přívěsek s telefonním číslem, kdyby se náhodou zaběhl.

Pozor dávejte také u jmelí, jeho toxicita je sice mírná až střední –
jedovaté nejsou jen bobule, ale i listy. Při náhodném požití může
jmelí vyvolat příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např.
slinění, zvracení, průjem, bolest břicha). Při požití ve velkých množstvích může dojít až k život ohrožujícímu stavu, křečím a kolapsu.

l E xistuje mnoho přírodních způsobů, jak u zvířat snížit stres z petard.
Jsou to např. homeopatika, Bachovy krizové esence nebo feromonové přípravky. Aby byl jejich účinek dobrý, podávají se ale už několik
dní předem (některé přípravky i 10-14 dní před předpokládaným obdobím stresu).
lA
 si nejzazší možností jsou sedativa, která vám předepíše veterinář.
Je důležité dodržovat přesné dávkování a dobu, kdy lék podáváte. Jejich účinek trvá obvykle několik hodin. Podávání však doporučujeme
pouze u extrémních případů.
Věřím, že si se svými chlupatými parťáky užijete vánoční svátky plné
pohody. Pokud přece jen budete potřebovat pomoc veterináře, neváhejte se obrátit na naši veterinární ordinaci.

U koček a štěňátek pak dávejte pozor také na všemožná lákadla
na hraní – ozdobný řetěz, háčky od ozdob, stuhy, atd. Po pozření
hrozí nebezpečí zaseknutí těchto předmětů ve střevech. Stav pak
vyžaduje okamžitou a rychlou pomoc. Pokud doma máte zvídavého chlupáče, doporučuji stromeček umístit do vyšších „pater“, např.
na stůl, komodu anebo alespoň nezdobit spodní větve, které jsou
psovi dobře přístupné.

Jsme plně vybaveni pro kompletní diagnostiku. Máme analyzátory krve
(hematologický i biochemický), sonografický přístroj (např. pro vyšetření orgánů břišní dutiny), rentgen a také operační sál s inhalačním přístrojem (pro bezpečné vedení anestezie). Jsme tedy schopni na místě
poskytnout komplexní péči.

Při jakýchkoli trávicích problémech nevyčkávejte několik dní, ale
raději včas kontaktujte veterináře.

MVDr. Irena Luxová, veterinární ordinace
ve spolupráci s redakcí

Během vánočních svátků vám budeme k dispozici každý všední den,
ordinační doba však bude mírně omezena viz otevírací doby na str. 8.
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Vánoční otevírací doba
LÉKAŘI

Povedený den ve znamení dýně
Zahradnictví Pod Skalkou uspořádalo v polovině října už čtvrtý „Dýňový
den“ a založilo tak zajímavou tradici. Na děti i rodiče čekaly neobvyklé zážitky, které připravily zaměstnankyně zahradnictví, letos poprvé
v půvabných maskách čarodějnic. Jistě nejvíce dětmi očekávané je
každým rokem vyřezávání dýní. Některé výtvory byly skutečně pozoruhodné a děti si je s radostí odnášely domů. Novinkou byla tentokrát
„dýňová cesta“, na které děti plnily řadu úkolů a na závěr je čekala
sladká odměna.
Stylové bylo i občerstvení: oblíbená a skvělá dýňová polévka, kterou
si skoro všichni dávali přidat a hospodyňky se zajímaly o recept na
tuto lahůdku. A letos přibyly i další dobroty – dýňové noky a pečená
zelenina s dýněmi, několik druhů koláčů, včetně dýňových či oblíbené
pečené čaje.
Je nutné dodat, že všechny dobroty k ochutnávání byly zdarma a připravily je zmíněné čarodějnice. Asi 120 dětí s rozzářenýma očima se
kromě zábavy a příjemně stráveného odpoledne naučilo jednodušší i docela náročné vyřezávání dýní. Můžeme tak s radostí poděkovat
za přátelskou a milou akci, která si už našla své místo v životě obyvatel
Mníšku i okolí.
Eva Jarolímková

MUDr. Michal Pirunčík

29.–30. 12. 2016 dovolená

MUDr. Věra Maunová

27.–30. 12. 2016 dovolená

Stomatologie Macko, s.r.o.

27.–30. 12. 2016 dovolená

MUDr. Hana Brichová

23. 12., 27. 12.–28. 12. 2016 dovolená

MUDr. Věra Vojáčková

30. 12. 2016 dovolená

MUDr. Jana Staňková

Standardní provoz

MUDr. Vladimír Janeček
(ortopedie)

V době uzávěrky Zpravodaje ještě nevěděly své ordinační hodiny dětské lékařky.
Naleznete je na jejich webových stránkách.
LÉKÁRNA
Lékárna U Matky Boží

MVDr. Irena Luxová

MVDr. Vlasta Linhartová

2017

16–19 hod.
16–19 hod.
9–12 hod.
16–19 hod.
9–12 hod.
9–11 hod.

Mimo ordinační hodiny
je k dispozici
pohotovost:
737 135 426

29. 12. 2016 dovolená

24. 12. 2016 9.00–16.00 hod.
25.–26. 12. 2016 9.00–19.00 hod.
27.–31.12. 2016 8.00–20.00 hod.
1. 1. 2016 9.00–19.00 hod.
2. 1.–12. 1. 2017 zavřeno
24. – 26. 12. 2016 zavřeno
31. 12. 2016 11.00 – 18.00 hod.
1. 1. 2017 zavřeno

Restaurace u Benáků

24. – 25. 12. 2016 zavřeno
31. 12. 2016 do 18.00 hod.
1. 1. 2017 zavřeno

Lískovka restaurant

24. 12. 2016 zavřeno
25. 12. 2016 8.00 – 21.00 hod.
31. 12. 2016 8.00 – 16.00 hod.
(od 18.00 hod. jen na základě rezervace)
1. 1. 2016 9.00 – 22.00 hod.

Marjána
restaurace a penzion

24. 12. – 25. 12. 2016 zavřeno
26. 12. 2016 11.00 – 22.00 hod.
31. 12. 2016 11.00 – 20.00 hod.
1. 1. 2017 zavřeno

Restaurace Sokolovna

24. – 25. 12. 2016 zavřeno
26. 12. 2016 9.00 – 21.00 hod.
31. 12. 2016 zavřeno
1. 1. 2016 zavřeno

Al Capone
Pizzeria - Ristorante

24. 12. 2016 zavřeno
Ostatní dny otevřeno

PATINA HOUSE
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26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
1. 12.

