
Zpravodaj
městečka pod skalkou

Den samostatnosti – nejDůležitější mezník  
v Dějinách kažDého nároDa
Je s podivem, pro kolik říší a států byla (a svým 
způsobem stále je) česká kotlina atraktivním 
soustem k ovládnutí a podmanění. Němci, Tur-
ci, Švédové, Prusové, Rakušáci a znovu Něm-
ci, Rusové… A je s větším podivem, že přes 
všechny tyto mnohdy likvidační nájezdy český 
fenomén nezanikl, naopak. 28. říjen 1918 pak 
jen důrazně potvrdil naši národní svébytnost  
a právo rozhodovat si o svých věcech sami.

Lze předpokládat, že se letošních, stejně jako 
i loňských a předloňských (a předpředloň-
ských) oslav vyhlášení české (československé) 
samostatnosti zúčastní jen malý počet lidí. Ná-
městí a památníky po celé republice zůstanou 
patrně poněkud osiřelé. Dá se to vysvětlit tak, 
že se cítíme bezpečně a spokojeně, takže není 
důvod k okázalostem a veřejným demonstra-
cím. 

Jsme ale opravdu v bezpečí? Svět se totiž po-
mátl: po okupaci Krymu jsou ruské stíhačky 
vzdáleny jen 17 minut od našich hranic, do  
Evropy se valí uprchlíci v nezvladatelném 
množství a Evropská unie prokazuje napros-
tou impotenci situaci nějak řešit, islámští  
radikálové neslábnou, ačkoliv by podle pro-
gnóz měli, v Sýrii se zadělává na vážný konflikt 
mezi USA a Ruskem a tak dále – tyto události 
rozhodně klidu a pocitu bezpečnosti nepřidají. 

Můžeme být vděčni našim praotcům, kteří pro 
budoucí generace (tedy i tu naši) vydobyli – 
mnohdy v ohrožení vlastního života – to, co 
dnes se samozřejmostí využíváme. Můžeme 
jim děkovat za to, že dnešní Česká republika 
působí jako ostrůvek samostatnosti, svobody 
a veskrze dobrého bydla v rozběsněném oce-
ánu. Nemůžeme se ale ukolébat vědomím, že 
jsme předurčeni k tomu, abychom to tak měli 
do skonání světa. „Nedejme se k spánku svés-
ti“, zpívá se ve starobylé křesťanské písni.

President Masaryk byl bez nejmenších po-
chybností brilantní nadčasový stratég a obrat-
ný vyjednavač, uznávaný doma i v zahraničí, 
ale jedna jeho vynikající dovednost zastiňuje 
ostatní: díky svému přirozenému charismatu 
a všeobecnému respektu dokázal stmelovat 
a sjednocovat českou společnost, kterou jinak 

na její historické pouti věrně doprovází hašte-
řivost, duševní trpaslictví a závist. „Nemůžeš-li 
kousnut, aspoň oslintej“, platí v naší zeměpis-
né šířce stále a neměnně.

A byl to Masaryk, před jehož osobností jihli  
i nejzavilejší odpůrci, byl to on, kdo dokázal, 
aby si protivné strany dovedly podat ruce  
a v rámci zájmu státu byly schopné zachovat 
se nadstranicky a táhnout za jeden provaz. 
Lidé zapomínali na své žabomyší půtky a do-
kázali uvažovat pragmaticky, když jim presi-
dent naznačil, že je to zapotřebí. Byl to prostě 
President Sjednotitel. 

Naše současná politická garnitura nemá cha-
rismatické jedince a přirozené vůdce. Člověka 
typu presidenta Masaryka bychom nenašli ani 
s jasnou lucernou. Tím více platí, že se musí-
me starat sami. Věřím, že to je jeden z odkazů 
našeho prvního presidenta: nezávislost a svo-
bodu dokáže jedinec tím, že si ji je schopen 
uchránit, a to v každé době.

Stále můžeme slyšet hlasy frustrovaných lidí, 
že takto si samostatnost, nezávislost a svobo-
du nepředstavovali. A jak tedy? Naše osobní 
svoboda, jak známo, končí tam, kde začíná 
svoboda jiného člověka. Těžko posoudit, kde 
se vzalo arogantní přesvědčení některých, 
naštěstí pouze jedinců, že získali privilegium 
dělat si naprosto, co se jim zlíbí. Tak to přece 
v opravdu svobodné a nezávislé společnos-
ti nefunguje a bylo by jistě dobré, aby si to  
uvědomili co nejdříve. Pro dobro své i celé 
společnosti.

Je určitě důležité, abychom si dar získání ná-
rodní samostatnosti připomínali i při veřej-
ných shromážděních. Důležitější ale je, aby 
v nás všech dřímala přirozená připravenost 
udělat všechno, úplně všechno, abychom o ni 
nepřišli v případě, že by se nám ji někdo sna-
žil vzít. Že to dovedeme, ukázal například lis-
topad 1989. Buďme pokorně vděční, že bory 
šumí po skalinách.

Petr Vodvářka, diplomat, prezident Asociace 
honorárních konzulů v ČR
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Slovo starosty
Tělocvična, nový školní pavilon, 
Pivovárka, Baně a čistírna:
co je hotovo a co nás v nejbližší 
době čeká?
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 
pomaličku se blíží konec roku a já bych rád připomenul, 
co se Městu v letošním roce podařilo. Byly to především 
dvě finančně náročné akce. Obě souvisejí s infrastrukturou  
a s dlouhodobou budoucností našeho města a je to čistírna 
odpadních vod a přivaděč Baně. Město bude dlouhodobě 
zajištěno, pokud jde o přívod vody, a bude mít i kvalitní čiš-
tění odpadních vod.

Čistírna odpadních vod stála více než 60 milionů korun  
a je schopna likvidovat odpad pro skoro 10 tisíc obyvatel. 
Je zde tedy velká rezerva, protože tolik obyvatel Mníšek 
pod Brdy nikdy mít nebude.

Pokud jde o Baně, je připravena kolaudace a možná jste si 
všimli nové čerpací stanice u STK. Tato stavba zatíží měst-
ský rozpočet v tomto roce částkou 13 milionů korun a část 
prostředků zaplatíme ještě v roce příštím.

Velmi mě těší, že se nám podařilo rozhýbat projekt tělo-
cvičny. V současné chvíli už je předáno staveniště a začí-
ná se stavět. Naše děti se mohou těšit na perfektní novou 
velkou halu. Bude největší v Mníšku a bude stát 20 milionů 
korun, ale 12 milionů z této částky jsme získali z dotace. Tě-
locvična by mohla být hotova v dubnu příštího roku, bude 
záležet také na počasí.

Za zmínku stojí revitalizace městských parků, a to přede-
vším Pivovárky, kde je hotova první část. Pivovárka tedy 
není ještě zcela hotová. Proběhla úprava zeleně - proká-
cení, vyčištění a založení trávníků. Došlo k prosvětlení celé 
lokality. Nyní nás čeká hlavně úprava cesty, prostor bude 
vybaven herními prvky a lavičkami. K tomuto tématu chys-
táme veřejnou debatu s Vámi, kde by se mělo diskutovat 
právě o tom, jak bude Pivovárka nakonec vypadat a čím 
bude dovybavena. Prosím, zapojte se do této diskuse, ať je 
Pivovárka co nejhezčí. Můžete to hodně ovlivnit.

V příštím roce chystáme výstavbu nového školního pa-
vilonu a bude to skutečně klíčová investice. V tomto čísle  
Zpravodaje je k pavilonu samostatný článek a já Vám do-
poručuji, abyste si ho přečetli. Zjistíte, jaká je základní 
představa a co by mohlo před školou vzniknout. Nejde jen  
o rozšíření základní školy, ale i o to přestěhovat součas-
ný nevyhovující kulturní dům do moderních prostor, kde 
vznikne i velký sál a další zázemí. To je společná priorita 
zastupitelů a jsem velmi rád, že tento pavilon v Mníšku 
vznikne.
Ať se Vám všem dobře daří.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
ZpráVy Z jeDNáNÍ rADy A ZASTUpITeLSTVA MĚSTA 
rada města 
l  souhlasila na základě doporučení komise pro životní prostředí  

s kácením a prořezem borovic v ulici Nová; dále souhlasila s poká-
cením 1 ks lípy srdčité v areálu Skalka (v nové aleji první vpravo)  
z důvodu špatného zdravotního stavu;
l  vzala na vědomí informace o jednání s Městem Černošice o zřízení 

SMS infokanálu a pověřila odbor kanceláře starosty dalším jedná-
ním ve věci výběru poskytovatele systému a organizace registrace 
uživatelů;
l  souhlasila s podáním odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí na 

stavbu „Technologie drcení olejových filtrů a odstředění oleje včet-
ně dopravníku v hale HARD“ společnosti PURUM, s.r.o. a pověřila 
starostu města podpisem odvolání;
l  souhlasila s podáním odvolání proti prodloužení platnosti staveb-

ního povolení na stavbu „Stavební úpravy objektu č. 24 za účelem 
změny využití na drtírnu a třídírnu odpadů (MBU – mechanicko, 
biologickou úpravnu odpadů), stavební úpravy objektu č. 31 B stá-
vajícího skladu, stavební úpravy trafostanice, a pověřila starostu 
města podpisem tohoto odvolání;
l  schválila Nařízení č. 1/2015 Města Mníšek pod Brdy, kterým se vy-

dává tržní řád s platností od 1. 10. 2015;
l  vzala na vědomí vypořádání námitek na akci Výstavba tělocvičny 

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420;
l  jmenovala výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek  

k veřejné zakázce „Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy“;
l  odvolala Ing. Radima Hrehu z redakční rady Zpravodaje (za jeho ve-

dení nebyla RR schopna představit ucelenou koncepci Zpravodaje 
a namísto konstruktivní diskuse uvnitř RR a snahy o dosažení kom-
promisu předseda RR opakovaně v e-mailech apod. napadal vede-
ní města a jednotlivé radní); po dobu fungování RR také rezignovali  
v důsledku zhoršující se pracovní atmosféry dva její členové; rada 
města navrhla opozici, aby nominovala do RR jiného zástupce.

zastupitelstvo města 
l  vzalo na vědomí informaci Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice; 
l  pověřilo místostarostku Danielu Páterovou jednáním za Město Mní-

šek pod Brdy ve všech agendách problematiky skupiny Kovohutí; 
l  uložilo radě městě zasílat finančnímu výboru informace o rozpoč-

tových opatřeních do výše 100 000 Kč;
l  doporučilo radě města zřídit pracovní skupinu pro nové webové 

stránky města a pověřit zastupitele Ing. Pavla Grygara vedením této 
skupiny. 

Více informací včetně audiovizuálních záznamů z jednání zastupitel-
stva města najdete na www.mnisek.cz.
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pOZOrNOSTÍ prOTI KráDežÍM NA HřbITOVĚ
Všichni chceme, aby hroby, kde odpočívají naši blízcí, byly co nejlépe 
upraveny a vyzdobeny. Pravidelně je udržujeme, zaléváme a pečujeme 
o ně. Bohužel, nenechaví spoluobčané, kteří u nás na hřbitově stále čas-
těji řádí, v těch, kteří přicházejí k okradenému hrobu, zanechávají pocit 
zmaru, lítosti, ale i bezmocného vzteku. Přestože je hřbitov pravidelně 
zamykán a strážníci městské policie zde vykonávají zvýšený dozor, stále 
častěji se ztrácejí z hrobů květiny v květináčích, řezané květy, vázy, svíč-
ky a jiné předměty. 
Prosíme proto všechny návštěvníky hřbitova, aby byli pozorní a všímaví 
ke svému okolí. Někteří majitelé hrobů již odmítají na zloděje rezigno-
vat a rozhodli se umístit zde nejen fotopasti, ale také kameru.
Blíží se svátek Všech svatých a tak si přejme, aby těch, kteří přijdou  
k okradenému hrobu, bylo co nejméně.

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV
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Jak to vidí naši zastupitelé

VyjáDřeNÍ K přeDžALObNÍ  
VýZVĚ
Obdržel jsem od advokátní kanceláře pana Izáka, 
dodavatele mníšeckých laviček, předžalobní výzvu 
vyzývající mne k omluvě za to, že jsem lavičky ve 
svém článku označil jako předražený přelakovaný 
šrot. Od Letiště Praha mám k dispozici informaci, že 

tyto vyřazené lavičky se prodávaly v ceně 350,- Kč/kus. Nejednalo se 
tedy o šrot, ale o vyřazený inventář. V článku jsem tedy měl namísto 
termínu „předražený přelakovaný šrot“ použít termín „předražený vyřa-
zený inventář, který byl zřejmě ošetřen protikorozní úpravou“.
Za termín předražený přelakovaný šrot se tedy omlouvám, abych do-
stál požadavku z předžalobní výzvy. Zastrašila mne totiž v předžalobní 
výzvě slova, že pokud se za tento termín neomluvím, „klient se bude 
mým prostřednictvím domáhat satisfakce úplné co do rozsahu formy  
a výše cestou soudní žaloby a samozřejmě i požadovat náhradu vzniklé 
újmy a veškerých nákladů s takovýmto postupem spojených (...) s tím, 
že případným soudním řízením dojde mimo jiné k navýšení požadova-
né částky o náklady právního zastoupení, které již budou požadovány  
v plné výši a budou navyšovány za každý úkon ve věci“.
A já bych rád své peníze a čas využíval ve prospěch svých dětí a rodiny 
a ne na soudní řízení.
V posledních dnech a týdnech si vůbec kladu otázku, jestli mi to oprav-
du stojí za ty večery strávené, místo s rodinou, na jednáních v záležitos-
tech města. Chtěl jsem a chci pro Mníšek udělat něco dobrého. Proto 
jsem do „toho“ šel. Podařila se tělocvična, podaří se nový pavilon školy. 
Snad se podaří i další věci. Je mi ale z praktik, kterých jsem svědkem, 
opravdu špatně a už tolikrát jsem přemýšlel, jestli by nebylo lépe rezig-
novat. Zatím z posledních sil a s pocitem velké frustrace zůstávám…

David Řehoř, zastupitel

VeLKá pOZNáMKA K MINULéMU 
ZPrAVOdAjI
Děkuji paní Kotoučové za její příspěvek do minulé-
ho Zpravodaje, přestože mne moc nešetří. Mám ale 
jednu větší poznámku – střet se starostou nevnímám 
zcela jako osobní, přestože to dnes značná část veřej-
nosti tak vnímá.

Většina našich neshod je v rovině věcí veřejných a zkreslování skuteč-
ností. Asi tak před 8 lety jsem to házel za hlavu, ale potom jsem zjis-
til, že je to systém jeho práce. Z počátku jsem na zasedáních či dalších 
setkáních jako občan z mého pohledu k různým problémům Mníšku 
podával jen návrhy, podněty. Když jsem si způsob odsouvání problémů 
uvědomil, tak jsem váhal, zda vše, co jsem navrhoval či oč jsem žádal 
(někdy mě o zastoupení požádali lidi, že nemají odvahu vystoupit),  
nechat „plavat“, anebo se snažit, aby problém „neusnul“. 
Zvolil jsem si horší, neoblíbenou cestu - trvat na tom, aby alespoň  
některé pro mě zásadní věci se začaly řešit. Takže po marných pokusech 
o dodržení zásad realizace trávníků na náměstí jsem byl donucen po-
dat žádost o mimořádnou kontrolu z ÚROP. Jinak by se nic nezlepšilo. 
Později po marných upozorněních na nebezpečné jámy na pozemku 
města, kde si hrají děti, se vše začalo řešit až po veřejném příslibu, že na  
starostu podám trestní oznámení pro obecné ohrožení. A potom se to 
už jenom v mnohých drobnostech načítalo a načítalo do dnešní podoby. 
Mnohé z našich dohadů je napsané v zápisech ze zasedání zastupitelů  
a z veřejných schůzí, na zvukových záznamech apod. Nemám proto  
zapotřebí cokoliv si vymýšlet.
Pokud si vzpomínám, tak jako dnes starostu, trápil jsem i paní Merun-
kovou. Včetně tehdejších radních a zastupitelů. Ale nikdy to nedošlo tak 
daleko jako dnes, protože ta jednání byla tenkrát férovější, bez překru-
cování apod. 
Pan starosta si mě vybral jako opozici. Dnes vím, že dobře udělal, pro-
tože by mě do „svých kolejí“ nesrovnal. Značně se rozcházíme v otevře-
nosti a v transparentnosti radnice a zastupitelstva. 
Jsem optimista, protože otevřenost radnice je dnes stále běžnější  
v mnoha obcích. A tak se toho jednou dočkáme i v Mníšku. 

