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T

uto myšlenku vyslovil patron Evropy,
svatý Benedikt v době úpadku klasické
řecko-římské kultury. Člověk už není
pouhý občan, který v zahálce požívá svá privilegia. Není ani voják, který slouží střídajícím se mocnostem. Ani není služebník bez
svobody, určený pouze k práci a námaze.
Člověk je lidská osoba, stvořená k Božímu
obrazu.
Lidská společnost není nějakým souhrnem
čísel či institucí, ale je tvořena lidmi. Často
se diskuse redukuje na řeč čísel. Zdá se, že
už neexistují občané, nýbrž voliči. Neexistují
konkrétní lidé, ale klienti. Neexistují pracující,
nýbrž ekonomické ukazatele. Neexistují chudí, ale práh chudoby. Konkrétnost člověka se
redukuje na pohodlnější a konejšivý abstraktní princip. Důvod je zřejmý: lidé mají tváře
a zavazují nás k faktické a osobní odpovědnosti. Čísla nás vedou k úvahám, jež jsou také
užitečné a důležité, avšak postrádají duši. Poskytují nám alibi nezájmu.
Uznání, že druhý je především osobou, znamená docenit to, co mne s ním spojuje. To, že
jsme osobami, nás pojí a umožní tvořit společenství. Společenství je nejúčinnější protilék
na individualismy, kterými se vyznačuje naše
doba, na rozšířenou tendenci žít v soukromí.
Svoboda je chápána téměř jako povinnost žít
osamoceně bez jakéhokoli svazku. V důsledku toho je budována vykořeněná společnost
postrádající smysl pro přináležitost a zděděný
odkaz.
Člověk a společenství jsou pravé základy evropské kultury. A cihlami této stavby jsou dialog, tolerance, solidarita a mír. Celá Evropa je
dnes možným místem dialogu. Takové bylo
také pojetí antické polis, které nebylo jen

prostorem ekonomické směny, nýbrž tvůrčím
místem politiky, místem vypracování zákonů
pro všechny. Místem, kde přízemnost každodenního života nepostrádala přesah, umožňující vidět za to, co je přechodné a pomíjivé.
Prosazovat dialog je zásadní zodpovědností
politiky. Bohužel se příliš často stává zjevným
sídlem silových střetů. Hlas dialogu nahrazuje řev požadavků. Vyvstává dojem, že obecné dobro již není kýženým primárním cílem.
Úrodnou půdu nacházejí populistické formace, jejichž hlavním vyjádřením je protest,
aniž by nabízely konstruktivní řešení. Dialog
je tak nahrazen sterilním protikladem, který
může ohrožovat občanské soužití a opravdový
demokratický život uzavírá do klece.
Náboženství vždy pozitivně a konstruktivně
pomáhalo při budování společnosti. Bohužel,
určitý předsudek laicismu není s to vnímat,
že veřejná a objektivní role náboženství má
pro společnost pozitivní hodnotu a raději ho
vykazuje do soukromé a sentimentální sféry.
Nastoluje se tak nadvláda jakéhosi uniformního myšlení, které v náboženství vidí jen brzdu
či dokonce nebezpečí.
Jsem rád, že navzdory tomu všemu si Vánoce
uchovávají své pevné místo v našem společenském i soukromém životě a stávají se
každoročně připomínkou, že jsme vyrostli
v křesťanské kultuře. Za mnohé jí vděčíme,
zvláště za to, že vyvedla upadající řecko-římskou kulturu ze slepé uličky, z hrozícího
barbarství. Budu s vámi o Vánocích a stále rád
volat: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.
Přátelé, přeji vám opravdu požehnané svátky
vánoční.

Jan Dlouhý

Zprávy z radnice

Radnice chce mít strategický plán
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M

ěsto nechalo vypracovat strategický plán svého rozvoje.
Vedle návrhu na územní plán se jedná o jeho druhý stěžejní
projekt. Pomůže stanovit priority radnice pro následujících
deset let. Velkou roli v jeho přípravě může hrát názor veřejnosti. Lidé
se totiž můžou zapojit do pracovních skupin podle klíčových oblastí
života města.
„Strategický plán mají i mnohem menší obce a naše město vzhledem
k tomu, jak se rozrůstá, ho nutně potřebuje. Navíc tím plníme i svůj
slib, že ho necháme zpracovat. Projekt se týká vizí a priorit na období
2018-2028, překračuje tedy hranice volebního období,“ uvádí starosta
Petr Digrin v souvislosti s tím, že město na začátku listopadu podepsalo
smlouvu se společností BDO Advisory s.r.o., která by měla tento zásadní
systémový projekt zpracovat do deseti týdnů.

Vznikne i komunitní plán
Zastupitelka Magdalena Davis zhotovení strategického plánu jednoznačně vítá, podle jejích slov to byla priorita, se kterou kandidovala
v roce 2014 v komunálních volbách. „S jeho přípravou se však zbytečně
otálelo, přestože jeho zadání není nijak náročné. Kdyby vedení města
iniciovalo strategický plán již v prvním roce svého volebního období,
mohl být dnes živým dokumentem, kterým by se řídila důležitá investiční rozhodnutí města,“ uvádí.
Podle zastupitelky Hany Kotoučové, která je koordinátorkou pro tvorbu strategického plánu, není problém v tom nechat ho zpracovat i teď,
v posledním roce funkčního období tohoto zastupitelstva. „Považuji
ho za věc apolitickou, podobně jako územní plán,“ říká.
Zadání tohoto klíčového dokumentu, důležitého pro budoucnost města,
považuje za velký úspěch i místostarostka Daniela Páterová. „Jsem velmi
ráda, že jsme se shodli na tom, že součástí strategického plánu bude i komunitní plán, na jehož tvorbě se budou podílet i občané. Jsem přesvědčená, že získáním takovéhoto kvalitního dokumentu se naše město vydá
na cestu systematického rozvoje,“ poznamenává místostarostka.

Ke slovu přijdou i občané
Výběrové řízení na zhotovení tohoto rozvojového projektu město
zadalo velmi podrobně, zajímají ho návrhy na řešení oblastí školství,
dopravy, životního prostředí, bydlení, zdravotnictví a sociální péče,
bezpečnosti, kultury, občanské společnosti a cestovního ruchu.
„Důležité je, že veřejnost bude mít možnost se na jeho tvorbě spolupodílet. Zpracovatel dotazníkovou metodou a diskusí s jednotlivými
skupinami obyvatelstva, jako jsou děti a mládež, senioři, sportovci,
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podnikatelé a rodiny, zjistí jejich požadavky a problémy a pak navrhne
řešení v akčním a komunitním plánu,“ říká Hana Kotoučová.
Určení diskusních skupin a oblastí strategie je výsledkem společného
jednání rady města a zastupitelek Magdalény Davis a Šárky Slavíkové
Klímové. „Velmi vítám, že se město konečně rozhodlo věnovat se strategickému plánu, bylo by logické, kdyby vznikal ruku v ruce s návrhem
nového územního plánu. Jsem ráda, že se mi podařilo upozornit na potřebu zmapovat potřeby sociálních služeb například u seniorů,“ doplňuje Šárka Slavíková Klímová.
Zastupitel Pavel Jeřábek připomíná, že už v roce 2015 mluvil o tom, že
by bylo dobré mít strategický plán ještě před návrhem územního plánu města. „Snad se nyní povede, aby se do něj zapojili všichni občané,
a nejen těch dvě stě aktivnějších, co se snaží komunikovat. Zejména,
že se probudí ti, co v Mníšku jen po straně hudrují, ale když se mohou
veřejně vyjádřit, tak mlčí,“ poznamenává zastupitel.
Právě nový návrh územního plánu v současné době vzniká, jeho tvorba je
však dlouhodobější záležitost, neboť tým zhotovitelů do něj zapracovává připomínky veřejnosti. Z posledního veřejného projednávání návrhu
územního plánu vyplynulo, že počítá s dalším územním rozvojem města
a nárůstem počtu obyvatel o zhruba 1200 v blízké budoucnosti. Vznik
strategického plánu je proto pro město důležitý i z tohoto hlediska.
„Už dnes je velkým tématem nedostatek míst ve školkách i v základní škole. Strategický plán pomůže při hledání odpovědi na například
otázku, jestli je třeba stavět novou mateřskou školu, když děti jednou
vyrostou, nebo raději hledat řešení pro seniory, jejichž počet bude také
narůstat,“ dodává Hana Kotoučová.
Martina Hrdličková

Vyslovte se k prioritám města
Zajímáte se o to, jak zlepšit život ve městě v oblasti dopravy
a infrastruktury, životního prostředí, bydlení, v sociální
a zdravotní oblasti, nebo ve školství, kultuře a sportu? Pak
si nenechejte ujít příležitost a zapojte se do tvorby strategického plánu. Právě teď je totiž čas na utvoření podobně vymezených pracovních skupin, které dají jeho zpracovatelům jeden
z klíčových podkladů. Pokud vám tedy záleží na tom, jaké budou vize a prioritní řešení města na následující roky, kontaktujte
zastupitelku Hanu Kotoučovou, koordinátorku pro strategický
plán, a to prostřednictvím e-mailu hana.kotoucova@seznam.cz,
a to do 4. 12. 2017

Zprávy z radnice

Kruhový objezd by měl zlepšit výjezd z města
Okružní křižovatka na křížení ulic Novoveské a Pražské by měla
odstranit potíže při cestě z Mníšku pod Brdy směrem ke Strakonické. Právě v místě pod dálničním mostem bývá dopravní situace
zejména ve špičce komplikovaná. Město proto zamýšlí vybudovat
s pomocí Středočeského kraje v tomto místě kruhový objezd, který
by tuto situaci vyřešil.

Kruhový objezd by měl přinést řešení narůstající dopravy
nejen v Mníšku pod Brdy, ale i v Nové vsi pod Pleší jako důsledku rozsáhlé výstavby v těchto lokalitách. Město už v roce
2013 nechalo vypracovat studii a ve stejném roce tento záměr
projednávalo s krajem. Doprava z Nové vsi však stále narůstá
a situace se tak bude zhoršovat, proto radnice obnovila aktivitu
v jednání s krajským úřadem. Bez jeho investic by se náročná
realizace neobešla. Ředitelství silnic a dálnic v rámci opravy
dálničního mostu v blízkosti plánované okružní křižovatky na
podzim nechalo opravit povrch silnice pod tímto mostem.

„Obnovili jsme jednání s krajským úřadem, za jakých podmínek by
to bylo možné, protože kraj je vlastníkem jak Novoveské, tak Pražské
silnice. Dospěli jsme k základní dohodě, jak tento záměr realizovat.
Do poloviny příštího roku by měl být hotový projekt pro stavební povolení,“ informuje o záměrech města starosta Petr Digrin.
Při přípravě rozpočtu na letošní rok město vyčlenilo prostředky na
přípravu projektové dokumentace ke kruhovému objezdu. „Vyřešení neuspokojivé dopravní situace na ´téčku´ při výjezdu z města jsem
považoval za zásadní a jsem rád, že se tomuto projektu podařilo dát
prioritu,“ uvádí k tomu radní David Řehoř, který předložil návrh této
rozpočtové položky.

Úleva pro čisovickou silnici
Plánovaný kruhový objezd by měl mít tři výjezdy: od Nové Vsi, směrem
na Řitku a na dálnici, a pak do centra Mníšku. „Výhledově by se mohl přidat i čtvrtý výjezd naproti viaduktu, směrem do pole a mokřadu. Tady
dnes žádná silnice není, ale mohla by tam vést obchvatová silnice zezadu na Čisovice a připojovala by se na čisovickou zhruba v místech, kde
býval přejezd přes vlečku,“ vysvětluje starosta.
Podle jeho slov by nová komunikace odlehčila provozu na čisovické silnici hlavně od autobusů a nákladních aut. „Mohla by se z ní stát klidnější
komunikace, kterou by využívali ti, kteří jezdí do Rymaně. Obchvat nám
výhledově připadá jako dobré řešení, byť hodně náročné,“ dodává Petr
Digrin s tím, že kruhový objezd se třemi výjezdy má smysl bez ohledu
na to, jestli se podaří v budoucnu tuto obchvatovou silnici postavit.
Zastupitel Roman Procházka si ale není jistý, zda by kruhový objezd
přinesl změnu k lepšímu. „Ze zkušenosti vím, že kruhový objezd dopravu příliš neurychlí. Možná pokud by byl dosti velký i pro nákladní vozy
s návěsem, by smysl dával. Je však otázka, zda je pro to v místě dostatek
prostoru.“


Martina Hrdličková

K mníšeckému zámku povede nová kamenná cesta
Práce na opravě komunikace vedoucí k zámku jsou v plném proudu. Cesta nově dlážděná žulovými kostkami by měla být hotová
ještě do konce roku. Stavbu provázejí částečná omezení parkování, přístup k pekárně a zámku zůstává zachovaný.
Radní rozhodli o tom, že se na opravu cesty k zámku zčásti použije
dláždění, které zbylo z revitalizace náměstí F. X. Svobody. Město tím
ušetří a zároveň vizuálně sjednotí náměstí s předzámčím. „Chtěli jsme,
aby přístup k zámku byl kamenný a svým charakterem korespondoval
s náměstím. Při realizaci nového náměstí před pěti lety jsme přebytečné kostky použité na pěší zónu od fary dolů k papírnictví uskladnili
v našich prostorách na Magdaléně s tím, že je časem využijeme,“ uvádí
starosta Petr Digrin.
Dodavatel stavby INVESSALES spol. s r.o. prostor stavby i plochu pro
deponii stavebního materiálu oplotil. Na místě se objevily značky zakazující zastavení v místech, která budou ošetřovat průjezd autobusů společnosti Martin Uher, zajišťující dopravní obslužnost města.
„Některé naše autobusy parkují před budovou lesní správy, ale omezení v souvislosti s těmito opravami se nás nijak netýkají a neomezují
nás,“ řekl Stanislav Jirota z dispečinku dopravce. Lidé se musejí dočasně
uskrovnit v parkování na některých místech, kde dosud byli zvyklí se
svými auty stát a kde je nyní oplocení.
Dodavatelská firma podle Pavly Duchoňové, vedoucí odboru správy
majetku a investic, stávající povrch cesty do určité hloubky strhne, dá
podkladový materiál a na něj deponované žulové kostky. „Ty by měly
tvořit polovinu, možná dvě třetiny plochy, zbytek bude pořízený v rámci realizované zakázky. Dodavatel je srozuměný s tím, že část materiálu
bude tvořit náš vlastní. Město počítá s celkovými náklady na opravu
této cesty ve výši 1,3 miliónů korun,“ upřesňuje Pavla Duchoňová.