RESTAURACE A KAVÁRNY

Restaurace u Káji Maříka

vám
ý úřad
Městsk
o
a Měst rdy
pod B
Mn í š e k

Standardní provoz

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Malý mnich cafe

Veselé vánorcoek
a šťastný nový přeje

22. 12., 27. 12.–30. 12. 2016 dovolená

24. 12. 2016 8.30 – 13.00
25. – 26. 12. 2016 a 28. 12. 2016 zavřeno
27. 12. 2016 9.00 – 19.00
29. 12. 2016 9.00 – 19.00
30. 12. 2016 9.00 – sladěno s koncem akce
Předčasný Silvestr
31. 12. 2016 – 1. 1. 2017 zavřeno

Kultura

Letošní Knoflíkový trh s několika novinkami!
Knoflíkový trh se letos bude konat 10. 12. 2016 od 8.30 do 13 hodin
a bude ho doprovázet řada novinek.
První a patrně největší změnou je rozmístění celého trhu. Důvodem je
stále stoupající počet žáků a tedy i prodávajících. Knoflíkový trh, kde
se nakupuje pouze za knoflíky, bude přemístěn do dolní části náměstí
– od Velké restaurace směrem k poště. Proto Město podalo žádost na
odbor dopravy do Černošic na uzavření části ulice Pražská. Uzavírka by
měla trvat od 7 do 13 hodin. Náměstí a Dobříšská ulice budou otevřeny. Toto opatření přispěje k bezpečnosti dětí a návštěvníků trhu, kteří
budou přecházet mezi oběma trhy a pódiem. O objížďkách a přesunech zastávek vás budeme informovat na FB profilu Města a školy a na
webových stránkách.

Přijďte si před půlnoční mší poslechnout

KARLŠTEJNSKÉ
TRUBAČE

Druhou změnou je, že budete moct k výměně peněz za knoflíky využít
tři Knoflíkové banky, rozmístěné po trhu.
Třetí novinka souvisí s tím, že Školní parlament a následně většina žáků
školy, se rozhodla, že se letos poprvé bude odvádět „daň“ z knoflíku ve
výši 1 Kč. Ta půjde na společný účet, který bude spravovat Školní parlament. Ten rozhodne, co se s utrženou částkou stane. Kurz pro nakupující je tedy 5 Kč za knoflík, při směně zpět za peníze jsou to 4 Kč. Tato
daň se týká žáků ZŠ Komenského 420. Knoflíkového trhu se však účastní i ZŠ Komenského 886, mateřské školy, Domov pro seniory a spolky,
a na nich bude, zda budou škole chtít tuto daň odvést. Pokud by daň
odvádět nechtěly, tak to není problém, tito prodejci jsou zaregistrováni
u Terezy Středové v OKS, která jim vystaví Knoflíkové průkazy a těmi
se budou v Knoflíkové bance prokazovat. Poté obdrží plnou částku za
knoflík zpět.
Mezi další novinky patří, že v letošním roce nebude kulturní program
moderovat „dospělák“, ale žákyně školy, konkrétně Laura Jelínková
a Veronika Mandová z 5.D.

24. prosince 2016 ve 23.15,
náměstí F. X. Svobody
www.mnisek.cz

Už tradičně mívají děti polévku na zahřátí. Letos ji uvaří školní jídelna,
za což jí moc děkujeme.
Marek Inderka, ZŠ Komenského 420
Tereza Středová, referentka OKS

www.mnisek.cz

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
NA NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
Město Mníšek pod Brdy, ZŠ Komenského 420, Brdský Zálesák, MO ČSCH
a spolek Rorejs si Vás dovolují srdečně pozvat na

VÁNOČNÍ
KNOFLÍKOVÝ TRH
sobota 10. 12. 2016, nám. F. X. Svobody, od 8:30
8:30
8:52
9:15
9:50
10:01
10:05
10:20
10:25
10:43
11:15
11:37
12:02
12:18

Mníšecký chrámový sbor
Děti z MŠ 9. května
Živý betlém a Fotr a kolektiv s koledami
Děti z 1.C, ZŠ Komenského 420
Děti z 3.C, ZŠ Komenského 420, s písní Vánoce bílé
Kroužek Flétna, ZŠ Komenského 420
Děti z Cvičení bez chyby
Žáci ZUŠ Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy
Živý betlém a Fotr a kolektiv s koledami
Děti ze ZŠ Líšnice
Hvozdnický smíšený pěvecký sbor
A.M.O.S
Živý betlém a Fotr a kolektiv s koledami

Letos nás Vánočním knoflíkovým trhem provedou
Laura Jelínková a Veronika Mandová z 5.D, ZŠ Komenského 420
Dále se můžete těšit na každoroční výstavu ozdobených vánočních stromků,
trh, a další…
Také zde budete moci odevzdávat

„Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům“.

Děkujeme Školní jídelně Mníšek pod Brdy za sponzorský dar ve formě
polévky pro prodávající děti.

Stalo se již tradicí, že každý rok, před Knoflíkovým trhem zdobíme
na náměstí F. X. Svobody vánoční stromečky. Nejinak tomu bude
i letos. Letošní zdobení připadá na 9. 12. Dopoledne přijdou ozdobit stromečky děti z mateřských škol, základních škol, družiny
a také část spolků. Všem během dopoledne nabízíme čaj
na zahřátí. V letošním roce budeme zdobit opět rekordních
22 stromků a každý rok nás tvůrci překvapují originálními ozdobami.
Těšíme se, čím nás překvapí letos.

A kdo bude zdobit?
ZŠ Komenského 420
ZŠ Komenského 886
MŠ Nová
MŠ 9. května
Fabiánek
Lesní školka Sedmikvítek
Miniškolka Sluníčko
Domov pro seniory Pod Skalkou
Oáza Mníšek pod Brdy
Rorejs
Skauti
Brdský zálesák
Magdalena o.p.s.
Dětský klub Kytínáček
Výstavu stromečků můžete vidět až do Tří králů.
Tereza Středová, referentka OKS

www.mnisek.cz
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VÁNOČNÍ POŘAD MŠÍ SVATÝCH
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MNÍŠEK POD BRDY
SOBOTA – 24. 12.		
16.00 MNÍŠEK - „dětská půlnoční“
(Štědrý den)			
21.00 LÍŠNICE
			24.00 MNÍŠEK
NEDĚLE – 25. 12.		
8.30 MNÍŠEK
(Slavnost Narození Páně)		
10.30 LÍŠNICE
			14.30 TRNOVÁ
PONDĚLÍ – 26. 12.		
(Svátek sv. Štěpána)		
			

8.30 MNÍŠEK
10.30 LÍŠNICE – „Rybova mše“
14.30 KYTÍN

ÚTERÝ – 27. 12.		
10.00 MNÍŠEK, farní kaple
(Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty)
STŘEDA – 28. 12.		
(Svátek sv. Mláďátek, mučedníků)

18.00 JÍLOVIŠTĚ, kaple sv. Floriána

ČTVRTEK – 29. 12.		

18.00 MNÍŠEK

PÁTEK – 30. 12.		
10.00 MNÍŠEK
(Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
SOBOTA – 31. 12.		