Pavel Jeřábek, ještě zastupitel

rOZHLeDNA NA SKALCe
Za Okrašlovací spolek napsala své stanovisko Mgr. 
Jana Landerová. Podle jejího názoru rozhledna na 
Skalce má být. To je v pořádku – to je demokratické 
sdělení svého názoru.
K této otázce rovněž vyjádřil nesouhlas Krajský úřad 
Středočeského kraje. Nesouhlasíme s vymezením 

plochy pro rozhlednu a cestu. Odůvodnění: Lokalita navržená pro umís-
tění rozhledny je pohledově značně exponovaná v rámci širší krajiny 
okolí Mníšku pod Brdy. Poutní areál Skalka s dominantou kaple sv. Maří 
Magdalény, klášterem, poustevnou, křížovou cestou a lipovou alejí tvo-
ří kulturní památku. Vybudování jakékoliv dominanty v jeho blízkosti 
by představovalo degradaci těchto památkových a kulturních hodnot. 
Vyvýšená stavba by zde představovala výrazné narušení hodnot zdej-
ší kulturní krajiny. Je třeba zajistit ochranu širších pohledových vazeb  
s touto významnou kulturní památkou.
Ovšem zcela v rétorice Roberta Izáka (místopředseda „Okrašlovacího 
spolku“) je ale napadení Krajského úřadu, zastupitelů a členů spolků 
Zdravý Mníšek a Brontosaurus, kteří vyjádřili nesouhlas s tímto zámě-
rem. Cituji: „Dozvíme se o odporu, kteří kladou někteří lidé a hrdě se 
k tomu hlásí“. Robert Izák, který záměr rozhledny prosazuje prostřed-
nictvím územní komise města, evidentně nesnáší „odpor“. Vedle objek-
tivních námitek, které výše uvedené spolky vznesly, je to právě osoba 
Roberta Izáka, která vzbuzuje obavy, aby projekt rozhledny na Skalce 
neskončil navezením tun odpadu stejně jako v případě Čisovické roz-
hledny. Také „Okrašlovací spolek“ založil Robert Izák patrně jenom kvůli 
prosazování tohoto záměru.
Robert Izák jako správná šedá eminence za sebe pak nechá psát do 
Zpravodaje Zoru Kasikovou, Janu Landerovou, Petra Digrina, …. . 

JUDr. Miroslav Vilimovský, zastupitel

DO ZprAVODAje pATřÍ NáZOry VšeCH
Poslední dobou je velmi živá diskuse o podobě Zpra-
vodaje. Ráda bych přidala i svůj pohled na věc.
Osobně si myslím, že za Zpravodaj má zodpovídat 
redaktor a redakční rada. Má dávat prostor názorům 
všech zastupitelů a občanů, ale také nás má infor-
movat o tom, co se ve městě děje. Zajímají mě roz-

hovory s významnými mníšeckými občany, kulturní akce, co se děje ve 
školách, v domově pro seniory a čemu se věnují občanské organizace. 
Prostě bych si ráda jednou za měsíc udělala obrázek o tom, jak se nám 
v Mníšku žije.
Rada města dala redakční radě, do které jsem volila i kandidáty opozi-
ce, za úkol vytvořit koncepci Zpravodaje. Dosud ale nebyla radě města 
předložena žádná koncepce, na které by se redakční rada shodla. Do 
jejího předložení nevidím jediný důvod, proč bych měla z pozice rad-
ní vstupovat do jednání členů redakční rady a ovlivňovat svými názory 
jejich postoje. Úplně stejně jsem nikdy neovlivňovala ani necenzuro-
vala jediný článek, který vyšel ve Zpravodaji, až na ty, které jsem sama 
napsala. Nemyslím si, že dochází k porušení tiskového zákona, pro-
tože jeho novela dává za úkol zveřejňovat články zastupitelů, a to se  
v našem Zpravodaji děje. Proto se nevyhneme ani politickým bojům na 
jeho stránkách. Možná jsou některé články na můj vkus až moc bojovné 
a urážlivé, ale to je na odpovědnosti jejich autorů. Důvěřuji čtenářům, 
protože ti si musí udělat obrázek o autorech sami.
Možný problém vidím v tom, že není nikde jasně definováno, co je vy-
váženost a objektivita informací (nedefinuje ji ani zákon), tudíž se velmi 
těžko všichni shodneme na jednotné podobě. Tu podle mě ale měla ře-
šit dosud nepředložená koncepce. Jediné omezení, které v současnosti 
podle mě existuje, je daný rozsah článku. Tomu se podřizuji i já a každý 
autor se s ním musí poprat. Koneckonců omezení rozsahu používají  
i celorepublikové deníky.
Není tedy pravda, že koalice nechce dávat prostor ostatním názorům. 
Za sebe mohu říct, že si ráda přečtu nebo vyslechnu kritiku i jiné názory 
a že nechci ovlivňovat podobu článků, které ve Zpravodaji vycházejí.

Šárka Slavíková Klímová, radní navážka popílku v Čisovicích
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VýTVArNá SOUTĚž NA TéMA „přeDZáMčÍ“
V souvislosti s plánovaným veřejným setkáním na téma „předzámčí“ vy-
hlašujeme výtvarnou soutěž pro děti mateřských škol a základních škol 
a studenty středních škol.

Pravidla soutěže
Úkolem soutěžících je vytvořit obrázek na téma „Jak by mělo předzámčí 
vypadat, aby dělalo radost všem“.

Výtvarné práce mohou zasílat jednotlivci i vedení škol. Obrázek může 
být vytvořen libovolnou výtvarnou technikou (např. malbou, kresbou, 
koláží), a to ve formátu A4 nebo A3. U každé práce musí být uvede-
no: jméno a věk autora a kontaktní telefon (případně adresa bydliště).  
Soutěže se může jeden účastník zúčastnit s maximálně třemi obrázky. 
Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny.

Slavnostní ocenění výherců včetně předání cen proběhne v úterý  
10. 11. 2015 v průběhu veřejného setkání.

Soutěžní kategorie:
I. jednotlivci MŠ
II. jednotlivci ZŠ – nižší stupeň
III. jednotlivci ZŠ – vyšší stupeň ZŠ, nižší stupeň víceletých gymnázií
IV. jednotlivci SŠ – střední školy, vyšší stupeň víceletých gymnázií
Výtvarná soutěž na téma „předzámčí“
Výtvarné práce odevzdejte v podatelně městského úřadu nejpozději do 
pátku 6. 11. 2015. Výherci budou kontaktováni v pondělí 9. 11. 2015.

Šárka Slavíková Klímová, radní

UKONčeNÍ pOSKyTOVáNÍ fAxOVé SLUžby
Pro minimální využití bylo od 1. října ukončeno poskytování faxové 
služby pro veřejnost na podatelně městského úřadu. Tato technologie 
je obecně již jen sporadicky užívaná a zastaralá. V naprosté většině ji 
dnes nahrazuje komunikace elektronická, internetová. V té souvislosti 
bychom Vám rádi připomněli, že máte možnost využít veřejné inter-
netové připojení a počítač v městské knihovně (Komenského 413).  
K dispozici Vám je v půjčovních hodinách oddělení pro dospělé. Přístup 
k internetu je zdarma. Nabízí se Vám také možnost základního převodu 
dokumentu do elektronické podoby – skenování (například pro zasílání 
e-mailem), a to na podatelně nebo opět v městské knihovně, vždy dle 
platného ceníku. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

DO pLáNOVáNÍ pODOby „přeDZáMčÍ“  
Se ZApOjÍ NA pODZIM SAMI ObčANé

Všichni víme, že dlouholetou bolístkou naší 
obce je prostor před zámkem. V minulosti se 
řešilo již mnoho nápadů, jak toto prostranství 
změnit. Žádný však nebyl zrealizován. 

Naším cílem je, aby „předzámčí“ sloužilo nejen 
návštěvníkům, ale i všem obyvatelům našeho 

města. Každý by zde měl najít to, co se mu líbí a co má rád. Proto by-
chom rádi do procesu plánování zapojili občany a občanky naší obce, 
ženy, muže, obyvatele různého věku, zdravotního stavu, profesí, život-
ních zkušeností. Jedině tak se k představitelům města dostane co nejví-
ce podnětů a nápadů. Vždyť kdo jiný ví lépe, jak přebudovat předzámčí 
tak, aby sloužilo a dělalo radost všem, než Vy, kteří v Mníšku bydlíte. 

Pojďme se tedy společně zamyslet a prostřednictvím společné tvůrčí 
práce navrhnout různé možnosti, jak by se „předzámčí“ mohlo využívat. 
Nejlepší nápady pak budou představeny, aby bylo možné vybrat ten, 
který bude nejlépe reflektovat potřeby a přání občanů Mníšku. Předsta-
vitelé města poté budou znát jasný názor veřejnosti, který jim pomůže 
při konečném plánování, jak by měl prostor před zámkem vypadat.

Budeme rádi, pokud se zapojíte i Vy osobně – jakékoliv nápady a po-
střehy jsou vítány. Je jen na Vás, zda se zúčastníte už samotné přípravy 
jednotlivých projektových nápadů, nebo přijdete na plánovanou pre-
zentaci nápadů a pomůžete nám vybrat ty „nej“.

Předem děkujeme všem, kteří se projektu zúčastní a podpoří jeho roz-
voj. Prostor „předzámčí“ by měl sloužit především Vám a je tedy na Vás, 
co báječného se v něm dá zažít. Těšíme se na spolupráci!

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

Plánujeme předzámčí společně aneb den plný nápadů
(pro předem přihlášené zájemce)

Neděle 8. 11. 2015 od 9.00 do 16.00
Úterý 10. 11. 2015 od 17.30 do 18.30

Městské kulturní středisko V Lipkách
Hlídání dětí a občerstvení po celou dobu zajištěno 

veřejné setkání s prezentací jednotlivých projektů
Úterý 10. 11. 2015 od 18.30

Městské kulturní středisko V Lipkách
Hlídání dětí zajištěno

Prosíme všechny, kteří se chtějí zapojit do akce  
„Plánujeme společně aneb den plný nápadů“  
nebo získat další informace, aby kontaktovali

Šárku Slavíkovou Klímovou,
mob.: 603 340 806,

e-mail: slavikovaklimova@gmail.com.

přIVADĚč bANĚ je DOKONčeN! 
Největší stavba regionu se blíží 
ke svému závěru. Hlavní přívodní 
potrubí je hotové a čerpací stani-
ce v Černolicích a na Mníšku jsou 
připraveny ke spuštění.

Baňský vodovod přivádí vodu ze 
Zbraslavi-Baní přes Jíloviště, Vše-
nory, Černolice, Řitku až do Mníš-
ku. Odtud je voda vedena přes 

Mokré a nádraží do včelnického vodojemu a odtud je rozvedena do 
Čisovic, Zahořan a Nové Vsi. Převaděč měří téměř 20 km a jeho celková 
kapacita je více než milion kubíků přepravené vody ročně. Stavba stá-
la 188 milionů korun. 123 milionů zaplatila Evropská unie, na zbývající 
část se složily obce regionu.

Aby mohla voda proudit i do Vašich kohoutků, zbývá provést rekon-
strukci vodovodu mezi čerpací stanicí u STK a Včelníkem. Ta bude hoto-
vá koncem listopadu. Do Mníšku by první voda mohla dotéct koncem 
ledna či začátkem února.

reKONSTrUKCe čISTÍrNy fINIšUje
Na mníšecké čistírně odpadních vod už probíhají dokončovací práce. 
Všechny hlavní stavby jsou hotové, a proto byla také poslední týden  
v září zkolaudována a uvedena do provozu zbrusu nová technologická 
část čistírny. Stavební část bude následovat po dokončení asfaltových 
ploch a chodníků.

Nová čistička zvládne vyčistit od-
padní vodu pro více než 9 500 lidí. 
Navýšení kapacity bylo nezbyt-
né, neboť stávající kapacita pro  
6 300 obyvatel (jedná se o ekvi-
valent přepočtu pro město naší 
velikosti) už nedostačovala. Nová 
čistírna ale není jen o navýšené ka-
pacitě - změnil se i způsob čištění. 

 Nově je čistička vybavena velmi 
moderní technologií odbourávání amoniaku a dalších škodlivých  
látek. Do plného provozu čistírna přejde přibližně za rok, kdy bude vše  
odzkoušené a vyladěné.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Šárka Slavíková Klímová, radní
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AKTUáLNÍ STAV přÍprAVy NOVéHO  
úZeMNÍHO pLáNU 
Vážení občané, 
rádi bychom Vás informovali o postupujících pracích na územním plánu 
Mníšku pod Brdy. V současné době ještě probíhá vyhodnocení došlých 
připomínek veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jich byl podán značný po-
čet, vyhodnocení trvá o něco déle, než jsme předpokládali. Některé 
připomínky byly obsáhlé, týkaly se více problémů nebo lokalit. Celko-
vě bylo v této fázi uplatněno přibližně 300 jednotlivých bodů. Prosíme  
o trpělivost, vyhodnocení všech připomínek bude součástí upraveného 
územního plánu, který bude opět zveřejněn na úřední desce. Vyhodno-
cení stanovisek dotčených orgánů (podávaných zároveň s Vašimi připo-
mínkami) je již zpracováno, v některých případech došlo v dohadova-
cím řízení ke změně či upřesnění stanoviska. I vyhodnocení stanovisek 
bude zveřejněno v upraveném územním plánu. 
V příspěvku Dany Dvořákové (níže) se seznámíte s jednotlivými fázemi 
tvorby územního plánu - nyní se tedy nacházíme v kroku č. 5. Po vy-
hodnocení připomínek (odhadem za 1 - 2 měsíce) zpracovatel územní 
plán upraví (během cca 14 dní) a město jej zveřejní. Pokud by zveřej-
nění mělo probíhat přes vánoční svátky nebo těsně před nimi, bude 
posunuto na leden.

jAK je TO S TÍM NAšÍM úZeMNÍM pLáNeM
čáST III. – hlavní aktéři územního plánu obce
Kolem územního plánu je řada aktérů, kteří zajišťují různé činnosti. Pro 
přehlednost si hlavní aktéry rozdělíme do tří skupin: obec, úřady, ve-
řejnost.

1. obec
l  Pořizovatel koordinuje a dozoruje celý proces přípravy a projedná-

vání návrhu územního plánu, aby proběhl v souladu s legislativou. 
Tuto činnost zajišťuje pro obec osoba s potřebnou kvalifikací. Poři-
zovatelem územního plánu našeho města je Ing. arch. Zdeněk Kindl.
l  Zpracovatel zpracuje pro obec návrh územního plánu. Jedná se  

o specializovaného architekta na urbanismus a územní plánování,  
v našem případě Ing. arch. Milana Salabu.
l  Zastupitelstvo rozhoduje o pořízení nového územního plánu, 

schvaluje jej, stejně jako změny v platném územním plánu, projedná-
vá zprávu o uplatňování územního plánu.
l  Určený zastupitel je zvolen zastupitelstvem, spolupracuje s pořizo-

vatelem a zastupuje zastupitele při projednávání návrhu územního 
plánu. Určeným zastupitelem je Ing. Petr Digrin, Ph.D.
l  Rada města navrhuje a schvaluje komisi pro územní plán, uplatňuje 

námitky k územnímu plánu okolních obcí a kraje.
l  Komise pro územní plán je poradní skupinou rady města pro územ-

ní plán, při projednávání návrhu územního plánu spolupracuje s ur-
čeným zastupitelem a pořizovatelem.
l  Stavební úřad rozhoduje v územním a stavebním řízení v souladu  

s platným územním plánem.
l  Obec zajišťuje pravidla pro využití svého území formou územního 

plánu.