Podle zastupitelky Šárky Slavíkové Klímové si předzámčí úpravy zaslouží. Připomněla, že s tímto cílem před dvěma lety uspořádala setkání veřejnosti k tomuto prostoru, kdy lidé vypracovali několik projektů
a shodli se na nezastavení plochy a zachování zeleně s různým využitím. „Radnice má tak dostatek informací, aby zadala projekt na celé
předzámčí. Realizace cesty by tak zapadala do logického konceptu bez
rizika, že se v budoucnu bude muset upravit, nebo že bude projekt
omezovat například volbou materiálu cesty,“ dodává Šárka Slavíková
Klímová.								

mh

Stavbu provázejí změny v parkování
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Lhotečtí se dočkají odvodnění

O

d podzimu probíhají práce na odvodnění Stříbrné
Lhoty. V první fázi jde zejména o pročištění dešťových
katrů a řešení některých problematických úseků

koryta podél cesty od Křížku směrem ke statku. V příštím
roce by se mělo pokračovat opravou hlavního odvodňovacího příkopu.

Po letech problémů s odtokem dešťové vody
na konci příkopu u bývalého statku, kde se
kvůli nefunkčnímu odtoku při každém větším dešti voda vylila a tekla po komunikaci
ze zámkové dlažby k Hukalovně, se městu ve
spolupráci se starousedlíky podařilo zmapovat
původní trasu zatrubnění.
Na základě toho byl podle Pavly Duchoňové,
vedoucí odboru správy majetku a investic
(OSMI) stanoven rozsah oprav jeho poničených částí, které se v současnosti se souhlasem
vlastníka pozemku rekonstruují. „Řešení bude
spočívat v tom, že se kamerou prozkoumá toto
staré zatrubnění a obnoví se katr tak, aby byl
otevírací a dal se čistit,“ popisuje.

v příštím roce ke generální opravě hlavního
odvodňovacího příkopu. „Předpokladem je
ale odstranění některých stromů podél vodoteče, aby bylo možno opravu provést, což by
se mělo stihnout v době vegetačního klidu, do
března,“ vysvětluje František Keyř.

Pročistí se i hlavní koryto

Na prosincovém jednání téhož roku pak zastupitelé vyčištění příkopů, stržení krajnice
a odvodnění lokality od Křížku zařadili jako
prioritu roku 2017 s tím, že projekt technického řešení podle OSMI je hotový a akce se
naceňuje. „K současným úpravám projektu
se ale nemohu vyjádřit. Oficiálně neproběhlo
žádné jednání, nebyl předložen žádný projekt úprav. Duby v těsné blízkosti příkopu
jsou významnou krajinnou dominantou, musí
být nalezeno řešení, aby se nekácely,“ míní
zastupitel Pavel Jeřábek.

Součástí prací je i oprava obrub a pořízení
retardéru, který bude mít dvě funkce, a to
jak zpomalovací, tak i svede povrchové vody
z komunikace do nově zřízené dešťové vpusti. Dojde také na provizorní opravu příkopu
směrem ke Lhotecké všude tam, kde je podemletá silnice a hrozí odtržení krajnice.
Po opravě tohoto klíčového úseku se podle
zástupce firmy na provádění zemních prací,
která opravy provádí, bude moci přistoupit

Zastupitel Pavel Jeřábek připomíná, že o vyčištění příkopů Lhota žádá mnoho let a od
roku 2014 byl tento bod ze zasedání zastupitelstva několikrát odložen. Posun nastal
v září 2016, kdy zastupitelé pověřili radu města najít peníze v rozpočtu a OSMI realizací
akce, která má zajistit vyčištění příkopů a stržení krajnice v délce zhruba 200 až 250 m po
obou stranách Lhotecké ulice.

Aby voda tekla, kam má
Součástí odvodnění Stříbrné Lhoty je i řešení
dešťové kanalizace podél hasičárny, v době
vydání tohoto čísla probíhá její pročištění
a správce sítě, 1. SčV, a.s., dělá základní průzkum, aby se zjistilo, v jakém stavu potrubí
je. „Z toho pak vyplyne, jaká investice bude
potřeba, aby se dešťová kanalizace stala opět
funkční. Na čištění máme v rozpočtu vyčleněno tři sta tisíc korun,“ uvádí starosta Petr
Digrin a informuje, že čištění správce sítí provádí pomocí tlakového vozu.
Systém čištění dešťových koryt k odvodnění Stříbrné Lhoty musel zohlednit ochranné
pásmo pro vedení vodovodu a kanalizace.
„Proto se město domluvilo se správcem těchto sítí, že koryto pročistí a nechá otevřené bez
stavebních úprav,“ doplňuje Eva Mesteková,
referentka odboru správy majetku a investic.
Cílem těchto oprav je, aby se příkopy a vodoteče ve Lhotce daly co nejdříve do pořádku,
aby voda odtekla tam, kam má. „Poté už bude
jen potřeba pravidelně udržovat“, dodává starosta Digrin.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 268 (vychází 1. prosince 2017)

Martina Hrdličková
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Uzávěrka dalšího vydání (č. 269) je v pondělí 11. prosince 2017 v 18 hodin.
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Slovo starosty

ANKETA zastupitelů

Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
v letošním roce budeme schvalovat rozpočet už v prosinci. Proto
v dalším čísle Zpravodaje najdete, mimo jiné, i přehled staveb a podpořených akcí pro příští rok. Velký důraz chceme dát na opravu
silnic a chodníků, plánujeme větší práce na Lhotecké ulici
a Starém sídlišti, kde vzniknou nová parkovací místa.
Plánujeme opravit ulice Rudé armády a na Novém sídlišti další
etapu rekonstrukce ulice Nová. Vzniknou nová parkovací místa
v ulici Ke škole. Podrobněji se o akcích dozvíte v následujícím čísle Zpravodaje a já doufám,
že vás plán oprav potěší. Smyslem je, aby se vám lépe bydlelo a ulice byly hezké.
Rád bych vás pozval na předvánoční akci, Světlo adventní. Je to již tradiční setkání, kde
společně na náměstí F. X. Svobody rozsvítíme vánoční osvětlení a popřejeme si všechno dobré a hezké. Děti ze základní školy společně s kantory a kantorkami pilně připravují
Knoflíkový trh, na který se my všichni ostatní určitě už moc těšíme.
Na Štědrý den, před půlnoční mší, si nenechejte ujít slavnostní troubení Karlštejnských
pozounérů. Tato tradiční chvíle jistě přinese hezký hudební zážitek a podtrhne atmosféru
nevšedního slavnostního dne, kdy se narodil spasitel Ježíš.
Sérii akcí uzavře 30. prosince Předčasný Silvestr na náměstí. Připravili jsme pro vás další
soutěž a já doufám, že bude zajímavá. Budeme se vás ptát na autora hudby, která zazní
při ohňostroji. Teď už jen prozradím, o jakou hlavní cenu budeme soutěžit. Vyhrát můžete
digitální zrcadlovku včetně příslušenství.
Ať nás provází přátelskost a dobré nápady. Vánoce prožijte v klidu, radosti a v úctě k události,
pro kterou je slavíme. V novém roce 2018 ať nás všechny provází moudrost a láska!
Petr Digrin, starosta

Co vám v končícím roce 2017
udělalo největší radost a naopak
největší starost v osobním životě
a životě zastupitele/lky?

David Řehoř:

Největším zdrojem
radosti je pro mne
moje rodina a naše
společné zážitky.
Mám za sebou první
rok jako radní
a těší mě, kolik z mých návrhů se podařilo
prosadit: projekt na novou školku
v Rymani, participativní rozpočet, zákaz
výherních automatů, projekt kruhového
objezdu na ´Téčku´, sloučení školní jídelny
se základní školou Komenského 420
nebo oprava cesty k zámku.
Těší mě, že je v Mníšku spousta lidí
s výbornými nápady, které přihlásili do
participativního rozpočtu. Našlo se pár
škarohlídů, kteří nevěřili, že se projekt
povede. Titíž lidé si, bohužel, berou
při obstrukcích kolem Pavilonu jako
rukojmí 800 dětí, 100 učitelů a víc než
tisíc rodičů, kteří nemají jistotu, že se
jejich děti budou mít kde učit. Tato jejich
zlomyslnost a nepřejícnost je to, co mne
mrzí nejvíc.

Vlastimil Kožíšek:

Prezidenta budeme podruhé volit přímo
už v lednu z devíti kandidátů
Blíží se historicky druhá přímá volba prezidenta republiky. Kandidaturu na ministerstvo vnitra podalo 20 lidí, ale část z nich do
boje nezasáhne kvůli nesplnění zákonných
požadavků. Lidé tak budou vybírat hlavu
státu z 9 kandidátů.
Budete v době prezidentské volby mimo domov, ale volit chcete? Ze zákona máte právo hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Jen musíte včas požádat o voličský
průkaz.
„O voličský průkaz je možné požádat dvěma
způsoby, osobně nebo písemně, doporučenou žádostí, v obou případech na obecním
úřadě podle místa trvalého pobytu,“ vysvětluje Miroslava Jeřábková z odboru vnitřních
věcí mníšeckého městského úřadu. Na osobní vyřízení je podle jejích informací lhůta do
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 10. ledna 2018 do 16 hodin. Na podání
písemné žádosti o vystavení voličského průkazu je lhůta nejpozději do 5. ledna 2018.
„Písemná žádost v listinné podobě musí být
opatřená úředně ověřeným podpisem, při-

čemž ověření podpisu je v tomto případě
zdarma. Elektronické podání žádosti se přijímá
prostřednictvím datové schránky,“ upřesňuje
Miroslava Jeřábková.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince
2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu,
nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí.
Prezidentská volba se koná ve dnech
12. a 13. ledna 2018, případné 2. kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018 za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., zákon
o volbě prezidenta republiky v platném znění. Do voleb se přihlásilo 20 kandidátů, ale
ministerstvo vnitra již oznámilo, že jedenáct
kandidátních listin má zjevné závady. Lidé
budou volit hlavu státu pravděpodobně mezi
těmito kandidáty: Milošem Zemanem, Jiřím
Drahošem, Michalem Horáčkem, Mirkem
Topolánkem, Markem Hilšerem, Vratislavem
Kulhánkem, Jiřím Hynkem, Pavlem Fischerem
a Petrem Hannigem.
mh

Radost mi po celý
rok dělala moje
vnoučata. A jako
zastupitele mě
potěšilo, že se
zlepšila letní údržba
města, tedy že se častěji
sekaly travnaté plochy veřejné zeleně.
Naopak mě netěší atmosféra, která
panuje mezi námi zastupiteli na opoziční
a koaliční straně. Dříve se dařilo obrousit
hrany a bylo možné dojít k nějaké
dohodě, dnes ta spolupráce ale není
dobrá.

Hana Kotoučová:

Vlastně ani nemůžu
říci, co mi udělalo
tu největší radost.
Jsem spokojená,
když se podaří
jakýkoliv i dílčí úkol
splnit. Starost mi dělá vždy
to, že nic nejde tak rychle, jak bych si
představovala a řada překážek je vlastně
„navíc", a to většina věcí není úplně
jednoduchá sama o sobě. Pokud budu
mluvit o osobní radosti, pak jsem ráda,
že i po změně zaměstnání mohu dělat
to, co umím a co mám ráda. I to je dost
důležité. Naopak se neustále nemohu
vnitřně smířit s tím, kolik zla a předsudků
je obecně kolem nás a to se samozřejmě
trochu prolíná i se zastupitelským
postem.
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ANKETA zastupitelů
Co vám v končícím roce 2017
udělalo největší radost a naopak
největší starost v osobním životě
a životě zastupitele/lky?

Šárka Slavíková
Klímová:

Mám radost z toho,
jak v našem městě
fungují spolky
a další organizace.
Proto bych ráda
poděkovala všem, kteří pořádají pro děti,
dospělé a seniory kurzy, cvičení, akce.
Poděkování patří také zaměstnancům
školek, hlavně pak základní školy
a domova pro seniory, kteří pracují
často v nelehkých podmínkách. Jako
zastupitelka bych ráda ocenila i členky
sociální komise, protože často osobně
pomáhají sousedům, kteří jsou v tísni,
a to dnes není běžné.
Starost mi dělá to, že i když radnice dělá
něco, co je ve prospěch nás všech, tak
o tom mluví až v konečné fázi, kdy se
velmi těžko řeší případné problémy. Trápí
mě také špatné plánování a návaznost
projektů. Například postavil se chodník
a nový přechod na Lhotecké. V ulici V
Lipkách musíte přejít téměř na hranici
křižovatky, abyste se na nový přechod
dostali a bezpečně přešli Lhoteckou. Za
tmy je přecházení velmi andrenalinový
sport a to tam chodí děti, senioři nebo
rodiče s kočáry.

Pavel Jeřábek:

Z pohledu občana
i zastupitele
u mě společně
platí, že radost mi
dělalo setkávání
s lidmi ze spolků
a podnikatelské sféry, kteří pracují pro
společnost a nehrají si na politiku.
Starosti a problémy beru jako součást
života. Je jich mnoho a všechny jsou
důležité, ať jsou z oblasti péče o životní
prostředí nebo z oblasti samosprávy
města. Nerozlišuji velké a malé starosti.
I ty malé totiž pro toho, kdo je má,
bývají velké.