16.30 MNÍŠEK - děkovná mše

NEDĚLE – 1. ledna
8.30 MNÍŠEK
(Slavnost Matky Boží, Panny Marie) 10.30 LÍŠNICE
			14.30 KYTÍN

Tříkrálová sbírka
opět pomůže potřebným
K+M+B, tedy Christus mansionem benedicat: Kristus
žehnej Vašemu domu – nápis na dveře či vrata provází tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou se o víkendu
7.-8. ledna 2017 Farní charita Mníšek pod Brdy opět
připojí k celostátní akci České katolické charity. Peníze, jež koledníci vyberou, pomohou z velké části přímo místním lidem
v tíživé sociální situaci. Díky výtěžku z minulých let mohla být například
uhrazena donáška obědů osamocené paní nebo škola v přírodě pro
děti, jejichž rodiče by si ji jinak nemohli dovolit.
Jak říká Monika Umlášková, ředitelka Farní charity Mníšek pod Brdy,
vhod přijde každá pomoc. Členy kolednických skupin mohou být i malé
děti (vedoucími skupin pak koledníci od 15 let). Pokud tedy chcete být
letos mezi králi, kteří budou po Mníšku koledovat a vybírat do kasiček
příspěvky na dobrou věc, přihlásit se můžete na e-mailu monika.umlaskova@seznam.cz.
Zora Kasiková, redakce, OKS

PROGRAM V PROSINCI U MALÉHO MNICHA
9. 12. 19.30 hodin minikino – "Dominový efekt"

Na Oscara nominovaní tvůrci za Králíka po berlínsku přichází s vizuálně působivou černou komedií od Černého moře a podávají svědectví
o životě ve stínu ruské mocnosti. Vstup zdarma.

17. 12. 18.30 hodin seznamovací karetní večer

Přijďte se seznámit s novými kamarády u karetní hry Kanasta.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Husův dům ve Hvozdnici
Přehled vánočních bohoslužeb
Sobota 24. 12. - Štědrý den
22.00
Půlnoční bohoslužby
(s účastí Hvozdnického pěveckého sboru)
Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční
9.30
Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně
Neděle 1. 1. 2017
9.30
Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

Město Mníšek pod Brdy Vás zve na rozloučení
s rokem 2016.
pátek 30. prosince 2016, od 17 hodin,

Farní sbor dále zve:
Čtvrtek 5. 1. 2017

18.00 Podvečerní kavárnička s Janem Bártou
Setkání s malířem, publicistou
a dlouholetým ředitelem humanitární organizace ADRA
hvozdnice.evangnet.cz
www.facebook.com/husuvdumhvozdnice
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náměstí F. X. Svobody
 svařené víno, občerstvení
 živá hudba v podání
Martina Hrubého a Petra Ševčíka
 novoroční přání
 slavnostní ohňostroj (18:00)

Přijďte se pozdravit se svými sousedy.
www.mnisek.cz

Z důvodu příprav a konání této akce bude
30. 12. od 13 hodin uzavřeno náměstí F. X. Svobody.

Z historie

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PŘINÁŠÍ UNIKÁTNÍ VZPOMÍNKY NA MNÍŠECKÉ STAROUSEDLÍKY
Jak žily rodiny Cebeova a Šámalova

N

a další schůzce našeho Okrašlovacího spolku jsme
si řekli, že by bylo dobré napsat trochu více o osudu
paní Antonie Cebeové a její rodiny. Jelikož moji prarodiče (Želinovi) byli sousedé Cebeových a dá se říci, že se
denně vídali, byl jsem požádán, abych se pokusil pro širší
veřejnost a hlavně mladou generaci napsat něco o osudu
rodin Cebeových a Šámalových v Mníšku pod Brdy v období
před, během a po 2. světové válce. Podklady pro vyprávění
jsem čerpal jednak ze vzpomínek pamětníků - sousedů, ale
hlavně ze vzpomínek paní doktorky Alenky Šámalové, provdané Veselovské, které sepsala pod názvem „Vyprávěné
a zažité“.

Antonie Cebeová

Babička a dědeček z Mníšku
Začněme tedy vyprávěním Alenky o její babičce Antonii Cebeové, roz. Feyrerové (11. 5. 1874–1. 12. 1953).
Byla druhým dítětem a první dcerou své matky, a proto k ní měla
obzvlášť těsný vztah. Ze svých sourozenců měla nejraději staršího bratra Viléma. V mládí byla hezká, štíhlá, měla hnědé oči jako
trnky a vlnité vlasy, které jí ve stáří silně zřídly, stejně jako její
matce.
Absolvovala Dívčí učitelský ústav v Praze a dostala dekret učitelky pro obecnou školu. Učila celkem šest let, nejdříve na Smíchově na Santošce, později v Košířích. Celý svůj plat dávala své matce na domácnost, nechávala si jen několik krejcarů a kupovala si
za ně bílkové řezy – tenkrát nejlevnější cukroví.
Měla velkou lásku, ale nemohli se vzít. On byl rakouským důstojníkem, ona z chudé rodiny – nemohli složit kauci, která se při
sňatku s důstojníkem vyžadovala, aby byla zajištěna dostatečně reprezentativní úroveň mladého páru (ten důstojník, později
plukovník, na ni nikdy nezapomněl a ještě jako starý pán se s ní
chtěl setkat, jmenoval se Kepl).
Mezitím ji začal „pronásledovat“ děda. Házel jí každý den
do okna kytky, které uzmul v blízkém parku, protože na koupené neměl. Hlavně si ji ale získal tím, že ještě jako medik chodil
ošetřovat její matku, když si zlomila nohu a dělal s ní rehabilitaci.