ODbOrNá prOHLÍDKA VeřejNé ZeLeNĚ
Dne 19. srpna navštívila naše město Ing. Kateřina Vaculová, odborník 
na veřejnou a krajinotvornou zeleň, s cílem prohlédnout stav zeleně na 
náměstí F. X. Svobody, na Skalce a na Pivovárce. Prohlídky se účastnili 
tajemnice města Věra Landová, starosta Petr Digrin (při prohlídce ná-
městí) a Vladimír Smetana a Pavel Jeřábek z komise pro životní prostře-
dí. Zápis z prohlídky je na webu města, zde předkládáme výtah z jejího 
hodnocení.
Jírovcová alej na náměstí je podle Ing. Vaculové symetricky nejednot-
ná a nevhodně složená ze dvou kultivarů jírovců rozdílných tvarem 
koruny a velikostí. Pyramidální jírovce mají nízko založené koruny, což 
je způsobeno nekvalitním výsadbovým materiálem a neprovedeným 
zapěstováním koruny. Dalším problémem je, že jírovce jsou vysazeny 
po jírovcích – v půdě zůstávají patogeny, které mohou nové stromky 
napadnout. Toto lze eliminovat velkou výměnou půdy. 
Stromy v nových výsadbách od autobusové zastávky až nad kostel ne-
jsou podle Ing. Vaculové (až na výjimky) v dobrém stavu, viditelná jsou 
četná poranění kmene strunovými sekačkami. Tato místa jsou pak často 
místem vstupu mikrobiální infekce. Pro náměstí doporučuje jednotné 
velké dřeviny, místo jírovců např. stříbrné lípy odolnější k suchu. Sou-
časné mladé výsadby je možné po roční odborné přípravě přesadit na 
jiné místo. Sjednocení aleje doporučuje co nejdříve, odkládáním se zvý-
ší náklady. Ve stávajícím stavu nemá podle ní alej budoucnost. 
Lípy za zastávkou jsou podle názoru K. Vaculové špatně zapěstované 
a málo vitální. Výsadbu lip od Velké hospody směrem k poště je třeba 
ošetřit, upravit mísy u stromků a opravit řez červenolistých keřů. 
Kaskádový chodník je podle Ing. Vaculové z architektonického hlediska 
nepříliš povedený - není to ani svah, ani schodiště. „Vzedmutá“ dlažba 
působí podle ní neorganicky a nemá opodstatnění v historii utváření 
náměstí. Na závěr požádal starosta města Ing. Vaculovou o zpracování 
návrhu na obnovu aleje.
Nově vysazené červenolisté jabloně v parku u pekárny hodnotí Ing. Va-
culová jako pro toto místo nevhodné kompozičně i stanovištně, s ma-
lou perspektivou. 
Na Skalce by z hlediska sadovnického k soše sv. Jana Nepomuckého 
doporučila 1, max. 3 stromy, aby socha byla v prostoru viditelná (pozn.: 
vysazeno bude 5 lip, jak bylo dříve – symbolika 5 hvězd). Poražený 
památný buk měl viditelné silné poškození, bylo by dobré zabezpečit 
semenáč buku v jeho okolí a vypěstovat tak nového následníka. Buk 
rostoucí vlevo od kostelíka je stromem lesního porostu, tzn., že nebyl 
vysazen člověkem. Doporučuje jeho ošetření a bezpečnostní vazby.  
U Svobodovy vyhlídky je důležité nedopustit zarůstání náletem. Lipo-
vou alej od rybníčku k poustevně navrhuje Ing. Vaculová prokácet ob 
jeden strom, aby lípy získaly prostor a okolí kapliček se “provzdušnilo“.
Pivovárka je dle Ing. Vaculové jedinečná svojí rozlohou a přírodním 
charakterem v centru města. Podporuje postoj komise pro životní pro-
středí louku udržovat jako pícninářskou s odstraněním náletů dřevin po 
okrajích. Podél cesty a okrajích louky doporučuje zhotovit jednoduchý 
rekreační mobiliář.

Za komisi pro životní prostředí Pavel Jeřábek

Veřejné projednání se poté uskuteční ve všední den ve večerních hodi-
nách – oznámeno bude veřejnou vyhláškou minimálně 30 dní předem. 
Zpracovatel zde územní plán představí, vysvětlí případné nejasnosti  
a zodpoví všechny dotazy. Od okamžiku zveřejnění na veřejném pro-
jednání a ještě 7 dní poté budete moci podat připomínky a námitky. 
Připomínky bude moci podat kdokoliv, námitky budou moci podat 
vlastníci pozemku přímo dotčení návrhem řešení, dále oprávněný in-
vestor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo 
veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (zjednodušeně 
zmocněnec alespoň jedné desetiny obyvatel - dle stavebního zákona). 
Námitky i připomínky se podávají písemně opět na Městský úřad Mní-
šek pod Brdy a musí v nich být uvedeno, kterého území se připomínka 
nebo námitka týká, v čem spočívá, Vaše jméno a podpis. Vše bude ještě 
podrobně uvedeno v oznámení o veřejném projednání.

Poté bude následovat vyhodnocení došlých stanovisek (dotčené orgá-
ny se vyjadřují také), námitek a připomínek. Budou zaslány k posouzení 
Krajskému úřadu Středočeského kraje a poté bude jejich vypořádání 
schváleno zastupitelstvem. Zpracovatel opět dle tohoto vyhodnocení 
územní plán upraví. Následně, pokud nebude nutné veřejné projedná-
ní opakovat, bude moci být územní plán vydán zastupitelstvem obce.

Závěrem bychom chtěli upozornit na některé nejasnosti, které se ob-
jevovaly ve Vašich připomínkách. V červnu 2014 se konala neformální 
beseda k rozpracovanému územnímu plánu. Nad rámec daný zákony 
bylo možné se k územnímu plánu vyjádřit. Nejednalo se ale o podávání 
oficiálních připomínek, na což bylo několikrát při besedě poukázáno. 
Vaše reakce proto nebyly písemně vyhodnoceny ani zveřejněny, z kapa-
citních důvodů také nebylo možné každému individuálně odpovídat. 
Všechny Vaše reakce však byly zpracovateli územního plánu předány,  
a pokud jim bylo možné vyhovět, byly do územního plánu zapracová-
ny. Při společném jednání, které proběhlo na počátku letošního roku,  
a následně při veřejném projednání již budou Vaše připomínky a ná-
mitky vždy součástí odůvodnění územního plánu včetně vyhodnocení 
- tak, jak stanovuje platná legislativa. 

Z kapacitních důvodů nemůžeme jednotlivě odpovídat na e-maily  
a dopisy, ve kterých průběžně zasíláte další komentáře a žádosti o vy-
jádření. Prosíme, vyčkejte na zveřejnění upraveného územního plánu 
a v případě nesouhlasu s jeho řešením podejte písemně připomínky či 
námitky v rámci veřejného projednání, které bude následovat. Děku-
jeme za pochopení a za to, že se na tvorbě nového územního plánu 
chcete podílet.

Za zpracovatele Ing. arch. Helena Stejskalová,  
za komisi pro územní plánování a rozvoj města Jiří Zápal
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2. Úřady 
Úřady se vyjadřují k návrhu územního plánu obce a při jeho posouzení 
hájí zájmy podle toho, jakou oblast reprezentují (např. životní prostředí, 
památková péče, doprava), dále kontrolují soulad s nadřazenými územ-
ními plány (viz minulý článek).
Mezi úřady, pro které se používá název dotčené orgány, patří:

l  státní úřady (např. ministerstva, pozemkový úřad, Ředitelství silnic 
a dálnic ČR aj.);
l  Krajský úřad Středočeského kraje (např. odbor památkové péče, 

odbor životního prostředí);
l  Městský úřad Černošice (např. odbor životního prostředí).

K územnímu plánu se vyjadřují také sousední obce, které hájí zájmy 
svých územních obvodů. 

3. veřejnost
Každý, kdo v území obce bydlí, podniká nebo chce podnikat apod., 
může k návrhu územního plánu podávat připomínky. Vlastníci pozem-
ků navíc mohou podávat námitky, stejně jako tzv. zástupce veřejnosti. 
O způsobu podávání připomínek je následující článek. 

čáST IV. – Proces pořizování územního plánu
Proces tvorby územního plánu může trvat i několik let. Zahrnuje něko-
lik kroků, které na sebe navazují.

1. rozhodnutí o pořízení územního plánu
O pořízení nového územního plánu rozhodne zastupitelstvo, stejně 
jako o tom, kdo bude pořizovatel a kdo určený zastupitel. Následně 
obec vybere zpracovatele územního plánu.

2. Přípravné práce
Zpracovatel shromáždí potřebná data a provede jejich analýzu (tzv. do-
plňující průzkumy a rozbory).
Vyhodnotí současný stav a rozvoj obce a vytvoří podklad pro zadání  
i pro následné zpracování územního plánu.

3. zadání pro zpracování územního plánu
Pořizovatel připraví zadání, které obsahuje požadavky a cíle obce. Za-
dání pak předá dotčeným orgánům a zajistí jeho zveřejnění. Následně 
vyhodnotí požadavky od dotčených orgánů a připomínky od veřejnosti 
a zapracuje je do zadání. Výsledné zadání schvaluje zastupitelstvo.

4. zpracování návrhu územního plánu
Zadání schválené zastupitelstvem je předáno zpracovateli, který podle 
něj vypracuje návrh územního plánu.

5. neveřejné projednání návrhu územního plánu
Nejdříve pořizovatel předá návrh územního plánu dotčeným orgánům 
k tzv. společnému jednání a zajistí jeho zveřejnění. Dotčené orgány se 
v příslušné lhůtě vyjádří formou stanovisek. Pokud jsou v nesouladu  
s požadavky obce, návrh se upraví nebo pořizovatel s určeným zastupi-
telem zajistí jednáním dosažení shody. Souběžně může k návrhu územ-
ního plánu podat připomínky i veřejnost, ale v tomto kroku neprobíhá 
veřejné projednání.

V této fázi je aktuálně návrh územního plánu Mníšku pod Brdy.  
Probíhají úpravy návrhu podle stanovisek dotčených orgánů; zároveň 
jsou tříděny a posuzovány dosud podané připomínky veřejnosti.

6. veřejné projednání návrhu územního plánu
Po vypořádání požadavků dotčených orgánů následuje představení 
návrhu územního plánu veřejnosti. Termín konání se zveřejňuje v před-
stihu a účastníky prezentace jsou pořizovatel, zpracovatel, určený za-
stupitel a hlavně veřejnost. Ta může uplatnit připomínky a námitky, a to 
nejpozději v den konání veřejného představení (více v příštím článku).

7. zpracování námitek a připomínek veřejnosti
Pořizovatel a určený zastupitel vyhodnotí výsledky veřejného projed-
nání. Pokud vyplynou požadavky na významné úpravy, pak se veřejné 
projednání opakuje, a to i několikrát (opět se mohou podávat připo-
mínky a námitky, ale jen k těm částem, které byly od poslední verze 
změněny).

8. schválení návrhu územního plánu
Po vyladění všech požadavků připraví zpracovatel návrh územního  
plánu, který bude předložen zastupitelstvu ke schválení:
l  pokud je schválen, pak přestává platit předchozí územní plán a roz-

hoduje se podle nového;
l  pokud není schválen, zpracuje se nový návrh a proces se opakuje 

od bodu 4;
l  pokud je zamítnut, může začít celý proces od začátku.

Schválený územní plán se může v některých částech změnit, o změ-
nách územního plánu rozhoduje zastupitelstvo. Proces změny není 
jednoduchý a také nějakou dobu trvá.

Závěr: Do územního plánu se promítají požadavky obce, k návrhu 
územního plánu se vyjadřují dotčené orgány z hlediska ochrany veřej-
ných zájmů, sousední obce a veřejnost. Územní plán ale je také politic-
kým rozhodnutím a záleží na tom, v jaké podobě zastupitelé územní 
plán schválí.

Dana Dvořáková, členka komise pro územní plánování a rozvoj měst

INSpeKCe žIVOTNÍHO prOSTřeDÍ  
V KOVOHUTÍCH
Dne 23. září 2015 proběhlo v Kovohutích jednání České inspekce  
životního prostředí (ČIŽP) se společností Kovohutě Holding DT (KHDT) 
o sanaci skládek nebezpečných odpadů loužence vanadu a hliníkových 
stěrů v areálu bývalé Bažantnice. Kromě zástupců ČIŽP a KHDT byli jed-
nání přítomni zástupci konzultantské firmy Ochrana podzemních vod  
s. r. o. (OPV), MěÚ Mníšek pod Brdy, MěÚ Černošice, Lesů ČR a soukromý 
vlastník jednoho z dotčených pozemků. 

Zástupci KHDT představili svůj návrh na sanaci formou zavezení celé 
oblasti zeminou a odizolováním odkaliště, které v současnosti propou-
ští nebezpečné odpady do spodních a povrchových vod. Návrh byl 
představen s odůvodněním, že na jiný typ sanace nemá KHDT finanční  
prostředky. Inspektorka Cikhartová (ČIŽP), která jednání vedla, ten-
to návrh ani jeho odůvodnění nerozporovala, naopak mu vyjádřila  
plnou podporu. Zbytek jednání pak svérázným způsobem směřovala  
k co nejrychlejšímu souhlasu všech zúčastněných. Jménem MěÚ 
Mníšek pod Brdy jsme vznesli požadavek na doplňkový průzkum  
z důvodu podezření na přítomnost skládky krycích solí pod hladinou  
spodní vody v oblasti východní haldy. Toto podezření vyplývá z výpo-
vědí očitých svědků a z dostupných výsledků chemických rozborů. Tuto 
námitku ČIŽP přijala a do protokolu byla zařazena v následujícím zně-
ní: „Realizační projekt bude obsahovat výsledky doprůzkumu v oblasti 
sond S1, S2 a S3, v rámci kterého bude ověřen potenciální výskyt ulo-
žení „krycích solí” v terénní depresi pod úrovní hladiny podzemní vody.” 
Dodatečným průzkumem byla pověřena firma OPV. V případě potvrze-
ní přítomnosti zmíněné skládky solí by mělo dojít ke změně projektu 
KHDT a oblast by měla být odizolována podobně jako propouštějící 
odkaliště tak, aby nedocházelo k další kontaminaci podzemní vody. 

Řešení předložené KHDT není zdaleka ideální. Tím by (i vzhledem k pre-
zentaci OPV na minulém jednání zastupitelstva města) bylo úplné nebo 
alespoň částečné odtěžení skládek odpadu a kontaminované zeminy 
(odhadem za 400 – 600 milionů Kč). KHDT však takovou investici od-
mítá, město ji zaštítit nemůže a situace s dotacemi je komplikovaná, 
neboť soukromým subjektům jsou k dispozici pouze některé typy do-
tací, a navíc by o ně musely žádat KHDT, nikoli město. Městu se tedy 
nyní nabízejí pouze dvě možnosti. Buď podpoří projekt KHDT, který 
problematickou skládku neodstraní, nicméně omezí další znečišťování 
povrchové a spodní vody. Nebo se v řízení odvolá, což bude ve svém 
důsledku znamenat, že skládky budou ponechány v nezměněném 
stavu, tedy rozkopané a propouštějící jedovaté látky do povrchových  
a podzemních vod. Pracovní skupina Kovohutě proto intenzivně pra-
cuje na alternativních možnostech, jak sanaci Bažantnice ovlivnit či 
alespoň doplnit. O výsledcích Vás budeme informovat v některém  
z následujících Zpravodajů. Případné podněty můžete adresovat urče-
né zastupitelce a místostarostce Daniele Páterové.