Milan Kotouč:

Starost mi dělá
rozdělená
společnost, a to
nejen v Mníšku, ale
i v celé republice
a bojím se, že
z toho už nebude
cesta ven. Vztahy mezi lidmi nejsou
dobré, řada problémů se vede v osobní
rovině, a to brání tomu, aby se povedlo
něco konstruktivního. Radost mám
z toho, že se po letech posunula vpřed
tvorba nového územního plánu města.
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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
RM č. 88 dne 25. 10. 2017
l Rozhodla o tom, že projekt Rozšíření modulové stavby kontejnerových tříd bude zadán
až po novém roce.
l Vybírá jedinou nabídku na zakázku „ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA
MNÍŠEK POD BRDY“, a to nabídku společnosti BDO Advisory s.r.o.. Dále rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy.
l Schvaluje text Výzvy k podání nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy“
podle zadání upraveného na základě požadavků KV.

výběr z usnesení

RM č. 89 ze dne 13. 11. 2017
l Schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 11 ke
smlouvě o Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby
komunikací a údržby zeleně města Mníšek
pod Brdy.
l Schvaluje Pravidla pro vydávání Zpravodaje městečka pod Skalkou a v souvislosti
s tímto ruší usnesení č. 20-51/2016 ze dne
22. 6. 2016, kterým byla schválena kapitola
koncepce zpravodaje č. 4 – Statut Mníšeckého zpravodaje, redakční rady a redakce.
lS
 chvaluje termíny svatebních obřadů na
Státním zámku Mníšek pod Brdy pro dny
16. 6. 2018 a 18. 8. 2018 a to vždy 5 termínů
– v 10, 11, 12, 13 a 14 hod.

l Souhlasí s vypsáním programu na
poskytnutí finančních příspěvků spolkům
z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy pro rok
2018.

lS
 chvaluje poskytnutí finančního daru Pesoklubu Dobříš ve výši 10 000 Kč za poskytnuté služby týkající se odchycených psů
v území katastru Mníšek pod Brdy.

l Souhlasí se záborem veřejného prostranství na Vánoční trh konaný na nám. F. X.
Svobody dne 16. 12. 2017 a schvaluje jednotný poplatek pro komerční prodejce na
200 Kč za stánek.

lS
 ouhlasí s tím, aby Základní škola, Mníšek
pod Brdy, Komenského 886 uzavřela darovací smlouvu se společností IBM Česká
republika, spol. s r.o. a spol. H T. D. spol. s
r.o..

l Schvaluje předložený plán údržby na rok
2018 předložený 1. SčV, a.s.

lS
 chvaluje využití nabídky BDO Advisory s.r.o.
na zpracování auditu GDPR a implementaci
optimalizačních opatření.

l Souhlasí s realizací rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Komenského
420, Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI
vyřízením stavebního povolení, k vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby
a následné realizaci.
l Souhlasí s výzvou k podání nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Mníšek
pod Brdy – příjezdová komunikace ke dvoru ZŠ“.
l Schvaluje vybrané úseky komunikací, které budou předány na Městský úřad Mníšek
pod Brdy se žádostí o zařízení do kategorie
místní komunikace.
l Vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Tréninkové fotbalové hřiště pro mládež“ nabídku společnosti J.I.H. – sportovní
stavby s.r.o.
l Souhlasí s dobrovolnými akcemi Hnutí
Brontosaurus na území města Mníšek pod
Brdy.

l J menuje členy Školské rady Základní školy
Komenského 420 pana Davida Řehoře MBA
a paní MUDr. Markétu Novákovou.
lN
 esouhlasí s dlouhodobým pronájmem
reklamní plochy na budově trafiky u autobusové zastávky směrem do Prahy paní
Z. B. k inzerci realitní kanceláře.
lS
 ouhlasí se zněním dokumentů Část I. –
Pokyny pro uchazeče a Část II. – Požadavky
zadavatele na objekt Nová Radnice Mníšek
pod Brdy.
lS
 ouhlasí s návrhem OZV č. 2/2017 a OZV
č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních
her a postupuje ji ke schválení zastupitelstvu města.
lP
 rojednala první návrh rozpočtu města
Mníšek pod Brdy pro rok 2018 včetně rozpočtového výhledu a postupuje ho finančnímu výboru k projednání.
(Usnesení v kompletním znění na www.mnisek.cz)

Hlasování o řešení okolí Pavilonu
V rámci letošního Knoflíkového trhu, který bude 16. prosince, můžete využít možnost
vyjádřit svůj názor na to, jak bude vypadat okolí plánovaného Pavilonu u Základní školy
Komenského 420. Když se v březnu ve školní jídelně kvůli tomuto řešení sešlo téměř
30 lidí, výsledkem byly dva návrhy, které zohledňují náměty z předložených návrhů,
a právě tehdy vznikla myšlenka, že o konečné podobě okolí Pavilonu rozhodnou
veřejným hlasováním sami občané. Architekt Gromski z ateliéru Grido zpracoval finální podobu obou variant okolí Pavilonu, a ty krátce představí právě v rámci letošního
Knoflíkového trhu. V jeho průběhu budou obě varianty vystaveny v tištěné podobě na
náměstí a všichni občané Mníšku budou mít možnost hlasovat pro vybranou variantu.
Přijďte si vybrat, jak chcete, aby bylo okolí Pavilonu upraveno.
dp
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Napsali jste…

Co v tom je – klientelismus, předvolební
čas, nedodržení slova, peníze?
O cestě k našemu domovu jsem psala do Zpravodaje už několikrát, také jsem psala o tom,
jak si dopisuji na toto téma s panem starostou
od roku 2012 (pro připomenutí – katastrofální
stav cesty od kulturáku nahoru ke Kvíkalce, neodvodnění oblasti).
Proč píši znovu? Dočetla jsem se ve Zpravodaji, jak se občané ulic Na Madlenkách, Nad
Špejcharem a u Hladového vrchu dočkají asfaltového povrchu. Upřímně nás to (obyvatelé
ulic Na Oboře a Káji Maříka) vytáčí. Nejenže se
u nás obtížně projíždí, ničí se auta, ale nedá se
tu projít ani pěšky. V podvečer je cesta od autobusu o zlámané nohy. Neustálé srovnávání
povrchu bagrem a zasypávání štěrkem v tomto místě je pouze vyhazování peněz. Od roku
2012 – spočítejte si to.
Při poslední červencové dešťové průtrži se,
kupodivu, pan starosta s paní Duchoňovou
k nám dostavili a viděli tu spoušť, která se děje
při každém větším dešti. Oba se shodli, že už
nebudou přemýšlet o přeložkách sítí ve zmiňované komunikaci (dokumentace k nim není
k nalezení a nikdo asi nevytvoří novou), položí
tu asfalt nebo alespoň seškrab a vytvoří vyšší
obrubníky s odtokovým žlabem. Na vlastní uši
jsme s manželem slyšeli, že ,,peníze tam na to

jsou“. V předchozím čísle Zpravodaje bylo napsáno, že peníze na opravy komunikací na
Oboře nejsou! Ale v posledním Zpravodaji je
zase informace o pokládání povrchu Na Madlenkách a v dalších zmíněných místech – a že
občané se už dočkají, takže kteří? My opět ne.
Bydlíme v Mníšku už dvacet let, zapojili jsme
se rádi do všemožných společenských akci –
a asi jsme stále jen náplavy. Jediná slušná cesta
k nám (zámková dlažba) byla vybudována
svépomocí bez účasti radnice. Přestože pan
starosta v roce 2013 u cesty za kulturákem řekl:
,,paní Merunková v červenci začínáme“, do teď
se nic neděje. Vlastně děje, jediný přístup po
naší zámkové dlažbě byl označen jednosměrkou. To abychom skutečně byli nuceni využívat
jen tu cestu od kulturáku plnou jílu, kamení,
děr a výmolů. Někdy mne napadá myšlenka,
jaké síly bychom měli využít, aby se tento problém řešil? Sdělovací prostředky, nadřízený
orgán? Stále upřednostňuji splnění slibu.
Vracím se k úvodní otázce – co v tom je?
Chci věřit, že se neopravují a nebudují jen ty
komunikace, které jsou na očích voličů nebo
kde bydlí někdo prospěšný, ale ty, které jsou
v katastrofálním stavu!
Alexandra Merunková

Vedoucí OSMI odpověděla
Dobrý den, paní Merunková,
děkuji za Váš dopis. S panem starostou jsme Vás navštívili během červnových přívalových
dešťů. Zahradu jste měla pod vodou, pod nohama nám čvachtalo bahno a voda. Škody na
pozemku včetně vyplaveného bazénu byly opravdu velké.
Velká voda po různých částech města ukázala problematická místa, kde jsou nutná protipovodňová opatření. Krátkozraká a dočasná řešení nemají smysl. Postupy jsme konzultovali
s odborníky ze stavebních firem na zemní práce.
Na Lhotecké ulici Na Kvíkalce se opravilo a zpevnilo dešťové koryto v části od Miniškolky Sluníčko po autobusovou zastávku. Byl opraven starý, avšak nefunkční sběrný katr a propustek
pod silnicí, stejně jako část odvodňovacího koryta v úrovni pod komunikací směrem k Oboře.
Co se týká odvodnění v ulici Na Oboře, je třeba provést opravu katru na křižovatce ulice
směrem k rybníku kolem Káji Maříka. Práce by mohly začít ještě v letošním roce. Samozřejmě je také nutno vyřešit odvodnění ulice od Lhotecké po tento katr. Od katru dolů je voda
svedena dešťovým korytem, ale v horním úseku se musí provést úprava povrchu s vhodným
spádováním. V povrchu komunikace je umístěno vedení sítí a prostor pro samostatné odvodňovací koryto není.
Finanční prostředky na opravu povrchu komunikace ulice Na Oboře skutečně na tento
kalendářní rok vyčleněny nebyly. Našly se peníze na úpravu odvodnění v ulici Na Oboře
v její dolní části u Městského kulturního střediska. Současně s tím byly i vyčleněny prostředky
na odvodnění ve Stříbrné Lhotě u hasičárny a v úseku od Křížku směrem dolů ke statku. Po
červnových přívalových deštích prostředky vyčleněné na opravu odvodnění ulice na Oboře
byly rozpočtovým opatřením přesunuty na realizaci odvodnění na pročištění odvodňovacích
rigolů Lhotecká a Obora.
Nezapomněli jsme na naše tehdejší společné jednání. Práce probíhají a hned z počátku příštího roku dle klimatických podmínek budou plynule pokračovat. Ano, opravy komunikací
na Hladovém Vrchu, Nad Špejcharem apod. proběhly ať už z důvodu závazku kolaudování
vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo šlo prostě o opravu výtluků v komunikaci.
A co v tom je? Rozhodně v tom není nic, než opravdu hodně práce, na níž nám záleží, aby
byla udělaná pořádně.
Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Noví občánci dostali pochoutky
V Mníšku pod Brdy před závěrem letošního roku proběhlo vítání nejmladších občánků
našeho města. Při této příležitosti děkujeme firmě Hamé s.r.o. se sídlem Kunovice, která je
již řadu let se svými výrobky laskavým sponzorem při obřadu vítání nejmladších občánků
našeho města. Město Mníšek pod Brdy

ANKETA zastupitelů
Co vám v končícím roce 2017
udělalo největší radost a naopak
největší starost v osobním životě
a životě zastupitele/lky?

Magdalena
Davis:

Z pohledu
občana mi udělala
největší radost
zpráva, že v areálu
Kovohutí nevznikne nová slévárna
hliníku, jak zamýšlel zahraniční investor.
Její negativní dopady by totiž převýšily
pozitiva. Největší starost mi udělaly
výsledky říjnových voleb, které znamenají
odklon od polistopadových hodnot i
prozápadního směřování a nastolují
velkou nejistotu ohledně demokratické
budoucnosti naší republiky.
Z pohledu zastupitelky mám největší
radost z toho, že město iniciovalo
partnerskou spolupráci s Kovohutěmi
Holding na revitalizaci ekologické zátěže
v oblasti Bažantnice. Ta by měla být
realizována podle plánu, na kterém se
město s Kovohutěmi shodne. Naopak
starost mi dělá zhoršující se stav
mníšeckých komunikací a špatná koncepce
odvodnění srážkových vod v území.

Petr Digrin:

Radost ve městě
mi dělá celá řada
věcí. Je těžké něco
určit. Pokud ale
přece, tak snad
to, že se podařilo
rozjet projekt nového
městského úřadu. Na něj všichni úředníci
a zaměstnanci čekají jako na smilování.
Současný úřad už nemůže poskytnout
adekvátní prostory ani potřebný
servis občanům. Budova je malá bez
možnosti jejího rozšíření. Je ve špatném
technickém stavu.
No a starosti? Tak ty byly a budou.
Myslím, že negativních zpráv je všude
kolem dost. Nerad přidávám další.

Roman
Procházka:

Pro mne, jako
zastupitele, byl
rok 2017 takřka
jako každý jiný. Jen
mne mrzí, že určití
lidé nebudou spokojeni s prací ostatních,
pokud nebude po jejich. A jen malá
výtka policii: mohla by být více vidět,
a to zejména na Starém sídlišti. To je ale
na jiných lidech, a ne na ni. Mníšek se
stává čím dál větším městem, a tak
i nároky na něj budou větší a větší.
Co se týká mne jako občana, jsem
spokojen s tím, co mám a co jsem zvládl.
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Zprávy z radnice

ANKETA zastupitelů
Co vám v končícím roce 2017
udělalo největší radost a naopak
největší starost v osobním životě
a životě zastupitele/lky?

Eva Wollnerová:

Z pohledu občana
mne v tomto roce
potěšilo mimo jiné
například schválení
připojení jídelny
pod Základní školu
Komenského 420. Jako zastupitelka jsem
velmi uvítala a ocenila iniciativu rodičů,
kteří veřejně podpořili stavbu Pavilonu.
Na druhou stranu mne netěší, že se jeho
výstavba neustále blokuje a prodlužuje.

Daniela Páterová:

Mám velkou radost
z toho, jak skvělé
spolky v našem
městě působí,
a jsem vděčná za
všechny jejich akce,
kterých se můžu
s celou rodinou účastnit.
Naopak mě mrzelo, že nejsme jako
občané našeho města příliš soudržní.
Pořád se škatulkujeme na takové
a makové a mám dojem, že kvůli tomu
má Mníšek pověst noclehárny pro ty, co
žijí a pracují v Praze. Přitom by to tak být
nemuselo. Vzhledem k tomu, že mám na
starosti mimo jiné volný čas dětí
a mládeže, měla jsem největší radost, když
se podařilo realizovat hřiště na Novém
sídlišti. Celý proces nebyl jednoduchý
a v příštím roce bude potřeba dotáhnout
ještě zastínění a výměnu dopadových
ploch. To, co mě opravdu mrzí, je, že
nezačala plánovaná výstavba Pavilonu
a rodiče školních dětí jsou opět vystaveni
stresu, kde se budou jejich děti učit, a my
zastupitelé musíme opět hledat náhradní
řešení pro budoucí prvňáčky.