„Je to hodný člověk a má tě rád,“ uváděla v jeho prospěch prababička. Vzali se roku 1900.
Jindřich Cebe po doktorátu dostal místo na Vysočině v Habrech.
Tam však už jeden kolega byl, lidé byli chudí a chodili k doktorovi až když bylo nejhůř. Krajina byla kopcovitá, zimy tuhé a bohaté na sníh, zpočátku se jim tam vedlo dost bledě.
Pro babičku to bylo dost krušné, byla typickou městskou slečnou a v Habrech dávaly lišky dobrou noc. Stýskalo se jí po matce
i sourozencích, návštěvy pro velkou vzdálenost a špatné spojení
byly vzácné. V Habrech pobyli čtyři roky, narodil se jim tam syn
Jaroslav (ten si v odboji za okupace zvolil krycí jméno Haberský,
které si ponechal i později jako dvojjméno CebeHaberský).
V roce 1904 získal dědeček v konkurzu místo v Mníšku pod Brdy
s honosným titulem „obvodní, panský a železniční lékař“. Zde se
už rodině po finanční a společenské stránce vedlo lépe. V Mníšku se jim narodila dcera Milada (1906). Mníšek byl blíž Praze
a nebyl to takový zapadákov. Styk s rodinou byl snadnější, přijížděli četní hosté, v místě byli panští úředníci a bylo možno vést
kulturní život.
Když děti povyrostly, začala se babička věnovat veřejné a osvětové činnosti. Zabývala se problémy dětí zaměstnaných matek
a byla iniciátorkou péče o ně: roku 1936 se zasloužila o založení
spolku „Ochrana matek a dětí“ a byla dlouhá léta jeho předsedkyní. „Ochrana“ měla svou poradnu pro mladé matky a později
i útulek pro děti předškolního věku. Byly to dvě místnosti
a dvorek s pískovištěm, kde bylo místo pro 20–25 dětí, které tam
dostávaly i svačinu – na tehdejší dobu něco výjimečného!
Babička tak vlastně zorganizovala první mateřskou školku
v Mníšku. Dále založila „Okrašlovací spolek“ – i tady byla dlouholetou předsedkyní. Organizovala zábavy, plesy a večírky (jednu
sezonu jich bylo 18!). Na nich se prodávaly různé masky a cukroví, které sice babička koupila za vlastní peníze, ale výdělek šel ve
prospěch „okrašlováku“.
Měla svou osvědčenou metodu, jak jednat s lidmi, od nichž něco
potřebovala. Přišel např. starší chlap jako hora – tesař, který měl
opravit šatny na koupališti, do čehož se mu ale vůbec nechtělo.
Babička s vlídnou určitostí: „Hele, chlapečku, tady máš štamprličku – a přijdeš odpoledne pracovat pro okrašlovák, viď? “Chlap
šoupnul nohou, hodil do sebe doma dělanou „brčolku“ a řekl
jen: „Samozřejmě paní doktorová.“
Stejným způsobem „upravovala“ účty. Řemeslník si třeba za nějakou opravu řekl 50 Kčs. Babička to otypla a řekla: „Tady máš 40,
to ti stačí. Napij se a běž.“ Chlap se usmál a byl spokojen. On ho
děda přivedl na svět a babička ho znala od mimina.
Vybral a redigoval Jaroslav Brabec, Okrašlovací spolek

Dr. Jindřich Cebe (vpravo)
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje městečka pod Skalkou (číslo 257 a 258).
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Mníšečtí žáci
v madridské škole
Ve druhé půlce října se žáci ze Základní školy
Mníšku pod Brdy zúčastnili v rámci projektu
Erasmus+ týdenního zahraničního výjezdu do
Španělska. Pět žáků 8. a 9. ročníku spolu s paní
učitelkami navštívili partnerskou základní školu
v Madridu.
Žáci byli ubytováni v rodinách u žáků ze španělské základní školy. Byla to výborná příležitost
seznámit se se způsobem života lidí v této zemi,
s jejich zvyky a s ochutnáním typických jídel.
Každý den žáci byli ve škole, kde plnili různé
projekty a zúčastnili se workshopů 3R na téma
recyklace. Odpoledne, po návratu ze společného obědu v rodinách, si žáci prohlédli Madrid,
plnili aktivity na procvičení anglického jazyka,
navštívili přírodovědné muzeum. V sobotu strávili den v rodinách, které jim připravily zajímavý
program.
Irena Širková Šifelová, ZŠ Komenského 420

„Byla to neskutečná zkušenost. Lidé v rodině
se mě ujali, byli hrozně milí, přátelští a snažili
se, abych se u nich cítila jako doma. Ve škole
mě trochu překvapilo, jak velká vlastně je a kolik žáků tam chodí. Obědy ve školní jídelně se
moc od naší jídelny neliší, ale jídlo v rodinách
bylo moc dobré. Moc památek jsme nenavštívili, protože jeden týden na tak krásnou zemi
je hrozně málo.“
Klára Prokešová, 8.B
„Líbilo se mi, jak se ke mně rodina, u které jsem
byl, chovala. Taky mě překvapilo, že každý den
mají sladkou snídaní. Když jsme byli v centru

Školní poradenské
pracoviště
Vážení čtenáři, rádi bychom vás ve stručnosti seznámili s prací školního poradenského
pracoviště, které ve své současné podobě
vzniklo začátkem školního roku 2016. Náš
pracovní tým je složen ze školní speciální
pedagožky, školní psycholožky, výchovné poradkyně pro 1. stupeň, výchovné poradkyně
pro 2. stupeň, koordinátora sociálně patolo-
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Madridu, tak mi tam připadalo hodně věcí stejných jako v Praze. Samozřejmě kromě památek, které byly velmi zajímavé.“
Tomáš Vejmola, 9.A
„Lidé jsou velmi milí. Školu měli nádhernou.
Mají pěkný jazyk.“
Antonín Feitl, 8.B

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá
výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

„Prý je to město s nejvíce stromy u silnic na
světě. Mají tam čtyři mrakodrapy a nejvyšší
měří 215 metrů.“
Tomáš Beran, 9.A

gických jevů a externí odbornice na výchovu
a vzdělávání.
Pracoviště nabízí poradenské služby ve škole. Spolupracujeme s žáky, jejich zákonnými
zástupci i s pedagogickými pracovníky. Našimi cíli jsou prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, pomoci žákům
s jejich aktuálními problémy nebo dlouhodobými obtížemi a trápeními, vytvořit bezpečné
a příznivé sociální klima ve třídách, podpořit
fungování třídních kolektivů i celé školy jako
celku. Nabízíme metodickou podporu učite-

lům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i při výchovných problémech. Zaměřujeme se také na poradenství
k přijímacím zkouškám. Dále se snažíme zajišťovat primární prevenci a předcházet vzniku
rizikového chování a školní neúspěšnosti.
Pokud si nevíte rady v oblasti výchovy
a vzdělávání vašeho dítěte, můžete se na nás
obrátit, kontakty najdete na webových stránkách ZŠ Komenského 420.
Vlaďka Pirichová a Gabriela Doležalová,
ZŠ Komenského 420

Škola

Cesta do Plzně a do Afriky
V polovině října jsme se v rámci školního projektu „Poznáváme Českou republiku“ vydali
do Plzně. Žáci si nejprve zjistili informace
o městě, jeho kulturních a přírodních památkách, a také něco z historie. Cílem naší cesty
byla návštěva zoologické zahrady. Díky komentované prohlídce „Cesta do Afriky“ jsme
se od lektora dozvěděli mnoho zajímavých
informací ze života afrických zvířat. Věděli
jste například, že žirafa spí pouze 20 minut
denně?
Po prohlídce zoologické zahrady jsme stihli
navštívit ještě Dino Park. Kromě velmi věrohodných modelů dinosaurů jsme se seznámili
s vývojem života na Zemi a pohyby kontinentů. Počasí nám přálo, a tak jsme si výlet skvěle
užili!
Markéta Kopalová, ZŠ Komenského 886