Za pracovní skupinu Kovohutě, Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
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SáZeNÍ KLOKOče NA SKALCe
Ve spolupráci s kroužkem Mladý vědec pod vedením Aničky Čiškové 
proběhlo v úterý 6. října na Skalce sázení klokoče. Doplnili jsme tak  
naučnou stezku poznávání skaleckých stromů.

Odpoledne jsme si 
moc užili. Děti utvo-
řily skupiny, ve kte-
rých sázely 3 klokoče.  
Každá skupina svůj 
klokoč pečlivě zasa-
dila a pořádně zalila. 
Malí vědci klokoče 
také změřili – nejen 
velikost keříku, ale 
také velikost největší-
ho listu. 

Tím ale jejich návštěva na Skalce neskončila. Každé dítě dostalo edukač-
ní kolečko, kde je mapa skaleckých stromů, a tak mohly Skalku dále po-
znávat. Každý tým si vybral jeden skalecký strom a u něj provedl měření 
obvodu kmene, zkoumal barevnou škálu listů a řadu dalšího.

Ráda bych tímto poděkovala Aničce Čiškové a jejím malým vědcům, že 
nám pomohli při sázení. A věřím, že se na Skalku budou stále vracet.

Tereza Středová, OKS, správkyně BAS

CO je KLOKOč? A CO je KLOKOčÍ?
Téměř každý z nás si vybaví krásnou píseň z dílny pánů Jiřího Suché-
ho a Jiřího Šlitra nesoucí název Klokočí. Víte kterou, ne?
Je tu však to klokočí a potmě strach 
a do očí padl ti prach. 
Proto vím, že se sluší mít smutek v duši, 
vzlykat a přitom říkat: já rád tě mám.

Klokoč, správně klokoč zpeřený, je keř, který dorůstá výšky až 5 m 
a poněkud připomíná bez černý. Listy jsou lichozpeřené, dvou až 
tříjařmé, tedy s 5 až 7 široce eliptickými až vejčitými lístky. Kvete  
v květnu krásnými nevelkými zvonkovitými květy, které jsou bílé,  
někdy dokonce s načervenalým nádechem, a dokonce moc hezky 
voní. Dlouze stopkatá květenství visí volně dolů.
Klokoč žádá po pěstiteli velkou dávku trpělivosti. Semena klíčí 
zdlouhavě, rostliny po výsadbě dorůstají jen zvolna do konečné ve-
likosti. Odmění se nám však tím, že na jednom místě vydrží desítky 
let. Co je ale také důležité, má zvláštní, velmi tvrdá a krásná semena. 
Ta vždy lákala k dekorativnímu využití. Vypadají pěkně jen tak polo-
žená na misce, ale i nalepená jako obrázek. Historický původ spjatý 
s křesťanstvím pak mají růžence, tedy modlitební korálky, ze semen 
klokoče. Semena jsou vlastně jako takové tmavě hnědé až dočerve-
na zabarvené korálky. 
A proč jsme je vysadili na Skalce? Protože tato krásná rostlina do 
barokního areálu patří. Navíc se dají její semena využít právě třeba 
někdy v budoucnu pro tvorbu „skaleckých růženců“. Doufáme jen, že 
je nikdo nezničí, ale že budou chráněny všemi návštěvníky.

(Jako zdroj informací byl použit článek „Jak pěstovat klokoč a sklízet 
krásné klokočí?“ autora Jiří Žlebčíka - www.ireceptar.cz.)

NejeN TUrISTICKý rOK 2015 NA SKALCe 
(pOMALU KONčÍ)
Letošní sezona na Skalce byla velice bohatá. Barokní areál se stává čím 
dál oblíbenější u turistů a mnoho z nich se sem vrací.
Letos proběhlo na Skalce přibližně 50 svatebních obřadů, což je více 
než v loňském roce. Jsme rádi, že zájem o svatbu na Skalce roste. Nej-
častěji se obřady konají u jezírka, dále uvnitř kláštera a třetím nejoblíbe-
nějším místem obřadu je prostor před kostelíkem.
Přijela sem také řada zájezdů, které jsme po areálu včetně poustevny 
provedli a řekli jim i něco o historii Skalky. Nejvíce k nám jezdí školy 
a pak také senioři. Prohlídku vždy přizpůsobujeme složení zájezdu, to 
znamená, že pokud přijedou prvňáčkové, nezatěžujeme je historický-
mi daty, ale snažíme se jim historii přiblížit zábavnou formou. Také jim 
zapůjčujeme edukační kolečka, díky kterým mohou poznat skalecké 
stromy. 

Foto: Anna Čišková

Během sezony se konaly na Skalce také různé koncerty. Žánrový rozsah 
byl velmi pestrý, mohli jste navštívit koncerty vážné hudby, koncerty 
Jiřího Schmitzera a Ginevry během Mníšeckého kulturního léta či Skal-
kaFest.
Proběhly zde i společenské akce jako slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže záchranářů SOS Extreme nebo česká premiéra filmu o Kájovi 
Maříkovi „Mauí chuapec z Radošovec“, kterou představili přímo sloven-
ští tvůrci.
Skalka se stala také objektem filmařů. Natáčely se tu některé scény nově 
připravovaného filmu „Teorie tygra“ s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzero-
vou.
V neposlední řadě se na Skalce uskutečnilo mnoho výstav. Podle ohlasů 
se většina z nich líbila a mnohé tvůrce jsme na Skalce neviděli naposle-
dy a můžete se na ně těšit opět za pár let. Někteří autoři zaujali natolik, 
že mnohá svá díla prodali.
V rámci Dnů evropského dědictví jsme uspořádali i večerní prohlídky 
Skalky. Návštěvníci mohli vidět Skalku jen za svitu svíček. V těchto pro-
hlídkách bychom chtěli pokračovat i v příštím roce.
Touto cestou bych moc ráda poděkovala svým kolegům ze Skalky, kteří 
odvedli velký kus práce, a sice panu Petru Kuntovi, Adéle Štumpové, 
Alici Kukolové, Monice Strouhalové, Aničce Marvanové, Zuzce Králové, 
Marcele Lejdarové a Ondřeji Horákovi. Velký dík patří také Daniele Prei-
ssové, která se po celý rok stará o květinovou výzdobu nejen v klášteře.
Věříme, že příští rok bude na Skalce také takto úspěšný. Děkujeme pro-
to Vám všem návštěvníkům a těšíme se na Vás i příští rok. Novou sezonu 
zahájíme na Skalce začátkem dubna 2016.

Tereza Středová, OKS, správkyně BAS

preMIérA 2. DÍLU DVD fILMU  
MAUÍ CHUApeC Z rADOšOVeC
V neděli 27. září proběhla ve slovenských Radošovcích premiéra druhé-
ho DVD filmu „Mauí chuapec z Radošovec“. Jedná se o amatérský film 
inspirovaný knihou o Kájovi Maříkovi. Na premiéru zavítali i zástupci 
Mníšku pod Brdy a také Maříkologové z Brna.

Premiéra měla stejně jako v loň-
ském roce velmi vysokou účast. 
Byl zaplněný celý kulturní sál v Ra-
došovcích. Všichni nás velmi vřele 
přivítali a vzpomínali na jarní ná-
vštěvu u nás v Mníšku.
Premiérou nás provedla stejně 
jako vloni Anna Božková ze slo-
venského rádia Lumen. V přestáv-
kách mezi jednotlivými díly dělala 
rozhovory s herci, kteří se nám ve 
filmu představili. Někteří z nich 
před publikum předstoupili v tra-
dičních krojích. 

Na druhém DVD je dalších 5 dílů příběhů o Kájovi Maříkovi (Pan lou-
pežník, Kníže pán, Děti na zámku, Na sbírce s milosrdným bratrem, Jak 
Kája „vykuřoval“), které jsou velmi vtipné. Zpracování je dynamičtější, 
než bylo u prvního DVD. Příběhy natočilo společenství Rodzina Veseuá.
Na závěr pozval starosta Petr Digrin radošovské opět k nám do Mníšku, 
abychom zde promítli v české premiéře i toto druhé DVD. Tak věříme, že 
naše pozvání přijmou a na jaře se na ně budeme moci těšit.

Tereza Středová, OKS, správkyně BAS

KOTLÍKOVé DOTACe I prO ObčANy 
STřeDOčeSKéHO KrAje? MOžNá ješTĚ 
LeTOS
Státní fond životního prostředí vyhlásil v rámci operačních programů 
výzvu číslo 16 v prioritní ose 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských 
sídlech se specifickým cílem 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění do-
mácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťu-
jících látek.
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žeLeZNá NeDĚLe ANeb úKLID přeD ZIMOU
Překáží Vám ve sklepě, na dvoře, na zahradě železný šrot nebo ko-
vový odpad, jako třeba stará kamna, trubky, díly z aut? Už nemusí –  
1. listopadu 2015 od 8 do 18 hodin pro Vás pořádá Město Mníšek 
pod Brdy tzv. Železnou neděli.

Navazujeme na tzv. Železný víkend a Bílou sobotu, které proběhly letos 
na jaře. Soudě podle svezeného odpadu (2,5 tuny kovového odpadu  
a dále 40 televizorů a monitorů, 49 lednic a 3 kontejnery drobné elek-
troniky) měly tyto akce úspěch, a tak je pro Vás chceme zopakovat. Veš-
kerý odpad pouze vyskládejte k ulici či silnici před svým domem. Sběr 
budou opět provádět pracovníci mníšeckého sběrného dvora, a to na 
území Mníšku, Rymaní i Stříbrné Lhoty. Bílou sobotu, tedy sběr starých 
praček, mrazniček, televizorů a dalších elektrospotřebičů, připravíme 
opět na jaro. 

Informace o svozu získáte také na telefonních číslech 731 410 209  
a 318 541 920 nebo na e-mailu odpady@mnisek.cz.

SbĚr bIOODpADU
Od září do listopadu nabízíme mimořádně sběr bioodpadu do velkoob-
jemových kontejnerů, a to nejen na sběrném dvoře v Mníšku, ale také 
v Rymani a Stříbrné Lhotě. Každý víkend (pátek-neděle) je určen pro 
vybraný typ odpadu – prosíme, dodržujte tato pravidla:
23. 10. – 25. 10. pouze sběr větví
30. 10. –   1. 11. tráva, ovoce, listí, plevel, květiny
   6. 11. –   8. 11. pouze sběr větví
13. 11. – 15. 11. tráva, ovoce, listí, plevel, květiny
20. 11. – 22. 11. pouze sběr větví
V Mníšku pod Brdy je kontejner umístěn u sběrného dvora, ve Stříbrné 
Lhotě u točny autobusu a v Rymaních u autobusové zastávky směrem 
do Zahořan. Díky třídění bioodpadu ušetříte místo v popelnicích, kam 
bioodpad nepatří. Bude odvezen do kompostárny, kde může být využit 
a později tak poslouží například jako nová zemina a materiál pro parky. 
Prosíme, třiďte bioodpad!

SbĚrNý DVůr TřÍDĚNéHO ODpADU  
V ZIMNÍM režIMU
Od 1. listopadu přechází Sběrný dvůr tříděného odpadu v Mníšku pod 
Brdy do tzv. zimního režimu, což znamená především změnu provozní 
doby: 
úterý a čtvrtek 14.00 – 17.00
sobota     8.00 – 12.00

Aktuální provozní doba a další informace k nakládání s odpady jsou 
zveřejněny na www.mnisek.cz v sekci Kam s odpadem. Telefonní kon-
takt na obsluhu sběrného dvora je 731 410 209 a 318 541 920 (v pro-
vozní době dvora).

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Z čINNOSTI MĚSTSKé pOLICIe
V minulých týdnech jsme řešili standardní případy spojené s ochranou 
života a majetku a veřejného pořádku. Často jsou naše zásahy spojeny 
se zvířaty, a to jak s divokými, tak domácími. Opět jsme spolu s myslivci 
řešili výskyt divokých prasat ve městě. Odchytili jsme několik zatoula-
ných psů a navrátili je majitelům. Spolu s veterinární správou jsme šetřili 
podezření z týrání zvířat v Nové Vsi pod Pleší. Asistovali jsme u dopravní 
nehody na R4 v našem katastru, kterou způsobil pes. Jelikož byl při ne-
hodě zraněn, zařídili jsme jeho ošetření na Veterinární klinice Zbraslav  
a poté zajistili jeho vrácení majiteli. 

Další oblast naší činnosti se týká problematiky návykových látek. Vyjíž-
děli jsme do Edenu, kde nezletilý chlapec požíval a měl u sebe návyko-
vé a psychotropní látky – případ jsme předali Policii ČR. V blízkosti STK 
a u náměstí F. X. Svobody jsme zlikvidovali použité injekční stříkačky. 
K našim povinnostem patří také převoz podnapilých osob do protial-
koholní záchytné stanice. Vzhledem k tomu, že nejbližší zařízení pro 
Středočeský kraj je nyní v Kolíně, znamenal pro nás převoz podnapilé 
a navíc agresivní ženy několikahodinovou cestu do desítek kilometrů 
vzdáleného Kolína a zpět.

Samozřejmostí je řešení problémů v občanském soužití. Za zmínku sto-
jí tentokrát opětovné zásahy Na Kvíkalce, kde strážník městské policie 
Tomáš Grusz mj. uhasil zapálený plot. Zasahovali jsme u rvačky v jed-
né z mníšeckých restaurací, kvůli rušení nočního klidu jsme několikrát 
vyjížděli na hřiště i další místa, Policii ČR jsme předali případ krádeže 
hotovosti v Osvěžovně Batalion. 

Dále jsme mj. v součinnosti s SDH Mníšek pod Brdy šetřili stržení a po-
škození kabelů osvětlení v podchodu u Kovohutí, likvidaci ropných lá-
tek na ulici Řevnické (s HZS), odstranění autovraku u Pivovárky nebo 
krádež ovoce ze sadu.

Průběžně pomocí radaru sledujeme, zda řidiči dodržují maximální po-
volenou rychlost, a to nejen v Mníšku, ale i dalších obcích, kde působí-
me. Kontrolujeme placení parkovného na náměstí F. X. Svobody nebo 
asistujeme u řešení dopravních nehod. Díky kontrole jsme odhalili řidi-
če, který u Edenu řídil bez platného řidičského průkazu. 

Rádi bychom Vás upozornili na to, že účinnosti nabyl nový „tržní řád“, 
jehož součástí je i zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém 
území města. Při porušení tohoto nařízení neváhejte kontaktovat měst-
skou policii na tel. 737 27 42 27.

Za Městskou policii Mníšek pod Brdy Milan Kotouč a Tomáš Heckr

VýLUKA NA VLAKOVé TrATI  
U VrANéHO NAD VLTAVOU
V době od 18. října do 16. listopadu 2015 bude probíhat druhá etapa 
výluky na vlakové trati 210 v úsecích Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy 
– Týnec nad Sázavou a Vrané nad Vltavou – Dobříš. Mezi Vraným nad 
Vltavou a Týncem a Vraným nad Vltavou a Dobříší budou po dobu vý-
luky všechny vlaky nahrazeny autobusovými spoji, které pojedou již ze 
Zbraslavi dle výlukového jízdního řádu. Podrobné informace a výlukový 
jízdní řád najdete na www.cd.cz a také na www.mnisek.cz. 

AUTObUSy pID č. 317  
NebUDOU Až DO jArA ZAjÍžDĚT  
DO VOZNICe
Z důvodu úplné uzavírky silnice III/11628 v obci Voznice došlo od pon-
dělí 12. října k dočasné změně zastávek autobusu linky PID 317. Je 
zrušena zastávka „Voznice“ (v obci), a to v obou směrech. Současně je 
zřízena náhradní zastávka u vjezdu do obce – mezi mostem přes R4  
a začátkem zástavby, v provizorní otočce na konci „Andělských schodů“. 