Eva Jarolímková:

Jako zastupitelka
jsem doslova
nadšená z množství
práce, která se
udělala. Osobně
si nejvíc cením, že
město odkoupilo trafiku
na náměstí od pana Cihelky, a tak tam
příští rok může vzniknout důstojné
veřejné WC, případně něco dalšího. Vadí
mi lidé, kteří jen kritizují a posílají trestní
oznámení. Jsem veskrze pozitivní člověk
a nechápu, proč si na malém městě raději
nepomáháme. V osobním životě mi dělá
největší radost rodina a největší starost
to, abychom byli všichni zdraví. To je
základ.
Ráda bych touto cestou všem, kteří
se snaží v Mníšku a okolí o dobré dílo,
poděkovala a popřála hezké Vánoce
a příští rok hlavně to zdravíčko!

8

Napsali jste…

Město potřebuje kontrolu obecně závazných vyhlášek
Některé nejsou v souladu se zákonem již několik let. Na skutečnosti uvedené níže jsem
narazila úplnou náhodou, při ověřování lhůt
dle daňového řádu. Není v silách občanů, aby
si ověřovali obsah obecních vyhlášek. Je povinností města, aby se chovalo v souladu se
zákonem a revidovalo své předpisy. Níže popsaná vyhláška se měla změnit již před šesti
lety.

je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a pozastaví její účinnost.

Na takové situace pamatuje i zákon o obcích a stanoví pravidla a postup dozoru nad
obecními vyhláškami. Na základě ověřovací
konzultace s právníky byl 18.10.2017 podán podnět na Ministerstvo vnitra ČR, odbor
dozoru a kontroly podnět na pozastavení
účinnosti vyhlášky města Mníšek pod Brdy
č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Letmou kontrolou vyhlášek jsem zjistila, že
i vyhláška týkající se místního poplatku ze psů
obsahuje již neplatná ustanovení zákona. Byl
rovněž podán podnět na MVČR i na nápravu
této vyhlášky.

Vyhláška z roku 2010 nebyla nikdy novelizována ani nahrazena, odkazuje se ve svých
článcích na zákony, které již neexistují, obsahuje zmatečné a nejasné formulace.
Bohužel, zatím je vyhláška stále platná,
i když jsou v ní nesmysly. Záleží na tom, jak
se k problému postaví MVČR a zda bude po
Mníšku požadovat pouze nápravu, či zjistí, že
vyhláška

I přesto, že vyhláška je v nesouladu se zákonem a v některých ustanoveních neaplikovatelná od roku 2011, místní poplatky již
zaplacené podle této vyhlášky nelze požadovat zpět. Pravomocná rozhodnutí vydaná na
základě této vyhlášky zůstávají nedotčena.

31. 10. 2017 jsem obdržela zprávu, že město
by se mělo k podnětu vyjádřit do 10. listopadu 2017 a další postup bude zvolen Ministerstvem vnitra až po vyhodnocení podkladů.
Obecně závazné vyhlášky města Mníšku jsou
tak další oblastí (kromě již občany vyžadovaných oblastí vnitřního kontrolního systému,
pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv
v roce 2016), která potřebuje důkladné prověření.
Předpokládám, že na nejbližším zasedání
zastupitelů města budou předloženy návrhy
na nové vyhlášky.

Lenka Jeřábková

Komentář starosty
Vážená paní Jeřábková,
škoda, že jste Vaše zjištění nejprve nesdělila tajemnici našeho úřadu, paní Landové, která
má tvorbu a revizi vyhlášek na starosti, nebo kontrolnímu výboru zastupitelstva, ten by
měl zajišťovat totéž. Váš velmi nestandartní postup opět zbytečně zaměstnal celou řadu
úředníků ministerstva vnitra a další pracovníky našeho úřadu. Opět musíme dokládat, že
již v minulosti nám ministerstvo vyhlášku kontrolovalo a potvrdilo, musíme dodávat další
podklady a vysvětlovat. Stojí to čas lidí, peníze a ve výsledku je to zcela zbytečné, neboť
vyhlášku ministerstvo nezruší. Přitom by stačil jeden krátký email paní tajemnici a neaktuální ustanovení bychom snadno upravili. Vyhlášce je totiž vždy nadřazen zákon a naše
město postupuje podle aktuálních zákonů a zákonným způsobem.
Petr Digrin

Strážníci vyjeli k nočnímu výtržnictví
Třicet minut po půlnoci 22. listopadu přijala hlídka městské policie telefonické oznámení od občana města z oblasti starého
sídliště. Volal, že neznámý muž rozbíjí kamenem okna v domě a dělá rámus.
Hlídka městské policie na místo vyjela, pachatele ztotožnila a zabránila tomu, aby poškozeného dále napadal. Ten však svoji agresivitu
obrátil proti jednomu ze zasahujících strážníků, ti ho proto za použití hmatů a chvatů
v rámci sebeobrany přinutili lehnout na zem
a nasadili mu pouta.
Poté přizvali na místo hlídku policejního oddělení státní policie, která u muže provedla test
a ten prokázal, že je nejen pod vlivem alkoholu, ale i psychotropních látek, konkrétně marihuany. Pachatele, který svým chováním patrně naplnil skutkovou podstatu trestného činu
výtržnictví a napadaní úřední osoby při výkonu její pravomoci, hlídka obvodního oddělení
Policie ČR následně odvezla k dalšímu opatření a případ bude dále šetřit.
mh

Škola

Podzim ve škole byl barevný

(pod záštitou Národního institutu pro další
vzdělávání). Během 4 let získáme metodickou
pomoc pro oblast inkluzivního vzdělávání,
absolvujeme školení a uskuteční se evaluace
poradenských služeb na škole. Zapojili jsme se
též do projektu Nenech to být, jehož smyslem
je prevence šikany. Díky internetové stránce
www.nntb.cz a mobilní aplikaci se mohou děti
podělit o své obavy ze šikany.

Naším mottem je být školou pro život. Klasickou výuku dnes standardně doplňují akce, při
nichž žáci získávají znalosti i praktické dovednosti, povědomí o zodpovědnosti a podobně. V říjnu si tak 9. třídy vyzkoušely tzv. Volby
nanečisto v rámci projektu organizace Člověk
v tísni. Třídy 7. C, 8. A a 8. B se zapojily do dobrovolnické akce 72 hodin: děti posbíraly jablka
v sadu za Zadním rybníkem, která byla pak odvezena do zookoutku v Malé Chuchli, dosadily
třešně do nové aleje v Edenu, ošetřily výsadbu
na náměstí a pomohly upravit veřejný prostor
ve Stříbrné Lhotě. Několik tříd navštívilo přednášku o památných stromech. A v listopadu
se uskuteční projektový den celého 2. stupně
na téma „Stromy“: žáci si budou moci vybrat
z tvůrčích dílen s rozmanitým zaměřením
a rozvíjejících znalosti z výuky.
Novinkou tohoto školního roku budou závěrečné práce žáků 9. tříd, v nichž by měli
zúročit znalosti z celé školní docházky. Sami
si vyberou z několika desítek témat, v jejichž
zpracování je povedou pedagogové. Věříme,
že takto získají nové dovednosti a znalosti,
posílí svou sebedůvěru a čas strávený tvorbou
práce budou považovat za smysluplný.

Kultivuje i prostředí
K výchově patří společná kultivace prostředí, v němž se děti učí. Ať je to slušná vzájemná komunikace nebo třeba důsledné
dbání o pořádek. Ve škole je letos téměř
800 žáků a kolem 70 pedagogů. Je to taková malá obec, kde se všichni znají, akorát
na mnohem menším prostoru. Náročné je
to nejen kvůli plánování využití tříd pro výuku i družinu či většímu počtu žáků v nich.
Děti, a dospívající zvlášť, potřebují dostatek prostoru, hlučnost způsobená jedněmi
ovlivňuje i chování ostatních. Nezbývá než
si přát, že kapacita školy bude moci být brzy
rozšířena, aby naši žáci získali více prostoru
a klidu pro své vzdělávání a rozvoj.

Nové projekty
Nově je naše škola součástí projektu Podpora
společného vzdělávání v pedagogické praxi

Z tvorby žákyň a žáků 7. A v hodinách výtvarné
výchovy

Knoflíkový trh: plný radosti a dobré vůle
Knoflíkový trh se letos koná 16. prosince. Oproti minulým rokům bude nejen na náměstí
F. X. Svobody, ale protáhne se i přes parkoviště do Nádražní ulice až k Malému náměstí. Pořádá ho město ve spolupráci se Základní školou Mníšek pod Brdy, Komenského 420
a s organizací trhu pomáhají spolky Rorejs a Brdský Zálesák a také Sbor dobrovolných
hasičů Stříbrná Lhota.
Na Knoflíkovém trhu žáci prodávají za knoflíky
své výrobky s vánoční tématikou. Novinkou
letošního roku jsou kožené knoflíky ve tvaru
mince s logem sovy. Knoflíky lze koupit za peníze ve třech bankách umístěných v prostoru

tržiště. I když se letošní Knoflíkový trh protáhne až k Malému náměstí, nebude to znamenat
žádné omezení provozu po hlavní komunikaci,
pouze bude uzavřeno parkoviště na centrálním náměstí.

Zora Kasiková, ZŠ Mníšek pod Brdy
autor fotografie: Veronika Koucká
Z každého knoflíku bude vyčleněna jedna
koruna na charitativní účely – Nadační fond
Zdeňky Žádníkové, který se snaží zpestřit dětem dlouhodobý pobyt v nemocnicích.
Pro zahřátí všech zúčastněných bude připravena výborná polévka ze školní jídelny
a teplý čaj. Celou akci, která bude probíhat
od 9 do 12 hodin, zpříjemní vánoční koledy
a písně. Programem vás provedou žáci devátých tříd.
Všichni jste srdečně zváni.
Za pořadatele Jitka Vočková,
Dana Žůrková a Renata Bolková

S pomocí rodičů se pustili také do výroby
papírových visaček na dárky.

Žáci z 1. D za pomoci některých rodičů a třídní učitelky Martiny Fialové vyráběli na Knoflíkový trh
náramky a vánoční hvězdičky z korálků.

Došlo i na výrobu vánočních květináčů,
truhlíků a svícnů.
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Spolky

Mníšečtí skauti: Nechceme jen brát…
Mníšecký skauting bude mít nové zázemí. Zastupitelé totiž v říjnu jednomyslně
odsouhlasili darování pozemku nedaleko
hřbitova pro potřebu výstavby nové klubovny.
Zástupci tohoto spolku před časem oslovili
radu města s prosbou o pomoc při řešení problému s nedostatečnými prostory nynější klubovny. „Stávající chata nad kulturním střediskem, kterou nám město před lety poskytlo, je
nám již poněkud těsná. V době, kdy jsme ji začali využívat, bylo v našem středisku 46 členů,“
uvádí Roman Freisleben a tím, že dnes je členů 119 a ve třech z pěti oddílů museli dokonce
přestat přijímat nováčky pro nedostatek vedoucích. Podle jeho slov se jich na schůzkách
běžně sejde kolem dvaceti, a to je vzhledem
k velikosti obou místností v chatě problém,
zejména při nepříznivém počasí, kdy nemůžou s dětmi na většinu času ven.
První nabídka, kterou spolek od města dostal, byla na využití prostoru bývalého rekreačního střediska u Zadního rybníka. Tato
varianta se však pro práci oddílů během týdne
z časových i bezpečnostních hledisek ukázala jako nevhodná. „Pro naši činnost je třeba,
aby klubovna byla v užším areálu města. Děti
navštěvující Skauta jsou hlavně v rozmezí
4–15 let a dostupnost tohoto místa by pro
velkou část dětí i rodičů byl velký problém.
Obzvláště v zimních měsících,“ vysvětluje
Roman Freisleben a poukázal i na problém
s bezpečným zajištění objektu a uloženého
majetku v tak odlehlém místě.