Zdravý „Brdský mls“
má úspěch
Když jsme se dozvěděli o soutěži s názvem
„Fit pomazánka“, pořádanou firmou Laktea,
se kterou spolupracujeme v rámci projektu
Ovoce do škol a Školní mléko, moc se nám
myšlenka zdravé svačiny líbila. Rozhodli jsme
se proto s dětmi ze školní družiny ZŠ Komenského 886 do soutěže zapojit. Jako správní
kuchtíci jsme neměli problém vymyslet recept. Pětičlenný tým - Dana, Simona, Daniel,
Jakub a Danny - s názvem Brusinkovci, vyrobil
pomazánku z brokolice a avokáda, nazvanou
„Brdský mls“. Naše soutěžní děti do té doby
nikdy avokádo nejedly a brokolice jim nechutnala. Tak jsme rádi, že díky tomuto novému receptu si na této zelenině už pochutnají
a budou zase o krůček blíž ke zdravé výživě.
Soutěže se zúčastnilo mnoho škol a na to, kdo
vyhraje, si budeme muset ještě počkat. Držte
nám palce! :-)
Danny Havlíková, vedoucí vychovatelka
družiny a asistentka pedagoga ZŠ Komenského 886

Ohlédnutí za Indiánským dnem
Nejprve nás překvapil e-mail od paní učitelky Jany Porschové
z „velké“ školy. Jestli bychom s nimi v rámci projektu 72 hodin
nechtěli spolupracovat. Rádi jsme souhlasili a těšili se na indiánskou cestu, kterou si pro nás žáci 5.D připravili.
Děti spolu s paní učitelkou perfektně vymysleli a vytvořili prérii Divokého západu s Indiány, bizony i napínavými úkoly a nám
už stačilo jen nasednout na koně a vydat se vstříc všem těm
dobrodružstvím. Stezka nebyla nijak jednoduchá, každý musel
připravit indiánský pokrm, ulovit bizona, procválat na koni slalom, vyrobit čelenku, absolvovat válečné malování a zvládnout
náročný tematický kvíz. Že se to nakonec všem dětem povedlo
nás velmi potěšilo a nemalou zásluhu na tom měli doprovázející
Indiáni a Indiánky z 5.D. Tihle kluci a holky provedli naše žáky
všemi úskalími prérie a za jejich pomoc a ohleduplnost by se
nemusel stydět ani Vinnetou. Nakonec jsme ještě shlédli skvělé
taneční vystoupení dvou děvčat a ve výborné náladě jsme pak
všichni společně snědli dvě bábovky, které pro všechny upekla
naše Alenka se svou babičkou. A bylo nám v tom indiánském
světě tak dobře, že jsme šli vystrojení jako Indiáni i na oběd do
jídelny „velké“ školy.
A tohle je podle mého soudu ta pravá inkluze. Při vyučování potřebují žáci různý přístup a různé podmínky, někdy velmi odlišné, ale na prérii mohou řádit spolu. Už začínáme přemýšlet, na
jakou akci pozveme naše nové kamarády příště my…
Děkujeme 5.D a paní učitelce Porschové.
Vladimíra Burdová za „malou“ školu
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Spolky

Hledání světla pro svatého Martina

V pátek 11. 11. odpoledne se na zámeckém nádvoří sešla skupina odvážlivců, která se navzdory sychravému počasí vydala po stopách svatého Martina. Převážnou většinu zúčastněných tvořili ti nejdrsnější - děti
z mníšeckých skautských oddílů Dráčata a Světlušky a výprava z lesní
školky Sedmikvítek. Akce, kterou původně pro děti z o.s. Fabiánek vymyslela a už několik let pořádá Andrea Kučerová s přáteli, se letos nesla
ve znamení zimních sportů. Ty se však musely obejít bez sněhu a ledu.
Dříve než se zhruba 60 dětí spolu s rodiči vydalo za světla lampionů
na trasu, zamávali bílému běžkaři Jáchymovi, projíždějícímu zámeckou
zahradou namísto bílého koně. Poté se jim dostalo od správce zámecké kanceláře s jeho doprovodem (minihajným a zástupkyní TJ Sokol
Mníšek) poučení o svatomartinských tradicích a zbyl i čas na legendu
o světci, který se jedné mrazivé noci rozdělil s žebrákem o svůj plášť.
Na šesti stanovištích si pak děti mohly vyzkoušet krasobruslení bez
bruslí i ledu, trefování ponožkovými koulemi do útrob sněhuláka, sáňkování na blátě, synchronizované lyžování, střelbu hokejkou na bránu
a pneumatikový curling.
Cílem pochodu byla, jako každý rok, zahrada místní římskokatolické farnosti, kde hořel oheň k opečení špekáčků, podával se horký mošt, svařené víno pro dospělé a k zakousnutí svatomartinské plněné rohlíčky.
Díky všem, kteří se podíleli na připomenutí svátku, který v historii patřil
k jednomu z nejoblíbenějších v roce.
Filip Hájek, o.s. Rorejs

V září zazvonil ve Fabiánku zvoneček
Prvního září ráno ve Fabiánku zazvonil zvoneček a od té doby se už
ozývá každý den od pondělí do pátku. Za uplynulé tři měsíce jsme
toho hodně společně prožili a nejdůležitější je, že už si děti zvykly na
nové prostředí a odloučení od rodičů. Krásné chvíle jsme prožili při
první společné seznamovací akci, kdy jsme pasovali děti na Fabiánčata
pro tento školní rok. Také jsme už několikrát navštívili divadelní představení pořádané mateřskou školou v Řitce. Stihli jsme i několik výprav
do mníšecké knihovny a měli jsme možnost těšit se ze společného
setkání se seniory z Domova u příležitosti Dne seniorů. A pro velký úspěch i letos v mníšecké Základní umělecké škole pokračujeme
v pravidelných hodinách keramiky, na které se vždy moc těšíme. Rádi
se během roku také setkáváme na společných akcích i s rodiči dětí.
Kromě seznamovací akce jsme si nedávno užili tajuplný dýňový večer
plný světýlek, dýní, tajemna a dobré nálady. Před blížícími se Vánocemi
se opět setkáme při výrobě a zdobení adventních věnců. Věříme, že si
tento školní rok společně krásně užijeme a děti obohatíme o spoustu
nových zážitků.
Karina Hofmeisterová a Lenka Tomanová, lektorky Fabiánku.