Zastávka „Voznice, Polesí“ je po dobu uzavírky zrušena bez náhrady. 
Tato změna platí do odvolání (přibližně do poloviny dubna 2016). 

Objížďkový jízdní řád najdete na webu www.ropid.cz a také  
www.mnisek.cz (autobusy z Voznice vyjíždějí v obou směrech pouze  
o 1 minutu později oproti standardnímu jízdnímu řádu).

Zora Kasiková, redakce, OKS, s využitím informací ROPID a ČD

Záměrem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního  
vytápění domácností, tedy např. z kotlů, které se používají doma.  
Lidštěji řečeno jde o výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá 
paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.
O tyto podpory mohly do 30. 9. 2015 požádat jednotlivé kraje, které 
pak budou dál finanční prostředky na základě žádostí uvolňovat svým  
občanům. Dotázali jsme se, zda i Středočeský kraj podal žádost o přidě-
lení podpory, a bylo nám sděleno, že ano.  

Na co dostanete dotaci:
l  zdroj včetně nákladů na jeho instalaci;
l  nová otopná soustava;
l  rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, 

úpravy spalinových cest;
l  finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti 

budovy (max. 20 tis. Kč);
l  služby energetického specialisty;
l  projektová dokumentace.

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, mohou být 150 tis. 
Kč (tj. maximální výše dotace je 127,5 tis. Kč).
I dále budeme vše sledovat, a jakmile budeme mít další nebo nové in-
formace, zveřejníme je ve Zpravodaji, na webu a na Facebooku města.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Zprávy z radnice
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Zprávy z radnice

Představujeme Vám Pavilon – 
budovu, díky které získá škola 
nové třídy a družiny a celý Mníšek 

prostory pro kulturní i společenské 
vyžití. Můžeme tím vyřešit dva palčivé 
problémy našeho města a zároveň 
vytvořit místo, kde se budou lidé rádi 
potkávat.

Mníšecká škola praská ve švech. Vyšší  
porodnost i příliv mladých rodin do města 
způsobily, že se dnes učí ve všech možných 
prostorách a škola již vyčerpala všechny rezer-
vy. Už nám zbývá jediná možnost – postavit 
novou přístavbu školy, kde vzniknou učebny, 
nová družina a zázemí. Toto řešení přijalo už 
minulé zastupitelstvo a na projekt nové školy 
město získalo více než čtyřicetimilionovou fi-
nanční dotaci.

Na konci září se zastupitelé poprvé sezná-
mili se studií budovy Pavilonu, který by měl  
v průběhu příštího roku vyrůst na ploše před 
současnou školou. Za návrhem stojí zkušený 
architekt Peter Sticzay-Gromski, který kro-
mě jiného projektoval nové budovy školy  
a sportovní haly v Černošicích a školu ve Velké 
Chuchli.

Návrh však Mníšku nabízí víc než jen tolik po-
třebné rozšíření školy. Předpokládá, že novou 
školní budovu s moderními třídami, zázemím 
a školní družinou doplní nové kulturně-spo-
lečenské prostory, které město dlouhodobě 
potřebuje.

Zatímco dvě nadzemní podlaží budou patřit 
školním aktivitám, v přízemí vznikne nový sál 
pro 150 až 200 lidí, prostory pro mateřské cen-
trum, klubovny pro kroužky a spolky včetně 
například klubu důchodců nebo samostatný 
cvičební sál s vlastním zázemím. Rodiče če-
kající na své ratolesti a návštěvníci kulturních, 
společenských i komunitních aktivit by se  
potkávali v kavárně.

Z Pavilonu by mělo vzniknout přirozené místo, 
kde se budou lidé každý den potkávat a ko-
munikovat spolu. Propojení školních a mimo-

školních aktivit v jednom místě určitě přivítají 
rodiče, protože jim ulehčí logistiku a přinese 
mnohem vyšší bezpečnost pro děti. Celý pro-
stor bude navíc bezbariérový a díky propojení 
s původní školou se i ona stane částečně bez-
bariérovou.

jedinečná příležitost
 „Nový Pavilon jsem navrhl tak, aby se nesna-
žil konkurovat hlavní budově školy. Ustupuje 
stranou a jenom koriguje měřítko „nafouk-
lého“ prostoru vnitrobloku. Zároveň vytváří 
hned před školou prostor malého náměstíč-

pAVILON. NOVé OHNISKO žIVOTA V MNÍšKU 

pozvánka na veřejnou prezentaci
líbí se vám Pavilon? něco se vám na něm nezdá? 

Přijďte si popovídat s architektem Petrem Sticzay-Gromskim o jeho návrhu.  
Kromě architekta můžete plány prodiskutovat i se zastupiteli města,  

zástupci školy, družiny, spolků a kroužků.

Diskuse se koná  
v pondělí 2. listopadu 2015 od 18 hodin  

v městském kulturním středisku V Lipkách.

Své názory a otázky můžete vyplnit přímo na webu www.pavilonmnisek.cz 
nebo poslat na adresu pavilon@mnisek.cz.

ka. Přidanou hodnotou se stala pasáž, která 
rozděluje přízemí na část kulturního domu  
s výstavní síní a kavárnou a druhou část věno-
vanou kroužkům a spolkům. Nevzniká tedy 
„nějaký“ objekt na louce, ale živý Pavilon, kte-
rým protéká město,” komentuje svůj návrh ar-
chitekt Peter Sticzay-Gromski. Studie vznikala 
více než tři měsíce na základě mnoha poža-
davků a podnětů budoucích uživatelů objektu 
- jak školy, tak například zástupců mateřského 
centra, klubu důchodců, cvičitelů a dalších.

Velkou pozornost architekt ve spolupráci  
s městem věnovali také širšímu okolí stavby, 
především mysleli na parkovací plochy. S Pa-
vilonem by se mělo zvětšit stávající parkoviště  
v ulici Jana Šťastného, další parkovací plo-
chy by mohly vzniknout v ulici Komenského  
a u hřbitova v ulici Nádražní.

Během října budou zastupitelé projednávat 
možnosti financování Pavilonu a schvalovat 
další postup tak, abychom mohli začít objekt 
na konci příštího roku využívat. Tento termín 
bychom chtěli a měli stihnout – nejen kvůli 
nutnému rozšíření školy a družiny, ale i kvůli 
podmínce pro čerpání dotace.

 „Tento projekt je pro město Mníšek svým 
způsobem jedinečnou a neopakovatelnou 
investicí. Naši předkové s láskou a odhodlá-
ním budovali sokolovny, divadla nebo jiné 
společenské vlastenecké budovy, podob-
ně pozitivně by měli občané Mníšku vnímat  
i tuto ojedinělou příležitost. Vložením Pavilo-
nu do prostoru před školou vznikne další ak-
tivní veřejný prostor v městě pod Brdy. Kvalitu 
života ve městech dnes určuje především kva-
lita mezilidských vztahů. Vytvoření Pavilonu 
s pasáží a malého náměstí mezi ním a školou 
dává předpoklad pro naplnění této vize.,” do-
dává architekt Peter Sticzay-Gromski.

Lukáš Nádvorník
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Školy a školky

zahajovací koncert zUš
K zahájení školního roku 2015/2016 se  
v pátek 25. září představili na Skalce naši 
pedagogové z pobočky ZUŠ Řevnice  
v Mníšku pod Brdy.

Na úvod koncertu zazněl koncert od  
W. A. Mozarta pro lesní roh v podání Adé-
ly Turek. Zahráli i noví pedagogové, kteří  
letos v Mníšku začali vyučovat – klavíristka 

Pavla Nováková a kytarista Jan Peš.

Učitel kytary Miroslav Fiedler zahrál nádherné skladby Alfonse Mudary 
a Heitora Villa-Lobose pro sólovou kytaru. Také pedagog Jan Peš před-
vedl své umění i se svou manželkou Lenkou Pešovou, a to skladbou 
Fado Mae. Obecenstvo bylo nadšeno.

Učitelka klavíru Pavla Nováková se představila v Beethovenově triu 
opus 11 společně s houslistkou Ivanou Ferovou a violoncellistou Mar-
kem Novákem.

Vrcholem celého koncertu se stala překrásná skladba Kol Nidrei od 
Maxe Brucha v podání manželů Novákových.

Je obrovská škoda, že příležitost vyslechnout si tak kvalitní a výjimečný 
koncert využilo jen málo posluchačů. Akustika sálu na Skalce a špičkoví 
umělci byli velkou inspirací ke studiu hry na hudební nástroje.

Velké poděkování patří hostům tohoto koncertu, kteří přijali naše po-
zvání: Lenka Pešová je profesorkou zpěvu na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka a Marek Novák je skvělým violoncellistou v České filharmonii.

Představujeme Vám naše pedagogy:

Bc. Pavla Nováková vystudovala konzervatoř EA v Kroměříži, obor hra 
na klavír u Mgr. Jolany Zedekové, a Pedagogickou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně, obor hra na klavír u doc. Petra Haly. Od roku 2008 
působila na gymnáziu s uměleckou profilací jako učitelka klavíru a ko-
repetitorka. Na ZUŠ pracuje od r. 2015

Jan Peš DiS. – vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze obor 
klasická kytara. Působí jako pedagog na ZUŠ Klecany (obor klasická 
kytara). Je členem kapely Rockopera Praha. Spolupracuje s předními 
českými umělci (Kamil Střihavka, Viktor Dyk, Milan Steigerwald, Jaryn 
Janek). Na ZUŠ působí od roku 2015.

Ivana Ferová

PoháDková tříDa
Je moc milé sledovat, jak se dětem snaží paní učitelky zpestřit každo-
denní vyučování. Třídy jsou krásně vymalované, k dispozici jsou pestré 
pomůcky. Škola by měla být hrou, ta naše se ale v rukou šikovných paní 
učitelek pomalu proměňuje v docela kouzelné místo.

1. A ZŠ Mníšek pod Brdy se vydala do opravdové pohádky hned první 
školní dny. Zámek je od školy jen krůček. A tak se malí školáčci nejdřív 
vydali na cestu tam. S kouzelnou paní průvodkyní si přiblížili život zná-
mých majitelů a hlavně se poznali se zámeckými strašidýlky. Některá 
zámeckému pánu pomáhala, jiná zas tropila s dětmi veselou neplechu. 
Ale žádných se nebylo třeba bát. Strach neměl nikdo, ani když se na 
stmívajícím nádvoří objevila skutečná bílá paní. Tiše procházela a svíč-
kou osvětlovala okouzlené obličeje dětí. Největším kouzlem však byla 
noc strávená v zámeckých komnatách. Stateční rytíři a krásné princez-
ny se s pohádkou zavrtali do spacáků, ze zámecké věže je hlídal čert 
Brdeček, z nádvoří bílá paní a ze sklepů vodník. Nerušeně tak prospali 
celou noc a ráno je probudila vynikající zámecká snídaně. Říká se, že 
sen při první noci na novém místě se plní. Jako maminka bych si jen 
přála, aby ta naše školní pohádka takhle kouzelně začala a prováděla 
děti vesele a poutavě co nejdéle. 

Pavla Plocková

canisteraPie – Pejskové ve školce
V pátek 18. 9. jsme si do školky pozvali na návštěvu tři přítulné pejsky  
a jejich paničky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací  
o psím světě, naučili jsme se, jak se k pejskům chovat a nechovat, co 
dělat, když potkáme cizího psa, proč se nás pejskové někdy bojí a proč 
se my nemusíme bát jich. Už víme, jak dát pejskovi najevo, že si s ním 
zrovna nechceme hrát, nebo jak ho naopak ke hře vybízet. Mohli jsme 
si vyzkoušet, jak se psi správně vodí na vodítku, jak a za co jim dávat 
odměnu a potom jsme se nimi mohli pořádně pomazlit. Sami na sobě 
jsme si vyzkoušeli, že takové psí pomazlení je příjemné, uklidňující  
a všem nám zvedlo náladu. Zjistili jsme tak, co je to vlastně ta canistera-
pie – léčení duše i těla s pomocí chlupatých kamarádů.

Ve fotogalerii na webu školy www.msnova.cz si můžete prohlédnout 
fotky z celé akce.

Mgr. Jana Žáková, třída Želvičky, MŠ Nová
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Rozhovor

V áclav Malý je velký muž. Duchem, 
mírou svého autentického lidství, 
empatií a schopností jednodu-

še formulovat odpovědi a komentáře  
i na velmi závažná společenská či du-
chovní témata. Rozhodně je osobností 
nejen mezi duchovními, ale požívá též 
autority přímého aktéra přelomového 
listopadu ́ 89. Takových autorit už není 
mnoho. Buď již zemřely, jako třeba 
nejvýznamnější novodobá osobnost, 
Václav Havel, nebo se listopadovému 
odkazu zpronevěřily či na něj jaksi 
pozapomněly. Nezadržitelně se blíží 
konec jedné silné generace osobností, 
přirozených vůdců. A podivné a hlavně 
škodlivé je, že těch nových osobností, 
požívajících autoritu celé společnos-
ti, nositelů myšlenek a celospolečen-
ských témat, se nám jaksi nedostává. 
Člověk aby pohledal. Proto jsme tolik 
rádi, že se nám biskup Malý věnoval 
během své návštěvy Mníšku, když zde 
vedl slavnost biřmování. Rozhovor  
s ním byla radost. Ne veselí, ale radost 
z mnoha přesně a jasně formulova-
ných a inspirujících myšlenek. Díky.

Pane biskupe, co pro Vás znamená Mníšek  
a Skalka?  
Mníšek se velmi změnil, žasnu nad úpravou 
centra. I Skalka je opravená a je z ní krásný 
výhled. Vzpomínám, jak jsem tam sloužil mši 
- mnoho lidí, kteří šli po trase do Řevnic, se 
při té bohoslužbě na chvilku zastavilo. S tím 
mám spojenu Skalku. A po dnešní zkušenos-
ti mám velkou radost, že se omladilo farní 
společenství. Jak jsem slyšel, stěhují se sem 
mladé rodiny a část z nich má také vazbu ke 
kostelu, což mě těší.  

Byli jsme v kostele sv. Václava, setkáváme se 
týden přes svátkem sv. Václava, jehož jméno 

také nosíte. Jak tohoto českého patrona vní-
máte?
O svatém Václavu bylo mnoho napsáno. Byl 
to člověk na svou dobu vzdělaný, který se 
snažil kultivovat mravy. Nebylo to vůbec 
snadné, doba byla velmi drsná, existovalo ot-
roctví, různé zájmy velmožů, kteří mezi sebou 
soupeřili, a on se do toho snažil vnést smír  
a klid. To je aktuální i pro dnešek. Byl vládcem, 
který chápal svoji vládu tak, že je mu propůj-
čena a nemůže s ní nakládat jakkoliv. Byl si 
dobře vědom, že má zodpovědnost. To je dů-
ležité i pro současné veřejné činitele. Svěřená 
moc opravdu není jejich vlastnictvím, neměla 
by být cestou k zisku a ovládání druhých, ale 
k tomu, aby dávali lidi dohromady a snažili se 
o smír a pokojné soužití celé společnosti. 

Náš rozhovor vyjde přibližně tři týdny před 
výročím listopadové revoluce, od které uply-
nulo už čtvrt století. Máme si ji připomínat? 
Myslím, že poselství Listopadu je především  
v tom, že tehdy lidé našli to lepší v sobě – 
pěkně se k sobě chovali, byli ochotní si po-
moci, byli vůči sobě pozorní. Ano, bylo to 
vzepětí, které netrvalo dlouho, ale přece se 
najednou ukázalo, že lze žít jinak, než jen  
v podezřívavosti, nedůvěře, soupeření. Dalo 
by se o tom mluvit dlouho, ale na tento odkaz 
by se nemělo zapomínat. 