Vizualizace návrhu klubovny ze studie architekta Jana Kašpara z března letošního roku.
Darování pozemku u hřbitova s výměrou
přibližně 700 metrů čtverečných považují
za ideální řešení pro stavbu většího objektu, než mají v současnosti k dispozici. „Nechceme však být jen pouhými příjemci, ale
rádi bychom se o svoji budoucnost ve městě
také osobně zasloužili. Můžeme získat určitou část peněz ze skautského ústředí, ale

podmínkou získání takovéto dotace je samozřejmě minimálně vlastnictví pozemku
pod budovou a dlouhodobá nájemní smlouva na okolní pozemek,“ dodává Roman
Freisleben s tím, že spolek si velice váží podpory, kterou jim město Mníšek dlouhodobě
prokazuje.
mh

Chemické a fyzikální pokusy i vědecká hra: Brdský šikula se nenudí
V klubu Mladý vědec Spolku Brdský šikula
jsme se věnovali interaktivní výuce k tématu optika, iluze pohybu i 3D prostor. Povídali jsme si o používání barevných filtrů,
holografii, hologramu i virtuální realitě.
Každý si zkonstruoval vlastní brýle pro virtuální realitu na chytrý telefon. Vyprávěli
jsme si o genetice, o DNA i chromozomech.
Pokusili jsme se odseparovat DNA z mražené jahody, kde nám buněční stěnu i lipidic-

kou membránu pomohly narušit již krystalky ledu. Ve druhém případě jsme pracovali
s čerstvým ovocem a nakonec jsme si zkusili
odebrat vlastní DNA z úst.
Přivítali jsme také Vítka Bočka z Katedry didaktiky fyziky University Karlovy s jeho pokusy. Mohli jsme vyzkoušet si Teslův transformátor, který hraje, pozorovali jsme rozžhavení
šroubováku indukcí, větráček, který ukazuje
čas, levitující míček, kouzelný šroub na principu elektromagnetu, pohráli jsme si s těžištěm

a vodním tornádem. Děti si s Vítkem pokusy
fyzikálně vysvětlily a zdůvodnily.
Navštívili jsme pražskou Vysokou školu chemicko-technologickou. Čekala na nás privátní hodina moderní chemie, kdy nám zástupci
této školy interaktivními pokusy objasnili
nejnovější trendy v chemii. Věnovali jsme se
luminiscenci, hoření i chlazení.
V rámci Týdnu vědy a techniky jsme se účastnili na Akademii Věd v Praze vědecké únikové hry Decoder, kdy jsme po dobu necelé
hodiny řešili různé úkoly, které nás přes odemykání šestnácti zámků dovedly k objevení
pokladu.
Brdský šikula myslí také na generační setkávání, těm jsou určeny naše workshopy s rukodělnou dílnou pro ženy a dívky. Tři generace
žen si při tvorbě povídají a předávají své zkušenosti, zážitky a vzpomínky.
Naši klubovnu však navštívily i jiné vzácné návštěvy, a to nejmladší z řad zájemců o vědu
a dětičky z Fabiánku i Sedmikvítku. Vážíme si
vaší vzácné návštěvy a budeme se těšit zase
na vás příště!
Děkujeme Městu Mníšek pod Brdy i Středočeskému kraji za podporu naši činnosti.
Za Spolek Brdský šikula
Ing. Anna Čišková, předseda spolku
http://brdsky-sikula.webnode.cz/
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Společnost/Advent

Krabice od bot se naplní vánočními dárky
I letos se v celé naší zemi chystá akce Krabice od bot, díky níž se
pod hlavičkou Diakonie daří vytvořit dětem, které v životě často
moc radosti nezažívají, krásnější Vánoce.
Pro ty, kteří by se chtěli také zapojit: stačí do krabice velikostně od bot
dát různé dárky (nebojte se ji pěkně napěchovat), celou krabici pak vánočně zabalit a nahoru napsat, zda je určena pro kluka či holku a jakého
věku. Věci nemusejí být nové, ale pěkné a kompletní. Můžete také přinést aktovku, tu ale, prosím, nebalte. Sběrná místa jsou letos v Mníšku
jako obvykle na městském úřadě, ve škole, ve školkách, v knihovně a ve
Fabiánku. Sběr bude ukončen 8. prosince. Další pokyny a tipy najdete
na www.krabiceodbot.cz
V celé naší zemi se loni sešlo 9923 dárků, z toho 1737 v oblasti Mníšek-Dobříš-Příbram-Březnice. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří jste
se do této akce zapojili, Mníšek s blízkým okolím dal už třetím rokem
v řadě neuvěřitelných 800 dárků. Velmi si toho vážím, moc mě to těší
a doufám, že vás následující ohlasy z terénu zahřejí u srdce.
Další informace na:
http://dobris.evangnet.cz/krabiceodbot.html
Katka Vojkůvková

Popravdě řečeno, nedá se slov
y vyjádřit,
jaké bylo rozdávání dárků pro
„naše
děti“. Samy děti se nechaly slyš
et, že
takové množství balíčků pod
vánočním
stromečkem si nedokázaly ani
ve snu
představit. Všichni víme, že Ván
oce jsou
svátky především pro děti. A pro
nás
dospělé je největším štěstím dár
ky dětem
dávat. A pak… v záři světel ván
očního
stromku... spatřit v rozzářenýc
h očích
našich dětí to nadšení, úžas, rad
ost a štěstí.
A to byla ta nejkrásnější zpětná
vazba.
Děkujeme za dárky, děkujeme,
že nám bylo
umožněno vidět a zažít s našimi
dětmi to
pravé vánoční štěstí. Velice si váž
íme vaší
pomoci a podpory a mnohokrá
t děkujeme.
S úctou
PhDr. Marie Pilíková, vedoucí
azylového
domu sv. Ludmily Mokrovraty

Velmi děkujeme za dárky. Dárečky byly
překvapením jak pro děti, tak pro dosp
ělé.
Myslím, že jsme byli zvědavi víc než děti.
Rádi se do této akce příští rok zapojíme
i my - budeme si střádat věci, které by
mohly
být překvapením pro někoho dalšího.
Děkujeme ještě jednou za radost dětí
a přejeme Vám požehnaný a klidný rok.
Věra Splítková, ředitelka DD Pepa

Ráda bych vyjádřila svou vděčnost za Vaši
solidaritu a solidaritu Vašich žáků s dětmi
z chudších rodin. Dárky udělaly dětem velkou
radost. Současně vidím, že svým přispěním jste
rovněž prokázali podporu naší práci, kterou je
mj. péče o ohrožené děti. Dárky byly rozdány
sociálně slabým rodinám s dětmi,
a to v Trmicích, Ústí nad Labem, ve Štětí,
v Lounech, v Postoloprtech, v Krupce a v Teplicích.
Velmi si vážíme Vaší pomoci,
Margita Cichá, statutární zástupkyně spolku
Romano Jasnica

Rozdávání dárků proběhlo moc dobře
a hezky, naši uživatelé měli z dárků radost.
Jsem ráda, že jsme se do akce zapojili. Tady
je odkaz na náš facebookový profil, kde
jsou fotky z vánočního večírku, na které se
dárky rozbalovaly https://www.facebook.
com/pg/NZDM.Bedna/photos/?tab=album&album_id=10154710767555661
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji
klidné dny, s pozdravem
Bc. Magdaléna Krásová, vedoucí služby
NZDM Bedna Příbram

Akce Krabice od bot se skvěle vydařila.
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E!!!
Velmi, Velmi DĚKUJEM
Ať se Vám ve VŠEM daří! Prezentace
a foto určitě bude:
www.rsop-nymburk.webnode.cz
burk
S úctou Hana Kožuriková, RSOP Nym

Děkuji Ježíšku za Olafa sněhuláčka.
Moc mě potěšil.
Jaroušek, 4roky

Z dárků měly děti velikou radost,
opravdu moc děkuji, že jste nás oslovili
a akci jste i pro nás zrealizovali.
Jak jsem Vám říkala, jsou pro nás
důležité jako dárek pro dítě, které
k nám jako nové přijde.
3 děti, které s námi byly na Štědrý den,
ní
obdržely dárky hned, další obdarová
proběhlo 2. 1. po návratu ostatních
z domovů a nyní jsme vítali nové děti.
Ještě jednou velice děkujeme.
Mgr. Olga Vernerová, ředitelka Orlíček
Přední Chlum, o. p. s.
Včera jsme si z fary odvezly zbytek krás
ných
krabic od bot. Začaly jsme je dnes rozv
ážet
a zbytek rozvezeme zítra. Děláme to
rády,
protože je pěkné obdarovávat a zažív
at
radost s rodiči obdarovaných dětí.
Té radosti s našimi klienty zažíváme málo
.
Máme vzácnou příležitost s nimi prož
ívat
něco příjemného a zažívat to v jejich
domovech nebo alespoň na prahu jejich
domovů. Další radost máme z toho,
že děti dostanou hodnotné dárky.
Některé by asi jinak nic moc nedostaly
.
Děkuji vám všem, kteří jste se rozhodli
obdarovat, sháněli jste dárky a krásně
je
zabalili. Je to krásné pro děti, pro jejich
rodiče i pro nás, které s nimi pracujem
e.
Děkuji také velmi Katce Vojkůvkové,
která celou akci koordinuje.
Přeji požehnané vánoce.
Noemi Trojanová, sociálně aktivizačn
í
služby pro rodiny s dětmi na Dobříšsk
u,
Voticku, Novoknínsku, Sedlčansku
a Hořovicích, Farní Charita Starý Knín

úžasné, děti
Rozdávání dárků bylo
. Na tomto
ost
rad
kou
ovs
měly obr
t, jak náš
íva
pod
odkazu, se můžete
p://sedlhtt
.
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Vánoční več
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cany-azyl.webnode.cz/

Moc děkujeme!
Markéta Vohnoutová DiS
ý dům pro
sociální pracovnice, Azylov
, Sedlčany
iny
rod
té
Sva
mi
dět
s
matky
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Lidé/Rozhovor

Domovu pro seniory nikdo neřekne jinak než Domeček.

Když jsem v životě na něco hrdý,
nemocnici na popáleninovém oddělení…Asi
jsem na světě právě pro to, abych někoho zachraňoval.
Jak jste se stal ředitelem Domečku?
Mám štěstí na kamarády, mají mě rádi a pořád mi něco plánují, jednou svatbu, podruhé bydlení, nebo co mám dělat. V roce 2005
jsem cítil potřebu si odpočinout od nemocí,
cítil jsem únavu a chuť začít něco nového, jen
jsem ještě tenkrát nevěděl, co by to mohlo
být. Kamarád, lékař Vítek, mi tehdy přinesl noviny s inzerátem, že město Mníšek pod
Brdy hledá ředitele Domova pro seniory. Byla
to každopádně výzva, i když jsem se trochu
bál. Zaujalo mě to až na druhou dobu, tehdy
nejenže jsem nevěděl, kde leží Mníšek pod
Brdy, ale ani Smíchovské nádraží, protože
mým regionem byl „Žižkaperk“ a Vinohrady.
Rozhodl jsem se ale, že do konkurzu půjdu
a že to zkusím. Výsledkem je, že zde pracuji
dvanáct let.

J

an Daniel jako ředitel Domečku nesedí jen v jeho „řiditelně“, občas je z něj i kuchař,
sestra nebo ošetřovatel. I když slýchá, že kvůli tomu není dobrý manažer, nestydí se za
to. Mrzí ho jen to, že kvůli práci ředitele nedává rodině takový čas, jaký by měl. „Věřím,
že co člověk vysílá, to se mu vrátí. Třeba až já jednou budu potřebovat, najde se ruka, která
i mně pomůže,“ říká.
Když se řekne stáří, co si představíte?
Stáří vidím jako čas, kdy člověk může prožívat pomyslnou třetí, čtvrtou dimenzi. Je to
čas podívat se, co dál se svým životem a zkusit si ho užívat, nikoli přežívat. Takové pojetí
stáří jsem viděl na svých stážích v zahraničních domovech pro seniory, kde lidé společně jezdili do lázní, za kulturou nebo k moři.
U nás někdy přetrvává pohled, že do těchto
zařízení chodí staří lidé umírat, ale k nám
do Domečku se chodí žít. Naši uživatelé už
nemusejí řešit nákupy, uklízení nebo strach
z bezmocnosti, mohou odhodit spoustu pomyslných závaží a svobodně se nadechnout.
Pro stáří je typická potřeba bezpečí a Domeček je místem, kde ho staří lidé mají.

z Domečku. Nedivím se tomu, jak byli vnímáni naši uživatelé historicky, ale úroveň našich
služeb opravdu stoupá. Nebojím se říct, že
byli považováni za méněcenné, protože mají
handicap, nebo se třeba pobryndají. Ale i naši
senioři vedou běžný způsob života, radují se
a někdy jsou smutní, neboť v našem zařízení
probíhají i rozloučení poslední. Jezdíme na
výlety, výstavy, vyrábíme nádherné výrobky,
pečeme si cukroví, máme svůj ples, radujeme
se ve velikonočním čase, koncertujeme… Ta
bariéra mezi oběma skupinami, bohužel, ale
existuje dodnes, přitom jde jen o to zbavit se
předsudků a zábran. Přijít se podívat na vlastní oči, jak lze prožít stáří, a přijmout fakt, že
nás to čeká všechny. Důkazem je dlouhověkost našich uživatelů.

Domeček je kousek z centra, a přitom jakoby z ruky, na kopci. Je ta dvojlomnost cítit
i jinde?
Je. Týká se toho, že tady existuje jakési dvojí vnímání seniorů. Jedni jsou ti, jak já říkám
v džínách a s trekingovými holemi, a pak jsou
ti druzí, naši uživatelé. Paradoxem je, že původci tohoto dělení na dvě kategorie jsou
samotní senioři a přetrvává už od doby, co
jsem na ředitelské místo před dvanácti lety
nastoupil. Kvůli tomu se nepodařilo sblížit
seniorský klub města se seniorským klubem

Proč jste si vybral jako svoji profesní cestu
tu v pomáhajících profesích?
Pocházím z velké rodiny, maminka byla ze
šesti sourozenců, a když jsme se sešli na Vánoce, bylo nás hodně. Nejvíc mě ovlivnila
babička Marie, která stmelovala rodinu a vytvářela rodinné zázemí. Pořád ve mně přetrvává něha, s kterou pečovala o svůj gang, jak
naši rodinu nazývala. Pečovatelské a ochranitelské geny se u mě projevily, už když jsem
pracoval jako zdravotní bratr ve Vinohradské
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Co vás netěší v celostátní a komunální
sociální politice?
Administrativní zátěž stále narůstá a bují a je
to něco, co nás odvádí od lidí, od toho, abychom jim mohli zpříjemnit život. Nesmyslně
a duplicitně odesíláme tisíce výkazů, i když
víme, že s nimi nikdo asi nepracuje, jinak
nemohu pochopit, proč se děje, co se děje.
Na komunální úrovni mě mrzí, že se někteří
zastupitelé vůbec neseznámí se zařízením,
které jako zástupci města řídí, a rozhodují
od stolu. Vysvětluju si to tím, že jsou zavaleni administrativou jako já, navíc ještě chodí
do své práce a čas neúprosně běží. Máme
demokracii, ale tu si každý vykládá po svém,
a hlavně, pro sebe. Pocit křivdy, nenaplnění
a frustrace pramení z materiálních rozdílů
mezi lidmi. Jsou ale zastupitelé a radní, kteří
znají naši situaci, zajímají se, nechodí a nestarají se jen před volbami, jak je tomu nyní.
Rozumím tomu správně, že vám chybí větší informovanost a propojení se zástupci
města?
Ano. Stačila by obyčejná věc: mít svého patrona z řad zastupitelů. Znal by chod našeho
zařízení a jeho potřeby a při jednání rady
nebo zastupitelstva by se nás mohl buď zastat nebo naopak korigovat naše požadavky.
Eliminovalo by to i úkazy typu „jedna paní
povídala“, pomohlo by to pročistit vzduch
a vzájemné vztahy.
Představme si, že takový spojovací článek
s městem existuje. Co byste mu řekl jako
první?
Že si ho vážím za to, že do toho šel. Že nejsme
černá díra na peníze, toto nařčení vyvrátily
všechny kontroly. Máme čistý stůl a pojďme
si říkat věci, jaké opravdu jsou. Dokázali jsme,
že budeme mít, troufám si říct jako jediní
v naší zemi, vozidlo pro šest vozíčkářů a moc
děkuji všem, kteří se na sbírce na něj podíleli, za pomoc. Přál bych si, aby město bylo na

Lidé/Domeček

Odráží to práci ředitele a jeho týmu

bráním to až do konce
Domeček hrdé, že ho má. Protože když jsem
na něco hrdý, bráním to až do konce. My totiž
nemůžeme všechno zvládnout sami. Druhé
slovo by proto bylo: jak zvládneme všechny
ty opravy, které budova Domečku potřebuje?
Návrh nového územního plánu Mníšku počítá v blízké budoucnosti s nárůstem počtu
obyvatel o zhruba dvanáct set. Co to ve vás
vyvolá?
Hrůzu. Už dnes je tady zhruba 1 500 seniorů
a bude jich přibývat. Nebude v našich silách
všem pomoci. Východiskem, jak z toho ven,
by mohlo být, kdyby město mělo svůj komunitní plán. Celých těch dvanáct let ve funkci
bych od města rád slyšel jasný úkol, co máme
pro obec udělat, v jakém počtu s kolika lidmi
mám počítat. A to by komunitní plán ukázal,
čas přeje připraveným.