Cvičení bez Chyby – PF 2017 Bios Fit
Rok 2016 přivedl do našeho sportovního klubu mnoho nových členů, zejména dětí. Celý rok s námi cvičilo okolo 180 malých sportovců
z Mníšku a blízkého okolí. Děti si vybíraly z pestré nabídky pohybových
aktivit, mezi nejoblíbenější jednoznačně patřila všestrannost - Děti na
startu, Cvičeníčko a Mini dance.
Ovšem velké oblibě se těší i závodní oddíl. V letošním roce Mníšek reprezentovalo 80 závodnic v 20 závodech po celé republice, z nichž se
nám podařilo získat 5 zlatých, 15 stříbrných a 8 bronzových medailí.
Ladit formu děvčatům pomáhá i letní sportovní soustředění, které se
už tradičně konalo v krásném prostředí sportovního areálu Monínec.
Pro děti z nezávodních kroužků jsme naopak připravili příměstský tábor s pestrým (nejen sportovním) programem, pro maminky s dětmi
víkend na Šumavě, pro ženy víkend se cvičením na Monínci…
Jako odměnu za poctivou práci v tréninku pořádáme nejrůznější akce
- krásné vzpomínky máme na běžecký závod, zakončení školního roku
Hurá prázdniny, Happy Halloween nebo už tradiční Průvan.
To všechno by nešlo bez velké podpory rodičů a přátel našeho oddílu.
Všem patří velký dík za celoroční pomoc, které si velmi vážím. Zároveň
děkuji městu Mníšek pod Brdy a Základní škole, za dlouhodobou podporu a vynikající spolupráci, díky níž můžeme oddíl rozvíjet a zlepšovat.
Jedním takovým vylepšením bude i nový název: Cvičení bez Chyby se
po Vánocích definitivně přejmenuje na Bios Fit.
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A už teď vás můžu pozvat na velkou sportovní show, v níž se 18. února
představí všechny děti z našich kroužků.
S přáním klidných a pohodových Vánoc a šťastným vstupem do nového
roku.
Linda Sevaldová, Cvičení bez Chyby z.s. - Bios Fit

Knihovna / Kultura

Městská knihovna
Mníšek pod Brdy

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

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MORIARTY, Liane
TŘI PŘÁNÍ
Říká se „do třetice všeho
dobrého a zlého“ a pro
Kettlovy sestry to platí
trojnásob – jsou totiž trojčata.
Lyn je rozumná matka, Cat
pracuje v marketingu
a „chudák“ Gemma ani nemá
co ztratit.
TAYLOR, Patrick
DOKTORE, TO SE TEDA
POVEDLO!
Série humorných příhod, které
prožívá v malebném irském
městečku svérázný, občas
drsný, ale obětavý praktický
lékař Fingal O‘Reilly.
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Vůně života
Román nejprodávanější
slovenské spisovatelky je
příběhem tří žen, z nichž dvě
touží po lásce a jedna sní o
bezstarostném životě
v zahraničí.
CÍLEK, Václav
CO SE DĚJE SE SVĚTEM?
Je typicky cílkovská: zdánlivě
jde o popis velké proměny
našeho světa.

hrdinka Alyssa pochází z
rodiny Aleny Liddellové,
známé jako Alenka
z Říše divů.
DEAVER, Jeffery
OCELOVÝ POLIBEK
Volná detektivní série s
vyšetřovateli Lincolnem
Rhymem a Amélií
Sachsovou.

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI
REVENSON, Jody
HARRY POTTER: MAGICKÁ
MÍSTA Z FILMŮ
Obrazový místopis vychází
z filmových zpracování knih
o Harry Potterovi.
ŠČERBA, Natalja Vasiljevna
ČASODĚJOVÉ: KLÍČ ČASU
Místa, kde žijí tajemní
čarodějové, kteří ovládají
silnou magii, díky níž mohou
ovlivňovat čas.
ROWLING, J. K.
HARRY POTTER A TAJEMNÁ
KOMNATA
Nové ilustrované vydání
o mladém a nadějném
kouzelníkovi.

VIEWEGH, Michal
MELOUCH
Dva dlouholetí kamarádi
a někdejší kolegové-učitelé
se už pár let živí poněkud
lukrativnějšími profesemi:
jeden jako gigolo a druhý jako
nájemný vrah.

ŽÁČEK, Jiří
HRŮZOSTRAŠNÉ POHÁDKY
PRO MALÉ STRAŠPYTLÍKY
Obsáhlý výbor klasických i
méně známých pohádek celé
Evropy pro mladší čtenáře,
kteří mají pro strach uděláno.
Pozn.: Kniha byla čtena
v knihovně na akci
MANKELL, Henning
RUKA - WALLANDERŮV SVĚT „Strašidelné čtení
Série švédských detektivních
HOCKING, Amanda
románů, jejichž hrdinou je
MRAZIVÝ OHEŇ
komisař Kurt Wallander.
Bryn byla pro království
HOWARD, A. G.
Kaninů jen outsiderem.
BĚSNĚNÍ
I tak sní o tom, že se stane
členkou elitní královské
Z volné série fantasy příběhů
gardy.
„Šepotání“, jejichž hlavní
27. - 30. 12. 2016 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA

Aristokratka na koni – Evžen Boček
Třetí ze série aristokratek nezklamala! Znovu se ocitáme na
zámku Kostka a průvodcem nám
je opět Marie Kostková z Kostky.
I tentokrát Evžen Boček s dokonalým humorem vypráví další
příběhy rodiny Kostkových a jejich personálu. Zámek je před
bankrotem, agilní Milada přichází
s novým projektem na záchranu
– „Aristokratka před smrtí“. ještě
než dojde na spuštění a Marie III
ulehne do své připravené rakve,
vše překazí kníže Schwarzenberg.
Na řadu přichází nouzové řešení… společně s nečekaným
návštěvníkem.
Kniha mě dokonale bavila, autor opět dokázal, že jsem vypadala jako blázen a smála se nahlas, všude kde jsem knihu
četla. Série Aristokratek je perfektní odpočinkovou četbou
na sychravé zimní večery.
Tereza Bauerová, knihovnice

Výstavy 2017 – Barokní areál Skalka

KLÁŠTER
Tomáš Záborec – DŘEVOMALBY
2. 4. – 30. 4. 2017

Alice Kopečková – OBRAZY
7. 5. – 28. 5. 2017

Jindřich Buxbaum – FOTOGRAFIE „POCHOD PO STOPÁCH HRDINŮ“
4. 6. – 2. 7. 2017

Ten to Twelve – QUILTY A PATCHWORK
9. 7. – 27. 8. 2017

Jan Šilpoch – FOTOGRAFIE
3. 9. – 1. 10. 2017

Jaroslav Jocov – KERAMIKA
8. 10. – 5. 11. 2017

KOSTELÍK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
Marie Ušelová, Lenka Kurovská – OBRAZY
2. 4. – 28. 5. 2017

Jana Janouchová – MANDALY
4. 6. – 27. 8. 2017

Africké obrazy Tinga – Tinga
3. 9. – 5. 11. 2017

Změna termínů a výstav vyhrazena.
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Ze zámku

Lednové prohlídky pro děti

Poděkování všem návštěvníkům

V lednu bude zámek otevřen každý víkend s prohlídkami pro dospělé
i pro rodiny s dětmi. Obě návštěvnické trasy nabízejí příjemnou procházku historií od baroka až po první polovinu minulého století, při dětských prohlídkách potkáte pohádkovou bytost a příjemně se zabavíte.

Mníšecký zámek a jeho zaměstnanci by rádi popřáli všem čtenářům
hodně spokojenosti a mnoho příjemných chvil do roku 2017 a zároveň
vyjádřili srdečné poděkování každému návštěvníkovi, který si udělal čas
a zavítal na prohlídku, divadlo, koncert nebo program pro děti. Doufáme, že nám zůstanete věrni i nadále a budete se stále a rádi vracet.