Byl jste mluvčím Charty 77, zakladatelem 
VONS, mluvčím OF - je pro Vás právě křesťan-
ství a víra tím „motorem“ k hájení svobody,  
k tomu vzít na sebe zodpovědnost a aktivně 
se stát tím „tahounem“ věcí k lepšímu?  
Jistě, pro mě je inspirací konkrétní osoba, Je-
žíš, protože on se neptal, jestli ten nebo onen 
je tak či jinak mravný. Když byl někdo v nou-
zi, snažil se mu pomoci a snažil se vést lidi ke 
svobodě. Nepřivlastňoval si je, ale vždy, když 
vykonal dobrý čin, nechal je žít dál: někteří 
zůstali na cestě uzdravení, někteří možná ne. 
Ježíš mě fascinuje svou svobodou: nevázal 
lidi na sebe, ale chtěl je postavit na vlastní 
nohy. To byla pro mne inspirace, abych se za-
čal angažovat v lidskoprávních záležitostech.

V Mníšku organizujeme akce, jako byl napří-
klad Maraton psaní dopisů Amnesty Interna-
tional. Proč by se podle Vás měli například 
mladí lidé zajímat třeba o politické vězně ve 
vzdálených zemích? 
Za mého mládí nějakou dobu trvalo, než se  
k nám dostaly zprávy z druhé polokoule. Dnes 

díky technologiím můžeme sledovat v přímém 
přenosu, co se děje v Austrálii, v Africe nebo  
v Jižní Americe. Nemůžeme říci „To nás ne-
zajímá“, protože dnes jsme opravdu součástí 
celého světa, nejen Evropy nebo dokonce jen 
střední Evropy. Jistě, máme zde své těžiště, 
ale svoboda je nedělitelná. V dnešním propo-
jeném světě, když je někde nějaká škaredost 
nebo konflikt, velmi lehko se může přelít i do 
našich končin. Sledování dění ve světě pat-
ří i z tohoto důvodu ke kultuře, vzdělanosti  
a osobní vyzrálosti. Lidé dnes cestují, setká-
vají se s cizími kulturami. Nemůžeme vidět 
jen svoji českou kotlinu, měli bychom se také 
snažit co nejvíce se dozvídat. Každý nemusí 
všechno sledovat do podrobností, ale my-
slím, že chybí všeobecný přehled, což není 
dobře. 
Na druhé straně je ale nutné, aby člověk byl 
někde doma. Mladá generace hodně cestu-
je, ale zdá se mi, že někdy je to jen povrchní 
honba za zážitky. Dogmatem je adrenalin, 
bez něj jakoby nic nemělo cenu. Cílem cest 
ale nemusí být vždy jen to, co nás těší, nebo 
oblast, kde se cítíme dobře, ale kde poznáme, 
že lidé žijí jinak, než my. Člověk ocení, co je  
v cizí kultuře dobré, když je sám zakotven. 
Zpětně to vede k tomu, aspoň u mne, že si 
velmi vážím, že žiji v České republice, v po-
měrně kultivovaném prostředí, že netrpím 
hladem, že tu mám přátele a k základní spo-
kojenosti života mi nic nechybí. 

Moc se mi líbila Vaše promluva ke studentům 
na téma statečnosti (v pořadu Bez vytáček  
o křesťanství), o statečnosti nést zodpověd-
nost i za své chyby a omyly, za svá slova. Řekl 
jste, že svoboda slova má své meze tam, kde 
uráží někoho jiného. Řekl jste, že to není mož-
né nařídit zákonem. Jak myslíte, že je možné 
společnost, jednotlivce k tomuto vychovat? 
Záleží na každém z nás. Čím více bude jedin-
ců, kteří - aniž by se povyšovali, vyčleňovali 
nebo druhými pohrdali - budou pěstovat kul-
tivovanost dialogu, tím větší budou mít vliv. 
A přirozeně bych to očekával – tady budu 
kritický – i od veřejných činitelů. Často jsem 
svědkem monologů, kdy „pí ár“ dotyčného 
nebo dotyčnou naučí, co má říct, aby pro-
pagoval své cíle, a on či ona v debatě vůbec 
neposlouchá druhého. Je velmi důležité, aby-
chom dovedli naslouchat. Jsme často plni 
toho svého, třeba i dobrého, a naslouchání 
chybí. Začíná to už ve škole, kde by vyučující 
měli vést svěřené žáky, aby dovedli naslou-
chat jeden druhému. A začíná to také v rodi-
ně. Dnes jsou úžasné možnosti komunikace, 
ale lidé si nenaslouchají. Je neuvěřitelné, co 
všechno na sebe na Facebooku a jinde „vylijí“, 
abych to řekl slušně, ale vůbec nejsou schop-
ni vnímat druhého, jen si uleví. Naslouchání 
je základem, aby se prostředí zkultivovalo.  
A to je otázka zodpovědnosti každého z nás. 

Jako kněz, který se velmi angažuje v občan-
ské společnosti, vnímáte tuto svou roli jako 
„prostřednickou“?
Ano, v církvi se stále zdůrazňuje, že člověk 
na světě není sám, že je tady s druhými, 
zdůrazňuje se citlivost a vnímavost vůči dru-
hým, umění naslouchat. Už jen tím, že církve  

UMĚT SI NASLOUCHAT, TO je ZODpOVĚDNOST KAžDéHO Z NáS 
rozhovor s biskupem Václavem Malým

Foto: Karolína Peroutková
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Rozhovor, Ze zámku

okénko do historie zámku mníšku

vznešená nevěsta barona 
theoDoricha 
V roce 1890 se baron Theodorich Kast ve svých 
dvaatřiceti letech oženil. Jeho vyvolenou se 
stala pětadvacetiletá hraběnka Terezie, rozená 
z Rechbergu a Rottenlöwen. Nevěsta pocháze-
la z velice váženého rodu, mnohem vznešeněj-
šího než její nastávající.  Proto si možná svého 
manžela musela trochu vyvzdorovat, ale za 
odměnu ji čekalo dlouhotrvající a láskyplné 
manželství, ze kterého se narodilo šest dětí.

Tereziin otec Alois byl příslušník rodu, jehož 
členové získali hraběcí titul a byli přijati do-
konce mezi říšská knížata. Rovněž maminka 
nezaostávala ve svém původu. Byla to land-
kraběnka Luisa Fürstenbergová, Dáma hvězd-
ného kříže. Vzhledem k významnému půvo-
du nevěsty Terezie a nižšímu titulu ženicha  
Theodoricha se jednalo o sňatek nerovnorodý, 
takzvaný morganatický.

Morganatické sňatky byly povolovány jako 
právoplatné, ale trpěly mnoha pro nás dnes 
nesmyslnými omezeními. Děti narozené  
z těchto svazků byly legitimní, dědily ale titul 
svého méně vznešeného rodiče. Nejznámější 
nerovnorodou svatbou v našich zemích byl 
sňatek Žofie Chotkové a Františka Ferdinanda 
d’Este, který se ještě před uzavřením manžel-
ství musel oficiálně zříci nástupnických nároků 
na trůn pro své budoucí potomky. 

Zhruba 20 let po svatbě se Terezie s Theodo-
richem stěhovali do Mníšku. Jak to probíhalo  
a co bylo dál se dočteme opět za měsíc.

Marie Charvátová,  
průvodkyně zámku Mníšku pod Brdy

I když se to nezdá, než se nadějeme, přijde 
sníh, zima a s ní advent a Vánoce. Na zámku 
se na tu dobu opět chystá slavnostní výzdoba 
i vánoční program.

Jste zvědavi, co Vás v příštím roce čeká? Zku-
síte si vylosovat štěstíčko? Chcete, aby Vás 
příští rok měli všichni rádi? Přijďte navštívit 
mníšecký zámek na „Vánočních prohlídkách  
s adventními zvyky“, kde se dozvíte odpově-
di na podobné otázky a vyzkoušíte si některé  
z tradičních zvyklostí. Čeká Vás zážitek plný 
zábavy i poučení. Na prohlídkách s pohád-
kovou průvodkyní si nejen pustíte vánoční 
lodičku nebo hodíte střevícem, ale šlápnete 
si také na sekyrku, podíváte se pod ořechové 
skořápky, co skrývají za symboly, zjistíte, kolik 

jablečných jadérek se potopí ve vodě, dozvíte 
se, proč si mazat tváře medem. Už jste zvě-
davi? A kdo z dětí ve slavnostním prostoru 
velkého zámeckého sálu pomůže dozdobit 
vánoční stromeček, určitě pod ním najde  
i malý dárek.

Poslední měsíc v roce se netěšíme jen na Je-
žíška, ale i na Mikuláše. Jenže ten chodí ve 
společnosti pekelných, rohatých a chlupa-
tých bytostí. Pokud ale někdo celý rok sekal 
dobrotu, určitě se žádných čertů bát nemu-
sí. Ani těch, kteří se u nás usadí v zámeckém 
sklepě, protože na ně navíc budou dohlížet 
andělé. Na zámku ve sklepení se opět otevře 
Peklo i Nebe, kam si děti pod ochranou rodi-
čů mohou přijít vysloužit svou nadílku.

jak Prožít aDvent aneb vánoce a Peklo na zámkU

(nemyslím jen katolickou) navzájem spoju-
je následování takových nároků, které jsou  
v podstatě nesplnitelné, se mohou stát jaký-
misi ostrůvky, jejichž snaha dostát ideálům se 
může šířit dále do společnosti. 
Jistě, církev jako společenství má také komu-
nikační potíže, přirozeně není bezvadná, trpí 
neduhy. Jsou v ní různí lidé, i v ní činí mno-
hým velikou potíž umění naslouchat. Lidé 
jsou plni „toho svého“ i ve vztahu k Bohu,  
i v modlitbě převažuje snaha „vyříkat to“ nad 
uměním zastavit se a ztišit. V tom se máme 
co učit. Naše výhoda je v tom, že jsme posta-
veni před ideály, stále nám je někdo připomí-
ná, včetně mě. Káži jiným, ale připomínám to  
zároveň i sobě. 

Stále ve Vašich odpovědích slyším Vaše krás-
né heslo „Pokora a pravda“… Byla tu řeč o ob-
čanské společnosti, Vy jste dobře znal Václa-
va Havla, jehož jméno je s rozvojem občanské 
společnosti spjato, a od jehož odchodu letos 
v prosinci uplynou 4 roky. Jak na něj vzpomí-
náte? 
Václav Havel byl ukázněný bohém. Málo plat-
né, bohémem byl, ale měl svůj řád a v lecčems 
byl až pedant. Nejen na osobní pořádek, ale 
i pokud šlo o sliby – když někomu slíbil, že 
něco napíše nebo zařídí, plnil slovo. Tak jej 
pamatuji. Dnes nám chybí. Byl schopen, bez 

ohledu na ohlas většiny společnosti, říci něco 
podstatného – že jsme součástí globalizova-
ného světa, že naše zodpovědnost nekončí 
za plotem našich domů, zahrádek nebo chat. 
Teď to od málokoho slyšíme. Vzpomínám na 
něj, aniž si jej idealizuji, na to jsem ho velmi 
dobře znal. Byl člověkem, který byl o něčem 
přesvědčen, ale nemanipuloval a ukazoval 
širší obzor našeho života. 
Byl jsem překvapený, kolik lidí spontánně při-
šlo k jeho rakvi, aby se poklonili. Myslím, že 
člověk vždy musí sázet na tyto lidi – a ono jich 
je hodně, pouze mlčí a nepropagují se.

Nemohu se nezeptat na aktuální téma po-
moci lidem v nouzi, uprchlíkům. Je to samo-
zřejmě otázka, které je potřeba se věnovat 
na globální úrovni spolupráce mezi státy, ale 
jak se podle Vás týká každého, třeba v malém 
městě, jako je Mníšek?
Kdyby každá obec v České republice přijala 
jednoho uprchlíka, město, jako je Mníšek, 
jednu rodinu, atmosféru a rovnováhu spo-
lečnosti by to nenarušilo. Nabídnout pomoc 
a uprchlíky integrovat, nejen sebrat peníze  
a šatstvo, na to naše společnost potenciál má. 
Nikdo však lidi takto nevyzve, jen jsme stále 
krmeni strachem z neznáma. 
Terorismus nesouvisí s uprchlíky, ale trvá bo-
hužel už nejméně od pádu Dvojčat, od něhož 

uplynulo už 14 let. Proti takovému terorismu 
se lze jen těžko bránit. Ale spojování terori-
smu s uprchlíky je velká zkratkovitost, která 
vyvolává v lidech děs, nervozitu a destabili-
zuje společnost. V tom vidím velikou nezod-
povědnost našich představitelů. Oni vidí jen 
volby za dva roky a využívají toho, že lidé jsou 
momentálně naštvaní. Churchill řekl za války: 
Nic vám neslibuji, než krev a pot, a oni to po-
chopili. Myslím, že to je potřeba někdy říct,  
a přitom nemusíte lidi strašit. 
Ano, když bude počet uprchlíků větší, mohou 
nastat určité těžkosti. Neříkám a nikdy jsem 
neřekl, že je to jednoduché. Člověk ale nemů-
že žít neustále v nejistotě. Za chvilku pojedu 
do Prahy, budu si řídit sám, a copak vím, že 
do mne nikdo nenabourá? Nebo jestli naopak 
nebudu mít nějaký zkrat nebo se mi neudě-
lá špatně? V tom nemá člověk nikdy jistotu. 
Je třeba vést lidi k tomu, že musíme počítat 
s rizikem, ale člověk přece žije z důvěry, jak 
ve vztazích osobních, pracovních i spole-
čenských. Důvěra neznamená naivitu. A lidé  
nejsou hloupí, smýšlejí tak či onak, ale nesmí-
me jimi pohrdat. 

Pane biskupe, děkujeme Vám za rozhovor.

Rozhovor vedla Zora Kasiková, redakce, OKS.
Autorem úvodu je Miloš Navrátil, vedoucí OKS.



1. Čtete pravidelně mníšecký Zpravodaj?

   Ano      Ne

2.  Vyberte PĚT rubrik, které jsou z Vašeho pohle-
du ve Zpravodaji nejdůležitější. 
Vyberte ze seznamu nebo napište vlastní.

   Informace z rady města a ze zastupitelstva

   Slovo starosty a místostarostky

   Jak to vidí zastupitelé

   Informace z radnice a úřadu města

   Informace od městské policie

    Informace o připravovaných projektech ve 
městě

   Kulturní kalendář, knihovna a kulturní akce

   Dění v základních a mateřských školách

   Zprávy a informace ze zámku

   Rozhovor se zajímavou osobností regionu

   Informace z různých sportovních akcí

   Dění ve spolcích, klubech a sdruženích

   Návraty do historie, kronika

   Názory čtenářů a diskuse

   Jiné: 

3.  Vyberte PĚT rubrik, které jsou z Vašeho  
pohledu nejméně zajímavé. 
Vyberte ze seznamu, nebo napište vlastní.

   Informace z rady města a ze zastupitelstva

   Slovo starosty a místostarostky

   Jak to vidí zastupitelé

   Informace z radnice a úřadu města

   Informace od městské policie

    Informace o připravovaných projektech ve 
městě

   Kulturní kalendář, knihovna a kulturní akce

   Dění v základních a mateřských školách

   Zprávy a informace ze zámku

   Rozhovor se zajímavou osobností regionu

   Informace z různých sportovních akcí

   Dění ve spolcích, klubech a sdruženích

   Návraty do historie, kronika

   Názory čtenářů a diskuse

   Jiné: 

4.  Patří do Zpravodaje Slovo starosty  
a místostarostky?

   Ano           Ne

5.  Patří do Zpravodaje rubrika Jak to vidí  
zastupitelé?

   Ano           Ne

6.  Kde by měly být zveřejněné názory zastupitelů?

    V části Zpravodaje věnované vedení města, za 
zprávami z Radnice

   V blízkosti sekce Názory čtenářů

   Jinde: 

dotazníkové šetření ke zpravodaji
Vážení a milí občané,
Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou pracuje na jeho nové koncepci. Obracíme se na Vás  
s tímto dotazníkem a budeme velmi rádi, když vyjádříte svůj názor a pomůžete nám zlepšit obsah Zpravo-
daje. Ujišťujeme Vás, že Vaše údaje a názory budou použity pouze pro tyto účely a data nebudou zneužita.
Pokud dotazník vyplníte celý a v jeho závěru uvedete svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo,  
zařadíme Vás do slosování o věcné ceny, vyhrát můžete mimo jiné fotoaparát. Data budou po zpracování 
redakční radou anonymizována.
Dotazník ze Zpravodaje vyjměte a po vyplnění zaneste, prosím, na jedno ze sběrných míst, jejichž seznam 
najdete na konci dotazníku. Sběr dotazníků končí 16. 11. 2015 do 16.00.
K vyplnění dotazníku můžete využít i elektronický formulář, který naleznete na www.mnisek.cz  
(dotazník, prosíme, vyplňte jen jednou). 