Jakou zásadní otázku by si podle vás město
mělo při koncepci sociální politiky položit?
Jestli Domov pro seniory Ano nebo Ne a kolik míst. Když pomůžeme sousedním obcím,
žádejme příspěvek na provoz, proč ne. Dělá
se to takto i u školy. Nemáme vhodnější budovu? Nestálo by tedy za to, abych připravil
jinou variantu, kombinaci s terénní službou?
Toho se vůbec nebojím, poradil bych si, ale
potřebujeme finanční pomoc, dotace jsou
jen příspěvkem na provoz. Stát jako zadavatel služby posílá dotace krajům, ty se řídí potřebnou sítí poskytovatelů a přerozdělují jim
finanční prostředky. Jakákoliv změna služeb
v jejich registru může a nemusí být přijata, je
potřeba počítat i s touto variantou. Je to ale
otázka politické odvahy, vůle a odpovědnosti
udělat to rozhodnutí.
Martina Hrdličková

Domov pro seniory
pod Skalkou
l „ Domeček“ má 41 zaměstnanců,

56 přepočtených úvazků
a 87 uživatelů, kterým poskytuje
tři druhy služeb: v domově pro
seniory je 57 uživatelů, v domově
se zvláštním režimem 20 seniorů
a odlehčovací službu využívá 10 lidí.
lP
 rovoz byl zahájen 1. 11. 1993,

když před tím budova sloužila jako
ředitelství Kovohutí a učňovské
středisko.
l J an Daniel je ředitelem od

15. srpna 2005.

Domeček se zúčastnil listopadového Tvořivého trhu
Domov pro seniory pod Skalkou na Tvořivém
trhu nabídl řadu svých výrobků, které vyrábějí uživatelé v rámci Ergoterapie. Zakoupit jste
si mohli od pletených, přes papírové výrobky
až po lapače snů. Největší zájem byl ale o plyšáky, a to zejména o dinosaury a draky a dále
koníky a lišky.
Děkujeme organizátorce Ivaně Bartůňkové,
že nám prodej umožnila. Výtěžek z prodeje

je věnován do veřejné sbírky, která je určena
na pořízení bezbariérového vozidla a také na
místnost Snoezelen.
A jak jsme se sbírkou pokročili? V současné
době máme bezbariérové auto ve výrobě
a veřejnosti, ale především našim uživatelům,
bychom ho rádi představili na 3. benefičním
koncertě pro Domeček, v neděli 17. 12. 2017
v kostele sv. Václava od 16 hodin. Tímto Vás

na něj srdečně zveme. Program uveřejníme co nejdříve. Sledujte proto naše webové
stránky www.dsmnisekpodbrdy.cz nebo FB
profil Domov pro seniory Pod Skalkou.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nám k dosažení našeho cíle.
Text a foto: Tereza Středová,
Domov pro seniory Pod Skalkou

Senioři z Domečku vyrobili krásné předměty z papíru i z vlny a nabízeli je na Tvořivém trhu.
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Ze zámku

Móda napříč staletími
rokokový účes podle
Marie Antoinetty

Navštivte zámek i o Vánocích,
mezi svátky nebo na Nový rok
Také v prosinci a o zimních svátcích přijměte pozvání na prohlídky zámku. O víkendech až
do 17. prosince jsou především pro rodiny s dětmi připraveny speciální Vánoční prohlídky,
kde potkáte nejen zámeckou paní, ale také ledovou královnu Elsu. Při procházce svátečně
vyzdobenými komnatami uslyšíte povídání o vánočních zvycích a některé z nich si i vyzkoušíte. Hodíte botou a zjistíte, jestli vás čeká svatba, stoupnete na sekyrku, aby vás nebolely
nohy, poradíme vám, jak být celý rok oblíbení nebo jak dobře upéct vánočku. Dozvíte se také,
co je to pryšec nádherný, proč máte mít kolem stolu řetěz, na lustru jmelí a na stole talíř navíc.
Otevřeno pak bude ještě také od 23. prosince až do 1. ledna, tedy dokonce i na Štědrý den,
na Silvestra i Nový rok. Dospělí a větší děti mohou navštívit kostýmované Prvorepublikové
prohlídky na obou trasách s vyprávěním o životě posledních majitelů zámku. Uvidíte jejich
soukromé pokoje, kde trávili volný čas, i společenské místnosti, kde slavili Vánoce. Pro rodiny
s menšími dětmi budou připraveny Pohádkové vánoční prohlídky.
mch

Program prohlídek:
2. a 3. 12. – V ánoční prohlídky s Elsou
2. 12. – Peklo a Mikulášská nadílka
9. a 10. 12. – Vánoční prohlídky s Elsou
16. a 17. 12. – Vánoční prohlídky s Elsou
Prohlídky mimo otevírací dobu 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018:
10:00 Pohádkové vánoční prohlídky pro děti
11:15 a 12:00 k ostýmované Prvorepublikové prohlídky
I. a II. trasy pro dospělé

1. 1. 2018 – Novoroční prohlídky pro děti i dospělé
14

Marie Antonie byla nejmladší dcerou Marie
Terezie a Františka Lotrinského. Jako téměř
všechny její sourozenci se stala obětí, a to
tentokrát doslova (byla popravena), sňatkové politiky své matky. V necelých patnácti letech ji poslali na francouzský dvůr, když byla
již předtím v zastoupení provdána ve Vídni za
budoucího panovníka Francie Ludvíka XVI.
Přijala jméno Marie Antoinetta a od té doby
byla ponechána svému osudu.
Lidem, jakožto cizinka, nebyla nikdy oblíbena.
Navíc jako královna vedla rozpustilý a rozmařilý život plný plesů, oslav, karet a hazardních
her a o politiku a dění kolem se ani ona, ani její
manžel ke své škodě nezajímala. Za příčinu
státního bankrotu, chudoby a hladu prostých
lidí byla poddanými vnímána právě ona. Nutno ovšem dodat, že byla vychována v době,
kdy se od královen očekávaly jen dvě věci: půvabný zevnějšek a následník trůnu.
Nákladnému, výstřednímu a přebujelému
způsobu života odpovídala také její garderoba a především obří účesy. Do výšky vyčesané
vlasy několikrát převyšovaly velikost hlavy.
Marie Antoinetta nechala prý i vybourávat
dveře ve svých palácích, aby jimi ona i její
dvorní dámy mohly procházet. Účesy byly
zdobeny mnoha doplňky a někdy až bizarními předměty. Kromě celkem tradičních stuh,
živých květin, dlouhých brk či naopak malých
kloboučků to byly například otevřené knihy,
vycpaná zvířata, klece, ptačí hnízda, ovocné
koše, modely plachetnic nebo globus. Účes,
který předvádí naše panenka, by se mohl jmenovat třeba ovocnářka. Co myslíte?
Samotná Marie Antoinetta měla například oblíbený účes zvaný zahradnice, který obsahoval
artyčoky, květák a ředkvičky. Účes zvaný spící
pes získal své jméno naštěstí jen díky tvaru. Ovšem existoval i model
se skutečným nočním
stolkem nebo náhrobním kamenem. Náročné účesy tak musely
být zpevňovány složitými konstrukcemi
a vycpávkami, kadeřníci používali schůdky
a práce jim trvala několik hodin. Není divu, že
v tom pak dámy spaly
a mnohokrát se jim ve
vlasech množila drobná zvířátka. Nezbytným
doplňkem
visícím na šatech
nebo u krku
tak nutně byly
v této době
také takzvané
ručky čili drbátka.
mch

Knihovna/Historie

Proč se říká…aneb Jak přišlo naše město ke svému jménu?
V Mníšku nežiji dlouho, ale už v dětství se mi tady líbilo, když jsme
tudy s rodiči projížděli, jezdili sem na výlety. Později se Mníšek, Skalka
a okolí stal častým cílem našich turistických pochodů. Když jsme se sem
přestěhovali, můj vztah k tomuhle místu se ještě více prohloubil. Zaujala mě slavná historie města a začala jsem se o ni podrobně zajímat.
Pročetla jsem dostupnou literaturu, navštívila jsem různé archivy, Ústav
památkové péče a mnoho jsem se dozvěděla i od mníšeckých rodáků.
O to, co jsem při bádání zjistila, bych se s vámi chtěla podělit. Stále však
zůstává mnoho nejasného. Budu ráda, když od vás čtenářů získám nějaké připomínky, nebo další informace.

Malý mnich pod lesnatým hřebenem
Proč se městu tak říká…? Všichni asi znají pověst o mniších, kteří pomohli obyvatelům vypálené vesnice Dubčany při její obnově. Ti z vděčnosti pojmenovali ves Mníšek. Další báj vypráví, že jméno Mníšek je odvozeno od osobního jména Měšek. Ten stál v čele Hedčanů, které sem
z Polska přivedl Břetislav I. jako zajatce z vítězného tažení. Ti zde prý
založili osadu a po Měškovi ji pojmenovali. V odborné literatuře se
jméno Mníšek odvozuje od slova mnich (německy Mönch, latinsky
Monachus) resp. od jeho zdrobněliny. O tom by svědčila i nejstarší
písemná zmínka o Mníšku v Majestas Carolina z r. 1348, kde je uváděn
jako Muncheleins. Je však možné, že jméno Mníšek označovalo i osadu
patřící mnichovi nebo místo blízko poustevny, kde mnich žil.
I druhá část názvu je zajímavá. Mníšek totiž neleží pod Brdy, ale pod
Hřebeny. V německé terminologii se používá název Mnischek unterm

Kammwald (doslovný překlad: Mníšek pod Hřebenovým lesem), který
vystihuje zeměpisnou polohu města nejpřesněji. Termín „pod Brdy“ se
začal používat v 60. letech minulého století pro odlišení více Mníšků
v tehdejším Československu. (Mníšek v Krušných horách, M. u Jindřichova Hradce, M. u Liberce, M. u Rychnova nad Kněžnou, na Slovensku
M. nad Hnilcom, či M. nad Popradom).
Ve Zpravodaji se budeme občas setkávat a já se pokusím vysvětlit
zajímavé názvy v našem krásném městečku a jeho okolí.
Věra Havlišová, kronikářka

Městská knihovna

Novinky pro fantazáky
a všechny angličtináře!

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

Nedávno jsme byly s kolegyní navštívit několik
knihkupectví. Jedno z toho bylo knihkupectví
Krakatit. Je to knihkupectví specializované na
sci-fi, fantasy, komiksy a military. Nakoupily
jsme tam pro vás spoustu krásných knih. Zejména jsme doplnily sérii Juraje Červenáka:
Ďáblova pevnost, Dobrodružství kapitána
Báthoryho, Miroslava Žambocha a další díl
Koniáše (Na ostřích čepelí), od pana Markuse
Heitze, čtvrtý díl ze série Trpaslíci, který nese
název Triumf trpaslíků a nesmíme zapomenout
ani na Neila Gaimana; Hvězdný prach. Samozřejmě jsme vzaly spoustu dalších zajímavých
knih, za zmínku stojí Christopher Moore a jeho
Použité duše, nebo Bullington Jesse; Obcování
se smrtí, Susanna Clasrke; Jonathan Strange
& pan Norrell, nebo povídková kniha Tichá
Hrůza a spoustu dalších. Po loňském velkém
úspěchu jsme doplnily anglicky psané komiksy,
tudíž si můžete přijít přečíst od Charlotty Bronteové Jane Eyre, nebo od Osacara Wildeho The
Canterville ghost.
Dále jsme se rozhodly doplnit část literatury
psané anglicky. Pro naše čtenáře jsme pořídily
knihy od nakladatelství Pearson English Readers, které představuje výsledek práce zkušených
lektorů angličtiny, kteří poupravili klasická díla
světových autorů a vytvořili takzvanou zjednodušenou četbu. Takto poupravené příběhy
a romány jsou určeny pro studium anglického
jazyka zábavnou formou. Knihy jsou rozděleny
do několika úrovní obtížnosti a nabízejí tak četbu jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé
čtenáře. U nás si můžete zapůjčit od Easystars
po level 5.
Těšíme se na Vás v knihovně!
Nikola Bláhová, knihovnice