Jakého pohádkového pomocníčka objevil místní pan baron při rekonstrukci vinného sklepa? Které strašidýlko si oblíbila zámecká paní? Chodil
tu někdy bezhlavý rytíř?... To se děti dozvědí na Pohádkových prohlídkách o zámeckých strašidýlkách. Domácí skřítky, trpaslíky a trpaslice
pak mohou potkat při Putování za zámeckými skřítky a hádat zatoulané
pohádky při Pohádkových prohlídkách s princeznou Aničkou.

Na co se těšit příští rok
Už 16. ročník charitativní Velikonoční veselice s kuřetem se bude konat 16. dubna. Jarmark, řemeslníci, hudba, divadýlko pro děti, Pašijové
hry, šermíři i zábavné prohlídky zámku - to vše zajistí kupu zábavy po
celý den.

Móda napříč staletími
20. léta
Dnes se ohlédneme jen o necelé
století zpátky, do období posledních majitelů zámku, a navštívíme
dobu první republiky. Po první světové válce došlo k velkým změnám
ve všech odvětvích. Mezi ně patřila
i móda a odívání. Ženy se během předchozích let značně emancipovaly,
a to se do oblékání promítlo
opravdu výrazně. Skončila doba
korzetů a na řadu přišly praktičnost a pohodlnost. Módním
trendem se stal chlapecký styl,
ženy s většími přednostmi byly
ve značné nevýhodě.

5. července budeme mít už podruhé možnost potěšit se v zámecké zahradě koncertem Melody Makers a gentlemana prvorepublikového
stylu Ondřeje Havelky. Melodie plné jazzu a swingu do prostředí mníšeckého zámku úžasně zapadají, připomenou nám tak dobu posledních šlechtických pánů.

Oblíbená Hradozámecká noc nás opět čeká 26. srpna. Odpoledne začne zábavnými interaktivními prohlídkami pro děti a programem na
nádvoří, večer vypuknou kostýmované prohlídky pro dospělé. Chybět
nebude ani slavnostní ohňostroj v zahradě zámku.
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Jak známo, došlo „ke zkracování“.
Šatů, sukní, účesů. Moderní byl
krátký sestřih vlasů i dnes oblíbené mikádo, výrazné líčení očí
a rudé rty, jednoduché rovné
střihy, šaty zvané charlestonky,
podstatně snížený nebo rovnou
žádný pas. To vše mělo dopomoci k tehdejšímu ideálu – štíhlému
sportovnímu vzhledu, čehož obdařenější ženy dosahovaly stahovacím
prádlem.
Chybět ale nesměly ani elegantní doplňky, jako třeba dlouhé korále, rukavičky, čelenky na večer, kloboučky na
den. Kloboučky už sloužily pouze jako
módní hit, svou původní funkci pozbyly.
Už nemusely bránit slunečním paprskům dotýkat se pleti obličeje. Opalování
totiž najednou přestalo být považováno
za nepatřičné a emancipované ženy se
naopak snažily mít snědou pokožku.
Marie Charvátová,
státní zámek Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost
Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou na slavnostní
koncert

Účinkují:
Komorní orchestr a sbor Praga Camerata, Mníšecký
chrámový sbor, sólisté Jitka Svobodová (soprán),
Oldřiška Richter Musilová (alt), Jaroslav Novák (tenor),
Tomáš Jindra (bas), Jiřina Dvořáková Marešová (varhany).
Diriguje: Pavel Hůla
Vstupné je dobrovolné.
www.mnisek.cz

mks@mnisek.cz

Diskuse, oznámení, inzerce

CESTA K DOMOVU

Do ulice Káji Maříka vede hned několik cest.
1) od Kvíkalky dolů (od Lhotecké) – cesta s velkými výmoly a hrubými
kameny, je o zničení pneumatik a kotníků.
2) kolem kulturáku – cesta stejně vymletá, v dolní části úzká tak, že auta
jedoucí proti sobě musí couvat, aby se vyhnula. V horní části je plná
děr a stavebního materiálu.
3) Tovární ulicí ke statku - to je poměrně velká oklika kolem rybníku. Navíc, v části u Husáků a Baurů je úzká a klikatá, takže řidič nevidí matky
s kočárky ani děti na koloběžkách, což se jeví jako velké nebezpečí.
4) cesta od hostince U Káji Maříka – od rybníčku ke hrázi je však jednosměrná. Je sice úzká, ale je přehledná a krátká, a auta jedoucí proti
sobě dokážou uhnout na stranu nebo couvnout k zálivu.
Vyberte si, kterou byste jezdili. Ano, jezdíme tou čtvrtou a porušujeme
pravidelně zákaz vjezdu. Neporušovali bychom nařízení, kdyby cesta
kolem kulturáku, směrem na Kvíkalku byla opravená. Na toto téma jsem
si dopisovala s panem starostou už od roku 2012, také kvůli neustálým
záplavám při deštích. Trvalo to 3 roky a pak mne ujistil, že teď (tehdy)
v červenci začínáme. Od té doby uběhly další čtyři roky. Vím, že se
vyskytl problém s dokumentací o uložení sítí v této cestě, ale problémy
se neodkládají, ale řeší.
Proč toto píši? Přečetla jsem si ve Zpravodaji konstatování pana starosty, že je třeba řešit nebezpečné komunikace pro chodce. Ale kolikáté už
to je konstatování? Začala se už hledat potřebná dokumentace o sítích
v oblasti kolem kulturáku a ke Kvíkalce? A chybí-li, začalo už vyměřování
uložených sítí, aby mohl vzniknout projekt opravy?
Nové vodoteče v této oblasti jsou výborné, už nemíváme zatopenou zahradu, ale za toto už jsem děkovala. Těším se, až budu moci poděkovat
také za cestu k domovu.
Alexandra Merunková

K odvodnění…
Vážená paní Merunková,
hovoříte o dvou odlišných stavbách. Jednou je odvodnění, druhou pak
oprava místní komunikace. Bez odvedení vody nemá smysl komunikaci
opravovat. O odvodnění jsme s Vámi jednali od roku 2012 a část v ulici
na Oboře se podařilo zrealizovat v roce 2014.
Z plánovaného rozsahu je hotová jedna třetina - od transformátoru
k zahrádkám - a to nákladem cca 1,5 mil. Kč.
Je však ještě potřeba opravit trubní vedení od zahrádek do potoka, odhad nákladů na tuto část je zhruba 1 mil. Kč.
Další odvodnění mezi Lhoteckou ulicí a transformátorem bude i výhledově těžko realizovatelné kvůli technickým problémům z důvodů umístění (sítě, soukromé pozemky, málo místa pro stavbu, aj.).
Oprava místní komunikace bude následovat až po dobudování odvodnění. Projekt na opravu místní komunikace je hotový, včetně vydaného
stavebního povolení. Rozpočtovaný náklad na opravu od MKS k transformátoru je asi 3,1 mil. Kč.
Část oprav odvodnění a případně i oprava místní komunikace budou
začleněny v návrhu rozpočtu na rok 2017. Ten podává odbor správy
majetku a investic. Je ale otázkou, co vše bude nakonec z prostředků
rozpočtu podpořeno.
Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Mníškem hýbe msta vůči opozici.
A to tak, že o tom vysílá i televize. Nejsem zrovna příznivcem ,,našeho
hradu“ ani nesouhlasím s některými názory publikovanými v E Mníšku.
Přesto cítím potřebu napsat toto:
Projevovat nesouhlas nebo se mstít způsobem, že popravím kočku či
propíchnu pneumatiky u auta lidem, kteří mají jiný názor, je hnusné. Je
to srabáctví a způsob lůzy z dob totality. Zaškodím, nikdo mne u toho
nevidí a jsem hrdý/á u piva.
Ale jak se chovám k druhým, tak se budou druzí chovat ke mně, nezapomínejme na to! Když už není stydno vůbec tak ošklivou mstu vymyslet.
Alexandra Merunková
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Kapr marinovaný v citronové trávě
zapečený mandlovou krustou,
podávaný na lehkém salátu z fialových brambor
Na čtyři porce potřebujeme:
Ryba:

4 porce kapra (cca po 150-180g)

Marináda:

5 cl olivového oleje
1 stonek citronové trávy
1 dcl bílého vína
šťáva z půlky citrony

Krusta:

40 g mandlových plátků
20 g strouhanky
30 g másla
hrst sekané petrželové nati
sůl, pepř

Salát:

350 g fialových brambor
350 g brambor grenaille
50 g mrkve
2 vejce uvařená na tvrdo
hrst sekané pažitky
350 g zakysané smetany
sůl, pepř

Postup:

1. S tonek citronové trávy očistíme a zbavíme první vrstvy. Celý stonek rozmáčkneme
tupou stranou nože tak, aby se uvolnilo aroma, a nakrájíme na tenké plátky. Smícháme s ostatními surovinami na marinádu.
2. J ednotlivé porce kapra zbavíme kůže a vložíme do připravené marinády. Necháme
odpočívat v chladu alespoň 3 hodiny.
3. P olovinu mandlových lupínků posekáme na jemno a smícháme se zbytkem mandlí,
strouhankou, petrželkou, solí a pepřem. Tuto směs spojíme s máslem pokojové
teploty a rovnoměrně promneme.
4. O ba druhy brambor uvaříme ve slupce do měkka. Neloupeme a vychladlé nakrájíme
na kolečka. Očištěnou mrkev nakrájíme na julienne (velmi tenké dlouhé nudličky),
zalijeme horkou vodou a necháme asi 5 minut odstát. Poté scedíme a necháme
vychladit. Vařená vejce nakrájíme na větší kousky. Všechny připravené suroviny vložíme do mísy, přidáme jemně nasekanou pažitku a spojíme zakysanou smetanou.
Dochutíme solí a pepřem a důkladně promícháme. Necháme odležet v chladu alespoň jednu hodinu.
5. S teaky z kapra vyndáme z marinády, očistíme od citronové trávy a lehce osušíme
ubrouskem. Osolíme, opepříme a po obou stranách opečeme na másle dozlatova.
Troubu si předehřejeme na 200´C. Na plech vyložený pečícím papírem vyskládáme opečené porce ryby, které posypeme připravenou mandlovou směsí. Pečeme
10 minut.
Kapra podáváme s vychlazeným bramborovým salátem, který dle potřeby znovu
dochutíme solí a pepřem.

Lukáš Sommer restaurace Pod farmou, Farma Klínec.

Prodej kaprů na nám. F. X. Svobody (před Albertem)

21. - 23. 12. 2016 8.00 – 17.00
OZNÁMENÍ K INZERCI

Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese
inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce najdete na
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi Vám jej též na požádání zašleme.
Při opakované inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!

Péče o pleť na míru, konzultace líčení,
denní, večerní, společenské a svatební líčení
v pohodlí Vašeho domova. Tel. 723 772 456
Hledám kamarádku ve věku od 45 – 65 let z Mníšku pod Brdy.
K popovídání u kávy. Jsem rozvedený SŠ 59/186/85 nekuřák.
e-mailová adresa: jan117@seznam.cz

Inzerce

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

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

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

Nejenom byt,
ale především
místo pro život

Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen
variabilní velkorysé byty
1+kk – 4+kk

v centru Řevnic

25 min. do centra Prahy

Dokončení
podzim 2017

osobitý architektonický projekt
výhodné financování,
včetně poradenství

702 170 526, www.corsopodlipami.cz
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Inzerce

Caffé Don Cortez
Prodejna již otevřena:
pondělí-pátek 6.00-18.00, sobota-neděle 8.00-17.00

Od ledna nabízíme i příjemné posezení
a prodlouženou otevírací dobu.

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

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

Reservace 721 776 160

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

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
JUDr. Jiří TVRDEK

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

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

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

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








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

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

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

všeobecné sestry na onkologické oddělení
lékaře se specializací z pneumologie (i v přípravě na ni)
lékaře na oddělení rehabilitace
fyzioterapeuta a ergoterapeuta
radiologické asistenty
sanitáře/zřízence na oddělení rehabilitace
Kontakt: Písemné nabídky zasílejte na personalni@naplesi.cz (tel. 318 541 513)
Podrobné informace a aktuální nabídka volných míst: www.naplesi.cz/kariera.html

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

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

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

(zavřeno 27.-31. 12. 2016)

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

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd 1

22.1.2013 14:55:37

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

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

do 20:00

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
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www.kola-sport.cz

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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
NABÍDNĚTE JI NAŠIM KLIENTŮM:
Majitel zahraniční cestovní
agentury hledá dům či pozemek
vhodný ke stavbě na „klidné
stáří“.

Tesař shání chatu či malý
domek k rekonstrukci či mírné
přestavbě. Cena max. 1,5 mil
Kč.

Učitelka naléhavě shání pronájem pro sebe a své dvě děti.

Pobočka zahradnické společnosti poptává pozemek pro výrobu a skladovací haly v Mníšku
a okolí (15 km).

Známý seriálový herec hledá
dům nebo pozemek v této
lokalitě. Rozhodující je klidné
prostředí a dostatečné soukromí. Platba hotově.

Rozvedená maminka ihned
koupí menší byt v blízkosti
školy.

GENERAL REALITY a.s.
Pobočka: Pražská 13,
252 10 Mníšek pod Brdy,
www.general-reality.cz
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Notář před důchodem hledá
větší byt nebo RD.
Podnikatel ze Zahořan koupí na
Mníšku RD, cena nerozhoduje.
Mladý pár hledá venkovskou
usedlost k rekonstrukci, pří
padně pozemek vhodný pro
stavbu.
Zajištěná rodina hledá RD se
zahradou v Mníšku a okolí.

Zdeňka Benešová,
vedoucí pobočky Mníšek pod Brdy

zdenka.benesova@general-reality.cz
tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113