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Děkujeme.
Redakční rada Zpravodaje



7. Zajímají Vás zprávy z politiky ve městě?

   Ano           Ne

8.  Má Zpravodaj informovat o dění v orgánech 
města?

     Jde o informace o zastupitelstvu, radě města,  
komisích a výborech.

   Ano           Ne

9.  Má Zpravodaj obsahovat informace  
o důležitých rozhodnutích orgánů města  
a k nim vyjádření a názory jednotlivých  
zastupitelů?

   Ano           Ne

10.  Má být ve Zpravodaji věnovaný větší prostor 
reportážím s mníšeckou tematikou? 
Šlo by například o památky, historii,  
osobnosti, geografie, kulturu apod.

   Ano           Ne

11.  Měla by být ve Zpravodaji rubrika, ve které 
budou představeny strategické záměry, nové 
projekty a vize?

   Ano           Ne

12.  Měly by ve Zpravodaji být ankety se  
zastupiteli na aktuální témata?

   Ano           Ne

13.  Jaké informace nebo rubriky ve Zpravodaji 
úplně postrádáte a rádi byste si je přečetli?

14.  Oznámkujte grafickou podobu Zpravodaje 
(jako ve škole):

   1         2         3         4          5

15. Máte problém s dodáním Zpravodaje?
Případné další podněty napište do položky Jiné. 
Pokud jste při distribuci narazili na problém, dejte 
nám vědět, prosím, na e-mail milos.navratil@mnisek.cz 
nebo zavolejte na 318 541 911.

   Jsem spokojený se současným stavem

   Občas ho nedostanu

   Jiné: 

16.  Chcete, aby měl Zpravodaj elektronickou  
podobu, která bude na podněty pružně  
reagovat a bude obsahovat diskusi?

   Ano           Ne

17. Jste žena, či muž?

   Muž           Žena

18. Kolik je Vám let?

   do 24 let            25 až 64 let        65 let a víc

19.  Jaké slovo Vás napadne jako první, když se 
řekne Zpravodaj?

Chcete vyhrát fotoaparát?
Uveďte, prosím, Vaši e-mailovou adresu nebo 
telefonní číslo:

  prodejna ALBERT
  prodejna BALA
  prodejna PASTA FIDLI (Eden)
  městská knihovna
  městské kulturní středisko

  Domov seniorů Pod Skalkou 
  Sportovně relaxační centrum  

ESMARIN
  městský úřad
  Základní škola Komenského 420

  Restaurace a penzion U Kašných, 
Rymaně
  Restaurace Na Náměstí, Stříbrná 

Lhota

Vážení a milí občané,
po zpracování dat vylosujeme pět výherců věcných cen, hlavní cenou bude fotoaparát. E-mailové adresy nebo čísla 
telefonu respondentů nebudou použity k jinému účelu, po zpracování dat a vylosování cen budou vymazány. Jména 
výherců budou zveřejněna v některém z dalších čísel Zpravodaje.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do 16. 11. 2015 do 16.00 na některé ze sběrných míst:

Na podatelně městského úřadu a v knihovně je možné získat dodatečné tištěné dotazníky. 
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Spolky

ProČ není kik?
Vedle Penny, kde jsou „vrbičky“, má být OC - pro-
dejna KIK, řeznictví a další obchody. Na stavbu 
bylo v roce 2013 zahájeno řízení, ale je přeru-
šeno odvoláním Hnutí Brontosaurus. Zejména 
pro porušení stavebního zákona ze strany sta-
vebního úřadu - SÚ. Odvolání je potvrzeno kraj-
ským úřadem. Protože na veřejnost prosakují 
jen částečné informace o povolení, pokusím se 
je rozšířit. 
Srážkovou vodu ze zpevněných ploch má sta-
vebník dle platných právních předpisů nechat 
vsakovat na svém pozemku, případně lze zpo-
malení odtoku řešit jiným vhodným způsobem. 
Každý stavebník rodinného domku to potvrdí, 
má to ve stavebním povolení.
V případě objektu OC tuto povinnost SÚ investo-
rovi neuložil. Z plochy velikosti fotbalového hřiš-
tě dal souhlas k přímému odtoku do Bojovského 
potoka. Stavba také nenávratně zničí přirozený 
mokřad – bilance odtoku vody z lokality se proto 
může ještě navýšit. Proto opatření o zpomalení 
odtoku vody z plochy obchodního centra není 
obstrukcí, ale nutností ze znalosti místní situace. 
Ale aby nedošlo k zastavení stavby, při jednání 
jsme investorovi dali námět, zda by místo retenč-
ky na pozemku OC neopravil protrženou hráz 
rybníku Sádky vedle Kovohutí. Tím by se obno-
vila i retenční funkce v jiné části povodí Bojov-
ského potoka a částečně se tak nahradil „příliv“  
z plochy OC. Investor s tím souhlasil. 
Ve spolupráci s ČIŽP jsme navrhli tzv. „autore-
meduru“ – opravné řízení, kde se všichni účast-
níci řízení shodnou na změně rozhodnutí, aby 
nemusel probíhat mnohaměsíční proces s od-
voláním, doplňováním dokumentace apod. 
Jednání se zúčastnil SÚ, investor, ČIŽP a my. 
Nedostavil se zástupce Mníšku, MěÚ Černošice  
a další. K dohodě tak nedošlo, investor má stav-
bu zastavenu do doby, než dokumentaci doplní.
OC se proto nestaví nikoliv kvůli „žabičkám“, ale 
pro nepružnost úřadů a porušení zákona, který 
ale u obyčejných stavebníků SÚ vyžaduje plnit. 
Aby se stavba nadlouho neoddálila, snažili jsme 
se dát návrhy na přijatelná řešení. Ale tyto infor-
mace se k veřejnosti nedostaly. Jen prosáklo, že 
jsme podali odvolání a proto stavba stojí. 
Dnes je na SÚ nová vedoucí úřadu. Věřím, že 
referenti pod jejím vedením budou pracovat 
odpovědněji.

Pavel Jeřábek, statutární zástupce HBZČ Kandík

svatováclavské Posvícení 2015

„To je zlaté posvícení…,“ zpívá se v jedné lido-
vé písničce. Možná by tam mohlo ještě být – co 
všechno se dá stihnout za jedno sváteční odpo-
ledne. Projít posvícenskou stezku se zábavnými  
i poučnými úkoly (tentokrát vedla přes Pivovár-
ku). Povozit se na dobovém kolotoči na ruční 
pohon. Zastřílet si z luku a samostřílu. Vyrobit si 
vlastní štěrchadlo. Potěšit se při pohádce O Pís-
ničce, kde se nejen hrálo a zpívalo, ale také malo-
valo a každý se mohl zapojit.  
Taky jsme stihli odhlasovat změnu názvu naší 
organizace na „OÁZA Mníšek pod Brdy, z. s.“ (za-
psaný spolek). Což ovšem není nějaká naše mar-
nivost, ale nezbytná legislativní úprava. Naše čin-
nost zůstává stejná.
V druhé části lidové písničky se zpívá: „Máme 
maso a zas maso…“. Důkaz toho, že bez jídla pro-
stě není žádná zábava. A tak to na dobročinném 
jarmarku vonělo koláči, kávou, rohlíčky, perníčky, 
zelňáky, buřty i fazolačkou, ale také sušenou me-
duňkou nebo šalvějí. A k tomu všemu jste si moh-
li koupit opravdické „štěstí“, někdo šel do fronty  
i dvakrát.
Dobročinné jarmarky jsou prostě fajn – každý 
donese, co má rád nebo co ho baví, povyměňuje 
recepty, usype pár drobných a leckdy ani netuší, 
že dělá dobrý skutek. Ten letošní společný dal do-
hromady 14 290,- Kč. Jak bylo avizováno, částka 
bude použita na koupi dětského dřevěného do-
mečku na farní zahradě.  
Bez svépomoci a sounáležitosti by rovněž nefun-
govala rekonstrukce budovy Oázy. Letos jsme se 
zaměřili na prostřední místnost, která slouží jako 
kuchyňka a zázemí při pořádaných akcích. Závěr 
byl jak z werichovské pohádky: Eva dovezla lus-

ProČ není kik? ii. Část
Redakce Zpravodaje mi umožnila pokračovat 
dalším článkem ve věci stavby obchodního cen-
tra v lokalitě u Penny. Čtenáři si zřejmě neuvědo-
mují, že pro každý příspěvek je maximální limit 
znaků 2 200 a rozsáhlejší informace se obtížně 
zpracovávají. Konkrétně jen odvolání k rozhod-
nutí stavby má dvanáct stránek.
Domnívám se, že by bylo velmi neseriózní, kdy-
bych veškerou odpovědnost za špatné rozhod-
nutí (z mého pohledu) o povolení stavby OC 
nechal jen na našem stavebním úřadu. Protože 
při vydání územního rozhodnutí musí SÚ také 
rozhodovat podle stanovisek nadřízených orgá-
nů a dalších ze zákona povinných účastníků ří-
zení. Pokud je v rozhodnutí stanovisko „Povodí“, 
že nedojde k ovlivnění toku srážkovými vodami,  
a obor životního prostředí vyhodnotí, že poze-
mek vedle Penny není významný krajinný prvek, 
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další úřad popíše zatrubněný potok jen jako za-
trubněnou „dešťovku“, rozhodnutí o stavbě může 
být těmito stanovisky negativně ovlivněno. Po-
kud ale znáte místní poměry v lokalitě, je odvolá-
ní k nadřízenému orgánu jedna z mála možností, 
jak stav nedobrého rozhodnutí napravit. 
Když starousedlíkům vypravuji o tom, jak bylo 
území pro stavbu OC různými úřady vyhodno-
ceno, nesouhlasně kroutí hlavou. Tam, kde dnes 
stojí Penny, Billa apod., si totiž pamatují močály, 
bezejmenný pravobřežný přítok Bojovského po-
toka, který zachytával vodu stékající do údolí od 
Šibence. Někdo vypravuje i o rybníku, který byl 
vedle dnešního Penny. Mnozí pamatují celou Pi-
vovárku zaplavenou vodou při povodních apod. 
Ale to dnešní mladé generace neznají. Není po-
tom lehké v pozměněné krajině obhájit její pů-
vodní funkce a nalézt i přiměřené opatření, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku lidí v obcích 
pod Mníškem, jako jsou Čisovice, Bojov, Měche-
nice. 
K těmto obcím jsme odpovědni za přívalovou 
vodu, která spadne na náš katastr a ze zpevně-
ných ploch nadměrně rychle odteče dolů po 
toku, kde může škodit. Každá nová zpevněná 
plocha se sčítá a příval narůstá. A zákon ukládá 
příslušným úřadům, aby v rozhodnutích požado-
valy realizovatelná opatření na snížení přívalo-
vých povodní.
Ale i tak nečekejme, že povodním zabráníme. Jen 
můžeme jejich sílu různými opatřeními trochu 
zmírnit. 

Pavel Jeřábek, statutární zástupce HBZČ Kandík

ve FabiánkU to oPět žije
Nový školní rok již začal, ale musíme se ještě 
ohlédnout za tím minulým a poděkovat za spo-
lupráci, ochotu a podporu lektorkám Míle Koz-
lové a Lence Mirčevě. Nadšené usmívající se děti 
a spokojení rodiče jsou důkazem jejich dobře 
odvedené práce. Přejeme jim do jejich nových 
zaměstnání mnoho štěstí a úspěchů. 

Prázdniny utekly jako voda, a nejen prázdniny -  
v září jsme začali osmý rok života Fabiánku. Na 
vše nové, co nám tento rok přinese, se těšíme, ale 
protože také ctíme tradice, uspořádali jsme již 
osmou společnou seznamovací akci dětí a rodičů 
na farní zahradě. Děti byly pasované na Modrásky 
a Žluťásky dle skupin, jednoho motýlka dostaly 
na památku. Následovalo plnění úkolů se zvířát-
ky. Za každý splněný úkol razítko, za osm razítek 
pro děti odměna. A jaká byla odměna pro nás? 
Krásné počasí a plno dětských úsměvů. Na farní 
zahradě to žilo, všude byly slyšet dětské hlásky 
a smích. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
panu faráři za poskytnutí prostor farní zahrady  
a Katce Typlové za půjčení krásných obrázků zví-
řátek, které doprovázely děti celým dopolednem. 
Takových akcí bude více. Už teď se těšíme na dý-
ňovou slavnost. 
A co popřát novým Fabiánčatům a jejich rodi-
čům do toho dalšího školního roku? Aby se jim 
ve Fabiánku líbilo, aby se cítila v novém prostředí 
dobře, bezpečně a brzy si našla nové kamarády. 
Stejně tak vítáme i novou lektorku Žluťásků Ka-
rinu Hofmeisterovou a moc nás těší, že ji máme 
v týmu.

Za Fabiánek Andrea Kučerová a Lenka Tomanová

tr, Honza ho zapojil, Jirka s Dominikem přepra-
vili od Marušky a Romana darovanou ledničku.  
A teď nám chybí konferenční stolek, kdybyste 
někdo o nějakém věděl… 
Na fotky z posvícení i rekonstrukce se můžete 
podívat na www. oaza.mnisek.cz.
Děkujeme všem za přízeň.