Mníšek pod Brdy

NOVÉ KNIHY PRO
DOSPĚLÉ

lásku bojuje proti mnohem
silnějším protivníkům, než je ona
sama. Jenže neví všechno - a to, co
se dozví, může navždy změnit celý
PŘÍPAD PODEZŘELÉHO
její svět
ARCIBISKUPA
Stanislav Češka
KDO CHCE ZABÍT JANE
Moravané v Římě dosáhli všech
EYROVOU?
svých cílů. Jedinou potíží bylo,
Hana Whitton.
že papež vysvětil jako biskupa
Detektivní příběh, ve kterém
nitravského hlavního Metodějova důležitou roli při vyšetřování opět
konkurenta Wichinga.
hraje překladatelka a tlumočnice
českého původu, se tentokrát
PŘÍBĚH TĚCH, CO ODCHÁZEJÍ,
odehrává v univerzitním prostředí
A TĚCH, KTEŘÍ ZŮSTANOU
severního Walesu.
Elena Ferrante
Elena a Lila se na dlouho ztratí
BOSS BABIŠ
jedna druhé z očí a stanou se
Jaroslav Kmenta
jen „střípky hlasů“ při občasných
Kniha je zčásti postavená na
telefonních rozhovorech. Za
reportážích časopisu Reportér.
příběhem jejich přátelství se ale
Přináší však celou řadu novinek
dále otáčí kaleidoskop životů
a dosud nepublikovaných
obyvatel jejich čtvrti, propletenec
informací, které tvoří zatím
lásek, křivd, nevraživosti, žárlivosti, nejucelenější obraz oligarchy
věrnosti i zrady.
Babiše.
UMINA VERZE
NEJHEZČÍ TÚRY SVĚTA
Emil Hakl
Jan Hocek
Je to román o lásce s téměř
Reportáže, fotografie, autentické
detektivní zápletkou, napsaný
zážitky, příroda, historie,
autorovým typicky úsporným
zajímavosti.
a svižným stylem.
IDEÁLNÍ MANŽEL Z NEBE
STRAŠIDLÁŘ: MEZI NÁMI
NESPADNE
MĚSTSKÝMI STRAŠIDLY
Alena Jakoubková
Hynek Klimek
Patricia žije na malém městě.
Průvodkyně strašidelným světem
Obchůdek jí zabírá všechen čas
městských strašidel malé čtenáře
a práce ji baví, ale večer se cítí
seznámí s tajuplnými a nezřídka
osamělá. Jenže kde vzít manžela
i děsuplnými zákoutími měst,
a nekrást?
kam strašidla občas zabloudí.
NA KOLENOU
Vždyť snad neexistuje město,
Julia Kenner
ve kterém by se o žádném
Sylvia za svou znovu nalezenou
strašidle nevyprávělo, kde by

KNIHY PRO DĚTI

se nevyskytovala v místních
pověstech anebo pohádkách.
PAN BUŘTÍK A PAN ŠPEJLIČKA
Zdeněk Svěrák
Veselý příběh neobyčejných
kamarádů, pana Buřtíka a pana
Špejličky. Vydejte se spolu
s oběma rozpustilými chlapíky
do Žatce za velkým výdělkem!
KAREL A RYTÍŘI
Renata Fučíková
Výběr nejslavnějších evropských
rytířských legend je orámován
a spojen vyprávěním o putování
malého Karla IV. z Čech na
francouzský královský dvůr.
KOMODO
Petr Sís
Chlapce, který je okouzlen vším,
co se týká draků, vezmou jeho
rodiče na cestu do Indonésie.
Na jednom z ostrovů totiž žije
největší ještěr na světě, a dětské
sny se tak začnou proplétat s
realitou divoké zelené džungle.
TŘINÁCTÝ ODSTAVEC
James R. Hannibal
Dokáže Jack najít tajemný Uhel
a zachránit otce, nebo ho jeho
talent zradí? 1. díl dobrodružné
série pro všechny milovníky
záhad, napětí a nečekaných
zápletek.
ROBIN HOOD
Lucía Mora
Světová četba pro školáky je
edice bohatě ilustrovaných, citlivě
převyprávěných a zkrácených děl
světové literatury.
nb
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Lidé/Rozhovor

Je spoluzakladatelem spolku Rorejs a jako výtvarník

Vladimír Větrovský: Inspirace

V

yrůstal v Mníšku pod Brdy a první ateliér měl ve sklepě paneláku na Novém sídlišti.
Dnes patří mezi výrazné umělce střední generace. Prostřednictvím svých obrazů
a soch promlouvá o vnitřních světech, divákům nabízí prostor pro snění i hloubky,
do kterých je možné propadnout. V současnosti žije a pracuje mezi Českou republikou
a Francií a považuje se za mníšeckého rodáka.
Nedávno na Dobříši skončila vaše výstava
Řez plátnem. Proč jste ji tak nazval?
Pokusil jsem se bilancovat svoji tvorbu
a představit průřez mou prací. Ten název
možná odráží expresi, která v ní je, a zároveň
jsem chtěl poukázal i na svoji stěžejní techniku, na malbu. Ta se řadí do takzvané koloristicko-expresivní linie české výtvarné scény.
Malba je moje hlavní doména a motivy z ní
se odrážejí i v ostatních médiích, s nimiž pracuji, v sochách, grafice nebo prostorových
instalacích. Jde mi o propojení toho všeho
a vytvoření spojovací linie napříč mojí tvorbou. Na výstavě v Dobříši jsem toto použil jako
východisko při výběru prací, a proto ten název.
Na celý měsíc leden 2018 chystám výstavu v
galerii Prostor228 v Liberci, kde představím
převážně aktuální tvorbu.
Pro vaši tvorbu je typická její výrazná barevnost. Vnímá malíř barvy jinak než nemalíř?
To je asi otázka cviku, čím více se díváte do
krajiny, tím více začnete vnímat barvy. Schopnost vidět opravdu širokou škálu barev máme

16

všichni, jen je oslabená tím, v čem a jak žijeme.
Dá se to znovu vycvičit, je to součást řemesla jako třeba studijní kresba nebo kompozice.
Pak ale přijde ta druhá část, která je daná nějakým vnitřním puzením, které člověka motivuje
k tomu, aby se snažil to všechno poskládat dohromady, a ještě k tomu zajímavě.
Začínal jste jako krajinář. Jak jsou krajiny ve
vaší tvorbě přítomné dnes?
Krajina je doposud pro mě východisko, na ní
jsem se naučil pracovat s prostorovými plány,
se základy studených a teplých barev, s kontrasty i s harmonií. Dodneška většinu svých obrazů vnímám a komponuji jako krajinu, i když
se možná vytrácejí její reálné formy a spíš jde o
jakousi mentální mapu, krajinu mého vnitřního světa. V současné době se pohybuji hodně
na hranici abstrakce, ale pořád to vnímám tak,
že do obrazu se dá dívat jako do krajiny, v níž
jsou nějaké barevné vztahy, kompoziční zákonitosti a prostorové plány. Jen dnes používám
vlastní vizuální slovník, kterým se snažím oslovovat skrze emoční naladění diváka.

Vladimír Větrovský
(* 1977)
Výtvarný základ získal v ateliéru Ak.
mal. Anny Vančátové z Dobříše a během studií na SUPŠ v Turnově v oboru
Umělecký kovář. Od roku 1999 studoval
scénografii na pražské DAMU u Alberta Pražáka, po dvou letech přešel na
Akademii výtvarných umění studovat
malbu do ateliéru Prof. Michaela Rittsteina. Během studií absolvoval stáž
v Drážďanech u prof. Ralfa Kerbacha.
V roce 2008 diplomoval na pražské AVU
v oboru malba. Je pilným otcem tří dětí.
V současnosti žije a pracuje střídavě
mezi Českou republikou a Francií.
Díla Vladimíra Větrovského jsou v zastoupena v pražských galeriích Peron
a Miro, v galerii Kotelna v Říčanech
u Prahy a Prostor 228 v Liberci. Jsou
součástí soukromých sbírek v České republice, Francii, Německu, Norsku, Itálii,
Švýcarsku, USA a Velké Británii. Jeho
monumentální dřevěné sochy jsou trvale umístěny v parku Jardin aquatique
v Gravesonu (Francie) více na webu:
www.vetrovsky-art.com

Lidé/Rozhovor

s ním dodnes spolupracuje.

je všude kolem nás
Dá se říct, že vlastní vizuální slovník je to,
čemu se říká tvůrčí rukopis?
Čím víc umění děláte, tím víc se posouváte někam dál a tím víc se noříte do problematiky,
vlastní jen té vaší práci. Začnete vytvářet jakýsi
autonomní svět, v němž pracujete se zástupnými symboly, s vlastní emocí a psychickým
rozpoložením. Řešíte tu práci zevnitř, jsou v ní
prvky, které se opakují a vy je používáte v nějakých kombinacích. Skrze tuto práci pak chcete svoje uvažování divákovi zprostředkovat
a buď to u něj zarezonuje nebo ne.
Jaké je vaše publikum?
To bych taky rád věděl. Mám ale zpětnou vazbu od lidí, kteří si moje věci koupili proto, aby
si je doma pověsili. Možná je to jejich barevností a tím, že je v nich prostor pro snění. To je
možná to, co lidi na mých věcech baví. Divák
mých obrazů a soch je pravděpodobně ten,
koho baví ta hra na pomezí abstrakce a reálného prostoru, někdy na hranici běžného světa
a někde za hranicí rozšířeného vědomí.
Pracujete různými technikami, jak se rozhodnete, kterou zvolíte?
Používám média, s nimiž se mi dobře pracuje,
musí v nich být možnost se svobodně vyjadřovat. Obrazy maluji akrylem, protože rychle
schne, dá se dobře vrstvit. Baví mě, když práce
odsýpá, když můžu plynule postupovat kupředu. U soch mi vyhovuje dřevo pro svoji archetypální symboliku a energii, kterou vyzařuje.
Jde o prapůvodní materiál jako třeba kámen.
Ve Francii jsem začal s keramikou, hledám sochu přímo v hlíně, a když ten tvar mám, šup s
tím do pece a je hotovo. Zkoušel jsem různé
reprodukční techniky, protože to je dobrý způsob, jak dostat svoji práci mezi lidi, a nakonec
jsem zůstal u litografie, protože tento svobodný způsob je velice blízký malbě.

velké formáty a „nerozsypaly“ se, musím je
nejprve pojmout jako celek. Začínám velkými
štětkami na velkých plochách a stavím to jakoby odzadu. Zároveň ale počítám s tím, že to,
co tam dávám zpočátku, se může objevit i ve
finální verzi nebo v prvním plánu. Nepřemalovávám bez rozmyslu, kladu vrstvy barvy na
sebe tak, abych dobře využil toho, co už jsem
jednou namaloval. Když dělám sochu, začnu
práci motorovou pilou, a nakonec přisekávám
dlátkem.
Často se používá pojem tvůrčí hledání. Co je
za tím u vás, co si pod tím představit?
Můj profesor malby na Akademii Michal Rittstein na otázku, proč maluje, odpovídá, že ho
vždycky zajímá, jaký bude ten jeho další obraz.
To je přesné. Ta zvědavost, co ještě může přijít,
co můžu vytvořit. Jestli třeba jiná barevná varianta toho obrazu nebude lepší, nebo když tohle na té soše víc pokroutím…..to je ten motor.
Dokud budete zvědavý, budete tvořivý?
Tak…člověk ale musí být připravený na to, že
občas přitom objeví věci, které nebudou úplně podle jeho představ. Nebo naopak se občas stane, že se divím, co jsem vlastně udělal.
Tvoříte z nějakého nekonečného potenciálu,
inspirace tady všude kolem nás lítá a vy ji můžete jenom sbírat. Tím budujete vlastní citlivost a otevřenost k věcem, které ještě můžou
přijít. Zároveň musíte vybalancovat to na té
hraně, že něco už jste nějak tvořil a musíte jít
dál, netvořit stejně.

Poddolováno, akryl na plátně 130x155cm, 2011
do velkého sálu, kde byl les dřevěných sloupů,
a mě napadlo využít geometrickou strukturu
toho prostoru. Pak jsem od úvah o labyrintu
sloupů došel k labyrintu chodeb v mraveništi,
komůrky propojené chodbičkami, co z vnějšku vypadají jako neurony…
Jak vás ovlivnilo studium scénografie?
Jistá divadelnost je v mojí tvorbě přítomná, ale
spíše ve smyslu práce s prostorem. Ovlivnil mě
profesor Albert Pražák, který na katedře DAMU
razil teorii aplikované scénografie. Pro něj byla
scénografie způsobem myšlení. Mraveniště,
na které jste se ptala, je vlastně takový hold
této jeho teorii. Představuje pro mě komplexní
pohled, kde jsou všechny moje výtvarné vize.
Mám prostorové cítění a mám rád, když se divák může propadnout do hloubky prostoru, ať
už v sochách, nebo v obrazech.
V Mníšku jste prožil celé dětství a mládí, jak
vás to místo ovlivnilo?
Mám zde přátele, jsou tu Brdy, je tu kus mé
osobní historie. V podzimní výstavě na Dobříši
byl obraz, který symbolizuje můj vztah k této
krajině. Jmenuje se Poddolováno. Vzpomínal
jsem jím na dětství, kdy Skalka byla v ruinách,
kolovaly mýty o Němcích v šachtách, celý kopec byl poddolovaný a my jsme si tam chodili
hrát na vojáky. Obraz představuje krajinu lesa
a je rozdělený na tři stejné pásy. Výška lesa,
nižší pásmo stromů a to, co je v kořenech.
Tohle je to, co mě baví, klíčové téma rovin, ve
kterých se pohybujeme, i těch podvědomých,
které jsou často skryté a plné tajemství, mohou je obývat různě bytosti a skryté emoce.
Když se díváme na obraz, můžeme se o sobě
něco dozvědět.
Martina Hrdličková

Když malujete, začínáte od detailu nebo od
celku, který máte v hlavě?
Mám takovou teorii, že obraz se musí začít
lopatou a dokončit jehlou. Abych mohl dělat

Váš největší výtvarný počin je interaktivní
instalace s názvem Mraveniště v písecké
Sladovně. Proč vzniklo?
V Paříži jsem spolupracoval s jedním maďarským umělcem, který dělá videoprojekce na
loutky. Tam jsem vytvořil objekt v podobě veliké kartonové budovy, kolem které mohli lidé
chodit a nahlížet dovnitř, zároveň je snímaly
kamerky a loutky je pozorovaly zevnitř. Později mě oslovila ředitelka Sladovny, jestli bych
jim v tomto duchu udělal interaktivní instalaci

foto z výstavy v galerii Kotelna, Říčany 2015

16 stálá expozice, Sladovna Písek
Mraveniště - interaktivní
17

Společnost

Unikátní soukromá sbírka veteránů je na statku

Sbírku Martin Stárek dával za pomoci kamarádů dohromady hlavně v posledních sedmnácti letech, kdy žije v Mníšku. Exponáty zaplnily tři haly ve statku.

V prostorách statku na konci Tovární ulice se otevřela soukromá
sbírka veteránů a užitkové techniky. Sběratel Martin Stárek tady
v jedné hale ukazuje dobová auta, traktory a parní stroje z období
počátku minulého století do jeho 30. let a v dalších dvou objektech
pak ze 40. až 60 let 20. století.
Sbírku prý dával za pomoci kamarádů dohromady hlavně v posledních sedmnácti letech, kdy žije v Mníšku. „S tím se člověk ale narodí,
je to nemoc, která se nedá léčit. Když jsem byl malý, ostatní kluci
sbírali závoďáky a sporťáky a já sbíral stará auta,“ říká Martin Stárek.

18

Veterány prý objevoval přes známosti, inzeráty, v posledních letech
také po internetu. Nechává je v nálezovém stavu, maximálně se zpojízdní a nakonzervují. „Mezi nejzajímavější patří asi parní nákladní automobil firmy Mann, obdobný měl hrabě Colorado-Mansfeld na Dobříši
ke svážení dřeva z lesa,“ dodává sběratel.
Aut představuje zhruba sedmdesát, dále je tady k vidění asi sto traktorů, kromě toho také dobové stroje jako mlátičky, pily a čerpadla. Nechybějí například ani části historické benzínové pumpy. Jsou tady portály
několika dobových obchodů, které kdysi v Mníšku skutečně byly a také
prvky dobových dílen s drobnými předměty.
mh

Společnost

Společná prosincová
setkávání v Mníšku
Vážení spoluobčané!
Jako každý rok, i letos jsme pro Vás připravili několik akcí, ať už ve spolupráci
s mníšeckou římskokatolickou farností,
základní školou, mateřskými školami či
spolky.

3. 12. 2017

nás od 17 hodin čeká Světlo adventní.

15. 12. 2017

si v dopoledních hodinách
děti z mateřských škol, základní školy,
spolky a senioři z Domova seniorů
Pod Skalkou ozdobí na náměstí
F. X. Svobody své vánoční stromečky.

Ohňostrojová soutěž

o hodnotnou cenu!
30.12. o předčasném silvestru

Chcete si
na náměstí F.X. Svobody
zasoutěžit? Tak pořádně poslouchejte letošní hudbu k ohňostroji a zkuste
poznat jejího autora. Pokud se vám to povede, pošlete nám správnou odpověď pomocí formuláře, který se objeví na stránkách města www.mnisek.cz
Všechny správné odpovědi budou zařazeny do slosování
a vítěz obdrží fotografickou sadu – digitální zrcadlovku Canon s objektivem
a brašnou!

od 1. 1. 2018.

(ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MÚ Mníšek pod Brdy a zastupitelé města)

16. 12. 2017

nás od 9 hodin čeká již tradiční
Knoflíkový trh.

24. 12. 2017

si můžete ve 23,15hodin
na náměstí F. X. Svobody poslechnout
Karlštejnské trubače.

25. 12. 2017

Vás zveme od 16 hodin do kostela
sv. Václava na mši Jana Jakuba Ryby.

30. 12. 2017

se společně můžeme v 17 hodin
setkat na náměstí F. X. Svobody
u kalíšku svařeného vína
na Předčasném Silvestru.
O jednotlivých akcích budete informováni prostřednictvím webových stránek
a facebooku města a na městských výlepových plochách.
Těšíme se na společná setkávání s Vámi!
Jana Dušková, kulturní referentka

si vás dovoluje pozvat na

téměř ADVENTNÍ

KONCERT

ČESKÉ
GOTICKÉ
VÁNOCE
v podání skupiny

SOBOTA

2. prosince

od 19.00 hodin v Oáze Mníšek

(farní zahrada, Náměstí F. X. Svobody 38)

VSTUPNÉ 70 Kč
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Společnost

Trh byl přehlídkou tvořivosti místních lidí

Výrobci z Mníšku a okolí nabízeli šperky, keramiku, háčkované a šité hračky, autorské kresby, malby
a knihy, domácí mýdla, vánoční cukroví a mnoho dalšího.
Na svatomartinskou sobotu se prostory Městského kulturního střediska staly místem konání již třetího Tvořivého trhu, jehož ideou je především podpora místních tvořivých lidí, domácích produktů, služeb
a menších podnikatelů. Své výrobky zde nabízelo 18 prodejců z Mníšku
pod Brdy a blízkého okolí. Přátelskou atmosféru navíc podtrhovaly

tóny havajského hudebního nástroje ukulele, na jehož struny si mohli
návštěvníci zkusit zabrnkat pod vedením zkušené lektorky. Prodejci
byli s návštěvností i prodejem velmi spokojeni a mnozí místní obyvatelé si nenechali akci ujít. Podle pořadatelky Ivany Bartůňkové bude
příští Tvořivý trh pravděpodobně na jaře 2018.
mh

Mníšek se v Adventu
rozsvítí víc i jinak
Město přivítá letošní Advent několika novinkami. Pracovníci firmy Sico a ELTODO pomocí
45 metrů vysoké plošiny instalovali světelnou
výzdobu vánočního stromu před kostelem na
náměstí F. X. Svobody. Letos poprvé se rozsvítí
ozdoby také v Edenu, u mateřských a základních škol.
„Letos radnice pořídila nové osvětlení, na které vyčlenila v rozpočtu 200 tisíc korun a které
bude jistě velkým překvapením pro všechny,“
uvádí Pavla Duchoňová z odboru správy majetku a investic s tím, že nechce prozrazovat
víc před rozsvícením výzdoby v celém městě
na 1. adventní neděli, která letos připadá na
3. prosince.
Světelná výzdoba bude podle jejích slov jako
každoročně také podél celé pěší zóny na centrálním náměstí, nově se rozsvítí i lokalita Eden
a sloupy podél příjezdu do města z dálnice,
ozdobí se i stromky na Malém a Skaleckém
náměstí. „Na přání obyvatel Rymaně město
nově pořídilo i světelnou výzdobu do Rymaně
a současně s tím bude osvětlena i kaplička,“
dodává k tomu Pavla Duchoňová.
mh
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Sport

Škola bojového umění je i díky mníšeckým členům opět nejlepší v republice
Mníšečtí závodníci slavili úspěch na nejvýznamnějších podzimních závodech v moderním korejském bojovém umění Taekwon-Do. Odvezli si zlaté, stříbrné i bronzové medaile jak z 2. kola
soutěže středisek talentované mládeže, tak i z Mistrovství České republiky. Letos obě klání probíhala ve Sportovním areálu
Nymburk, zazávodili si zde jak starší, tak i ti nejmenší sportovci
a sportovkyně.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14. – 15. 10. 2017, zúčastnilo se jich
celkem 199 závodníků bojujících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří i škola Ge-Baek Hosin Sool,
která působí i v Mníšku pod Brdy. S celkovým počtem 58 zlatých medailí
z obou kol tak bezpečně předstihla ostatní střediska.
Sobota započala nejprve vážením a registrací závodníků, po obědě
se poté odstartovaly jednotlivé zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení
všech disciplín pro mladší i starší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami
bojovali teprve v neděli, a to od půl deváté ranní až do třetí hodiny odpoledne.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4.- 5. 11. 2017, avšak k registraci
došlo již v pátek večer. První den závodili mladší, starší žáci a žákyně,
senioři, seniorky, veteráni s veteránkami. V neděli, stejně jako u předchozích závodů, pak junioři a juniorky.
Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících 30 Taekwon-Do škol
jich nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již po šesté
v historii, stala nejúspěšnější školou soutěže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla pyšnit jasným prvním místem.
Ze skupiny cvičící v Mníšku pod Brdy si odsud Vojtěch Pavelka odvážel
svou odměnu v podobě stříbrné medaile za sestavy. Umístil se však ještě František Tůma, který se může pochlubit třetím místem ve sportovním boji, a nesmíme opomenout ani Petru Štěpovou. Ta si vysoutěžila
rovnou dvě zlata z disciplín sestava a sportovní boj. Tímto jim gratulujeme a děkujeme za jejich snahu, cenný příspěvek do celkového vynikajícího výsledku a umístění naší školy.
Chtěli byste si též zacvičit? Anebo se dokonce třeba jednou účastnit
některých závodů? Přidejte se k nám každé úterý od 18:30 a pátek od
18:00 v ZŠ Komenského 420 města Mníšek pod Brdy pod vedením Pavla
Štěpa. Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku!

Na fotografii od Kamily Káňové je uprostřed, na 1. místě, mistr Martin
Zámečník, předseda a hlavní instruktor školy GHBS.
Naše škola, Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu členů největší školou
v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné a místa ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky. Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme
jako jediná škola v republice ZDARMA při absolvování zkoušek.
Nebojte se věku! Mezi našimi členy ne zřídkakdy uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky, tatínky a někdy dokonce prarodiče.
Cvičí i celé rodiny!
Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli podívat nebo by Vás
zajímaly bližší informace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se
dozvíte veškeré podrobnosti.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Mníšek měl zastoupení ve finále Mini Miss Aerobik
Klub Bios Fit sbírá úspěchy na poli aerobiku. Jeho členka Eliška Eppingerová zabodovala
v kategorii dívek ve věku 8 až 10 let, když postoupila mezi deset finalistech soutěže Miss
Aerobik a Mini Miss Aerobik 2017. Zopakovala tím svůj úspěch z loňska, kdy získala titul Miss
Aerobik v kategorii Beruška (6-8 let). Za pozornost stojí i skutečnost, že se Eliška nominovala
jako nejmladší ve své kategorii.
Finále soutěže spojující krásu a sport Miss Aerobik a Mini Miss Aerobik se konalo 18. listopadu
a šlo o jubilejní 20. ročník soutěže. V průběhu ledna až května vybírala porota při soutěžích
aerobiku dívky v sedmi městech České republiky, následně v červnu proběhlo semifinále,
kde Eliška postoupila z třicítky semifinalistek. „Ve finále sice korunku nezískala, ale i tak skvěle
reprezentovala náš tým. A kdoví jak to dopadne příště,“ shrnula za klub Linda Sevaldová.
mh
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Kultura v okolí

Kulturní přehled
Dobřichovic na prosinec
Výstavy

Cafe galerie Bím
Sochy a bílé obrazy, autor Antonín Kašpar.

sobota 16. prosince 12–17 hodin

zámek

Dětský vánoční jarmark a vystoupení dětí ZUŠ
ve 13 hodin
v 15 hodin Kvak a Žbluňk divadlo Tondy Novotného
projížďky na konících, pečení, dílny Arteradky,
kovář a živá hudba Modrý cimbál

sobota 16. prosince v 19 hodin

kaple sv. Judy Tadeáše

Adventní prohlídky na
zámku Dobříš
2. – 3. prosince
9. – 10. prosince
16. – 17. prosince
Nechte se unést klidnou předvánoční
atmosférou na zámku Dobříš.
Součástí prohlídky je VÝSTAVA BETLÉMŮ
spolku Příbramských betlémářů.
Ve všední dny od úterý 5. 12. do pátku 22. 12. 2017
je možné adventní prohlídku rezervovat.

Kontakt: prohlidky@zamekdobris.cz, T: 318 521 240

WWW.ZAMEKDOBRIS.CZ

Koncert dámského vokálního souboru Cabinet

neděle 17. prosince v 15 hodin

sál Zelený ostrov

Tradice společně – adventní setkání seniorů
vystoupí místní hudební trio a společné zpívání
s Pavlem Pekným, cukroví vítáno.

Kulturní středisko
Koruna Radotín
3. prosince od 17 hodin

úterý 19. prosince v 19 hodin
a v pátek 22. prosince v 19 hodin

Adventní koncert

zámek-restaurace Zámecký had

Sopranistka Markéta Mátlová a hosté
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny
Vstupné dobrovolné

Karel Jaromír ERBEN - Zdenko FIBICH
Melodram Štědrý večer

4. prosince od 20 hodin

účinkují:
Ivana Ferová (housle) a Jaroslav Šaroun (klavír)
soubor Ludus Musicus

Tchýně v bytě
Jakub Kolár

Komedie nejen o tchýních v podání
divadelního spolku Gaudium
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny
Vstupné 150,- Kč

16. prosince od 15 hodin

Setkání před betlémem
Divadlo pro děti i dospělé v podání Divadla Víti Marčíka
velký sál Kulturního střediska Radotín v domě U Koruny
Vstupné 90,- Kč
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Inzerce

Kola & lyže Beran
PRODEJ · SERVIS

Od 1.11 start nové lyžařské sezony

Zimní program
- Kompletní servis lyží, SNB a běžek
- Půjčovna lyžařských a SNB setů
- Broušení bruslí
Otevírací doba:
Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00

www.kolaberan.cz / tel.: 602 439 937 / e-mail: beran-kola@seznam.cz
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Inzerce

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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22.1.2013 14:55:37

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


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



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
25

Inzerce
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Stanovím zdarma cenu vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.
Jsem tu pro vás.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Diamond group

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921
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KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824
tel.: 739 733 104 KADEŘNICE

Hledám paní na úklid v RD v Řitce, asi 5 h/týdně,
čas po dohodě. Marta, tel.: 604 219 658

Inzerce

Koupím moto
československé výroby:

Betonárna Čisovice
přijme

administrativní pracovnici –
dispečerku
nástup po dohodě nejpozději únor 2017

tel: 602 875 531l mail: proteko@email.cz

Stadion - Jawetta - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

Společnost Navetech s.r.o. se sídlem Pod Bučinou 407, Řitka u Prahy

hledá asistentku(a) jednatele/fakturantku(a).
a42010

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

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

Požadujeme: znalost AJ nebo NJ, spolehlivost
Nabízíme: zajímavou práci v dynamickém prostředí
perspektivu rostoucí společnosti
V případě zájmu kontaktujte p. Hejzlara, vedení společnosti
tel. +420 606 070 560, e-mail: tomas.hejzlar@navetech.eu;
www.navetech.eu

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

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

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

v prod

eji

OVÉ
DÁRK
AZY
POUK

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

ˇµ±´ż ¸±®µ?
ˇ¬®»µ·˛ą±Ş?

ˇ»´»µ¬®±µ±´ż
°±ó°? čóďč
± čóďî ń ˛» ďěóďé

©©©ňµ±´żó°±®¬ň˝¦

28

ŐŞż´·¬˛3
»®Ş·
°»®ş»µ¬˛3