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

Foto: Jana Porschová
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PoDzimní brDy, ráj Pro orientaČní běžce
3. – 4. 10. 2015 Řevnice 
Nádherné ráno, sluníčko, zima, barvící se listí. V lesním divadle se scházejí 
první zájemci a v 10 hodin už je hlediště i jeviště úplně plné. Tentokrát 
nepřijeli žádní herci a diváci, ale na 50 organizátorů závodu v orientačním 
běhu z USK Praha a více než 800 orientačních běžců nebo zájemců o tento 
sport. První říjnový víkend se totiž Brdy staly stadionem pro každého, kdo 
má rád pohyb v lese a trochu dobrodružství s mapou po stezkách a pě-
šinkách, které nemusí být vždy vyšlapány. Pro závodníky byly připraveny 
tratě od 1 km po 10 km, protože na trať se vydali nejen zdatní sportovci od 
10 do 70 let, ale taky nejmenší děti s rodiči nebo bez rodičů. 
Tento prostor není orientačním běžcům úplně neznámý. V roce 1990 tu 
rovněž USK Praha uspořádal Mistrovství České republiky v orientačním 
běhu a od té doby se tu konají další akce určené i pro širokou veřejnost. Je 
tu dobré zázemí a především krásný, i když technicky náročný, lesní terén. 
V letošním roce měli závodníci hlavních kategorií dospělých a juniorů ješ-
tě jednu raritní motivaci – kontroly byly umístěny přesně jako před 25 lety. 
Někde se mlází proměnilo v dobře průběžný les, jinde se objevila nová 

zažít bibli jinak – s vlastním Příběhem
Může mi Bible něco říci, přestože nevěřím v Boha? Můžu se účastnit dění 
církve, jestliže jsem naprostý ateista? Mohu si bez jakýchkoli překážek poro-
zumět s hluboce věřícím člověkem, jestliže je mi křesťanství na hony vzdále-
né? Mohu naopak zjistit, že životní příběh mého nevěřícího souseda je pře-
kvapivě podobný mému, přestože jsem praktikující evangelík či katolík? Na 
tyto a jiné otázky může přinést odpověď jediný den – doslova prožitý s Biblí. 
Bibliodrama je tzv. kreativní práce s biblickým textem, obsahující prvky 
psychoterapie. Pracuje s tím, čemu psychologie říká „skupinová dynamika“. 
Nabízí autentické, osobní a jedinečné setkání se sebou samým na základě 
vhledu do jednání biblické postavy v modelové situaci, která je překvapivě 
totožná s prožíváním současných lidí, přestože jde o příběhy staré několik 
tisíc let.
Problémy současné společnosti ve vztahu k Bibli jako základu evropské kul-
tury a hlavnímu pilíři křesťanství jsou tyto: jedni Bibli znají, možná i denně 
čtou (praktikující křesťané všech vyznání) - ale ne vždy je tato četba funkční 
ve smyslu zasazení do procesu skutečného životního i duchovního růstu 
- druzí Bibli vůbec neznají, protože mají za to, že je to historicky zastaralý 
spis určený výhradně pro náboženské kruhy a tedy ne „pro mne“. První se 
ochuzují o vzácnou možnost nechat Bibli zasáhnout a promluvit do svého 
vlastního života a jeho konkrétní situace, a druzí se ochuzují o překvapivý 
zážitek aktuálnosti příběhů starých více než dva tisíce let. 
Tématy předchozích setkání byly mj. Samařanka u studny nebo setkání krá-
lovny ze Sáby s králem Šalamounem. „Bibliodrama bylo pro mě příležitostí 
přiblížit se sama k sobě. Je to léčebná terapie prožitkem, ale může být i jen 
hrou, kdy si sami určujete pravidla. Můžete vše a nemusíte nic,“ říká o bibli-
odramatu jedna z účastnic, Ivana B. 
Zveme Vás k zažití Bible na bibliodramatickém workshopu v Husově domě 
ve Hvozdnici, a to v sobotu 28. listopadu 2015 od 9 hodin. Mottem bude 
Podobenství o hřivnách (Mat 25, 14-29). Jedinou podmínkou pro účast 
je zájem zažít setkání s Biblí a s druhými lidmi v jejich zkušenosti. Účast je 
zdarma a není vázána na osobní náboženské vyznání nebo aktivní zapojení 
do života církve.

Vendula Kalusová, vedoucí workshopu a farářka  
(Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici)

Přihlásit se můžete na tel. 777 203 662 nebo hvozdnice@evangnet.cz. Více na 
hvozdnice.evangnet.cz a www.facebook.com/HusuvDumHvozdnice.

vánoČní krabice oD bot
Rok se s rokem sešel a já bych se Vám za organizační tým znovu ráda při-
pomněla s projektem Vánoční krabice od bot, do kterého se loni zapojila 
spousta nadšenců i z Mníšku. Jedná se o vánoční akci, kdy se do krabic 
velikostně odpovídajícím krabicím od bot dávají dárky, které pak putují za 
dětmi do sociálně vyloučených lokalit na severu Čech, azylových domů a 
detenčních středisek. Věci, které do krabice dáváte, nemusejí být nové, ale 
měly by být zachovalé a kompletní. Každé dítě dostane pouze jednu krabici, 
pro většinu to bude ten nejkrásnější a leckde i jediný dárek, který dostane. 
Vloni jsme takto potěšili přibližně 650 dětí a doufám, že letos spolu s Vámi 
uděláme podobně velkou radost.
I samotné rozbalování je pro ně velkým dobrodružstvím, proto doporuču-
ji obsah namíchat, aby tam byl například plyšák, puzzle, magnetky, sešit, 
knížka, pastelky, sladkost, osobní vzkaz od Vás, cokoliv Vás napadne a doma 
Vám třeba ani nebude chybět. Krabici potom vánočně zabalte a nahoru vi-
ditelně napište, zda je určen pro kluka či holku a pro jaké věkové rozpětí.
Každý rok je hlavní nedostatek dárků pro skupinu 12-15 let, takže za tyto 
balíčky budeme zvláště moc vděční. Můžete do nich dát třeba kosmetiku, 
bižuterii, knihu, šátek, šálu, flešku, vlastně cokoliv, čím uděláte radost.
Krabice se budou sbírat na základní škole, městském úřadu, v knihovně, ve 
školkách a ve Fabiánku. 
Termín uzávěrky bude letos 12. prosince, kdy se krabice budou sbírat ještě 
na Knoflíkovém trhu. 
Všem, kteří se zapojí, předem moc děkuji za pomoc těmto dětem na okraji  
a věřím, že každá krabice přinese radost dárci i obdarovanému.

Za Diakonii Českobratrské církve evangelické Katka Vojkůvková
www.krabiceodbot.cz

-‐

paseka, ale to mapaři do mapy vždy dokáží znovu zakreslit a zaktualizo-
vat. Jak dopadlo srovnání?  I když pomineme, že poprvé se běželo jako 
mistrovství republiky a letos na krajské úrovni, tak vítězné časy se podařilo 
pokořit pouze v mužské kategorii vítězi závodu Vojtěchu Kettnerovi z SK 
Kamenice a druhému Martinu Janatovi z OB Kotlářka. 
Na start nesoutěžních tratí pro příchozí se dostavilo celkem téměř 500 
startujících (v sobotu 270 a v neděli 210), kteří se mohli kdykoliv během 
závodu přihlásit i odstartovat po krátké instruktáži zkušených trenérů. Po 
stanovení co nejjednodušší taktiky se všem podařilo dorazit do cíle. Zážit-
ky měli všichni -  vícečetné rodiny nebo hobby běžci, kteří chtěli zkusit běh 
přírodou podle mapy.
Čas si změřil jen kdo chtěl, sladká odměna a suvenýr byly v cíli pro kaž-
dého. Při vyhlášení jsme na závěr pozvali na pódium všechny zúčastněné 
děti - orienťák se o budoucnost bát nemusí!
Více informací o závodě: www.uskob.cz/4poradame.php

Markéta Neyrinck Novotná, Jarmila Němečková
Foto: Jarmila Němečková, Jan Aschermann
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Den otevřených Dveří v městské knihovně
V úterý 6. října jsme  
v městské knihovně po-
řádali v rámci 15. roční-
ku celostátního Týdne 
knihoven Den otevře-
ných dveří. 
Celý den byla knihovna 
otevřena pro všechny 

návštěvníky bez rozdílu věku. Dopoledne jsme se věno-
vali dětem z MŠ 9. května a MŠ Nová. Děti byly naprosto 
úžasné a se zatajeným dechem poslouchaly pohádky, kte-
ré jim četli místostarostka Daniela Páterová, mluvčí města 
Miloš Navrátil nebo redaktorka Zpravodaje Zora Kasiková. 
Odpoledne byl na zahradě městské knihovny připraven 
tzv. gamebook, zábavná hra o putování Honzy za pokla-
dem. Děti musely například uplácet draka buchtami, zís-
kat zrní pro ptáka Ohniváka nebo koupit od sedláka žebřík.  
V knihovně jsme pro ně měly připravenu také výtvarnou 
dílnu, při níž si mohly vyrobit svou záložku do knihy. V prů-
běhu dne přišli i dospělí návštěvníci, které jsme seznámily 
se službami naší knihovny. 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Už nyní pro 
Vás, malé i velké Mníšečanky a Mníšečany, chystáme další 
akce – sledujte náš program na www.knihovna.mnisek.cz 
a webu a Facebooku města. 
V knihovně se na Vás těšíme!

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

118 let železniČní Dráhy v mníškU PoD brDy
Výročí, na které jsme (málem) zapomněli. Přesně 22. září 1897 jel poprvé vlak z Prahy do 
Mníšku. Nejen, že to byla veliká sláva, ale také obrovská dopravní úleva, protože do té 
doby se jezdilo s poštou (poštovním vozem) do Řevnic na vlak, což bylo nejen únavné, 
ale v zimě i kruté. Z Mníšku to bylo 8 km, což ale teprve ze vzdálenějších míst jako Hrašti-
ce, Nový Knín, Nová Ves nebo Dobříš. To se chodilo také pěšky.
Bohužel i dnes je naše vlakové nádraží od Mníšku nepříjemně daleko, což je zase na 
škodu vytíženosti vlaku. Mnoho z nás už dnes ani nenapadne, že by nádraží mohlo být  
u hřbitova, ale před 118 lety byla dráha prvně projektována Čisovicemi, Bažantnicí, ko-
lem Habrového ke hřbitovu a dále na Malou Svatou a odtamtud do Nové Vsi. Pozem-
ky, kudy dráha měla vést, ale byly dosti drahé, takže se hledala cesta lacinější, pastvisky  
a úhorem, takže se stočila až ke Včelníku. Dobový zápis sděluje, že „páni z rady Mníšku 
při jednom veselém zasedání na Zbraslavi, podepsali aniž důkladně se na tu listinu podí-
vali, že obec platiti bude na udržování dráhy 1000 Kč, ať stavěna je, kde sám podnikatel  
u stavby uzná. Bohužel podepsali a pozdě pak pykali, že dráha vedena úplně jiným smě-
rem a pro Mníšek nevýhodným“. Dokonce i ředitel dráhy tehdy pochopil, že autobusová 
doprava se tímto krokem stává pro dráhu v Mníšku vážným konkurentem a tak to vlastně 
zůstalo až dodnes.
Dnešní zastupitelstva už se nekonají na Zbraslavi, ale v Mníšku, nejsou veselá, ale spíš 
smutná, a lze pochybovat, že by i šťopička k veselí nějak přispěla. I když, kdo ví… Ale 
jedno poučení máme: jedno fatální rozhodnutí může poznamenat generace i na stovku 
let dopředu.
My dnes budeme doufat i v dobré a perspektivní rozhodnutí Českých drah přistoupit  
k modernizaci drážního tělesa, aby doprava vlakem do Prahy byla nejen časově atraktivní.

Robert Izák

slavnosti Piva
Zpráva pořadatelů z letošního  
4. ročníku Slavnosti piva malých pi-
vovarů
Taková zpráva musí začít počasím.  
V loňském roce bylo více sluníčka 
a letos bylo počasí takové, na jaké 
jsme v tomto ročním období zvyklí. 
Ale mohlo být i hůře. Krátce po  
poledni se nebe nad zámkem zatáh-
lo a vypadalo to na pořádný déšť. 

Snad nad námi někdo držel ochrannou ruku a tak z děsivého mraku nakonec ani nekáplo.
Mohlo se zdát, že letos bylo stánků o něco méně. Ale byl to dojem – šlo o jiné postavení 
stánků – do podkovy a počet byl stejný jako minule – tedy 13 pivovarů. Na ochutnávání 
to bylo tak akorát. 
Začátek slavností byl v 11 hodin. A to byl také čas, kdy zasedla porota k degustačním 
vzorkům. Předsedou byl jediný odborník, bývalý sládek Choceňského pivovaru pan Jiří 
Kašpar. Podle jeho slov byla úroveň letošního piva o něco slabší než v minulém roce. 
Konečné výsledky jsou na konci této zprávy.
Návštěvníci jistě netrpěli hladem ani nudou. Stánek s občerstvením k pivu, grilované 
steaky, bohatý výběr sýrů a další pochutiny. Na kamionovém návěsu hrála sympatická 
kapela NaPohodu a probíhaly různé soutěže. Zatímco dospělí mohli holdovat nabíze-
ným mokům, pro děti byly přichystány atrakce jako skákací hrad od Kooperativy, kreslení 
a vybarvování omalovánek.
Slavnosti piva jsou pro Mníšek už tradiční akcí, na které se potkávají přátelé a známí  
i z blízkého okolí. Jde o pohodové setkání sousedů. Podobné akce jsou vůbec typem 
kulturního vyžití, kde si spoluobčané sesednou k jednou stolu. Popijí, pojedí a pobese-
dují. Takové poklidné odpoledne, ideální pro přátelské posezení s přáteli u dobrého piva. 
Věříme, že tomu tak bude i příště.
Co říct na závěr. Poděkování: Ministru zemědělství Ing. Marianu Jurečkovi za podporu, 
pekárně Jarolímek a zámku za poskytnutí nezbytné elektrické energie, Městu Mníšek za 
prostory a stany, Vodovodům a kanalizacím za cisternu, Komwagu za úklid a panu Bam-
bouskovi za poskytnutí kamionového návěsu.
Čtvrtý ročník máme všichni za sebou. Ať žije ročník pátý. Jistě se 24. září 2016 do Mníšku 
sjedou už známé pivovary anebo i nějaké nové.

Josef Dvořák, Aleš Krákora, Ivan Hrubeš

KNiHOVNA Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

Pro DosPělé
LAGERCRANTZ, David
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Volné pokračování severského 
bestselleru Milénium, ve kterém 
opět spojí své schopnosti 
investigativní novinář Mikael 
Blomkvist a sociopatická 
hackerka Lisbeth Salanderová.
HAKL, Emil
KONEC SVĚTA
Deset povídek, deset popisů 
deseti situací, deset prožitků, 
které se buď odehrávají 
uprostřed magických 90. let, 
nebo se skrz špinavé sklo 
přítomnosti ohlížejí zpět na 
magická léta osmdesátá…
MANKELL, Henning
O KROK POZADU
Sedmá kniha volné detektivní 
série s hlavním vyšetřovatelem 
Kurtem Wallanderem.
KUNDERA, Milan
PTÁKOVINA
Groteskní absurdní hra o moci  
a sexu ze školního prostředí.
GLUKHOVSKY, Dmitry
BUDOUCNOST
Evropa v budoucnosti roku 2400. 
Smrt jsme přemohli technickými 
prostředky, země je přelidněná 
a za vlastní dítě se platí vlastní 
smrtí. Ale kdo by chtěl ještě děti, 
když může žít věčně. 
ZGUSTOVÁ, Monika
RŮŽE OD STALINA
Biografický román o životě 
Světlany Allilujevové, dcery Josifa 
Stalina.
NIEDL, František
ČEKÁNÍ NA NEKONEČNO
Příběh muže, který žije svůj život 
bez hlubšího smyslu a až vážná 
nemoc mu nastaví zrcadlo jeho 
vlastního života.

AARONOVITCH, Ben
ŘEKY LONDÝNA
Jedna z nejúspěšnějších 
městských fantasy uplynulého 
desetiletí Vás zavede do 
Londýna, ve kterém u policie 
slouží čarodějové a po ulicích se 
prohánějí zlovolní duchové.

Pro Děti
NILSSON, Frida
GORILA A JÁ
Půvabný příběh o přátelství 
malého děvčátka a hrozivě 
vypadající gorily, která moc 
ráda čte.

BŘEZINOVÁ, Ivona
CHOBOTEM SEM, CHOBOTEM 
TAM
Co se stane, když v kabinetě 
přírodopisu obživne mamutí 
mládě? 

PRIMUSOVÁ, Hana
PROCHÁZKOVÁ, Lenka
POZOR ČERVENÁ!
Děti se zábavnou formou 
seznámí se základy dopravních 
předpisů, které potřebují, aby se 
naučily bezpečnému chování 
jako chodci i cyklisté, ve městě  
i na venkově. 

ROVENSONOVÁ, Jody
BESTIÁŘ HARRYHO POTTERA
Kniha nabízí zasvěcený  
a komplexní vhled do 
fascinujícího procesu, během 
něhož se podařilo přivést 
tento zvěřinec k životu v rámci 
veleúspěšné série filmů  
o Harrym Potterovi. 

DONALDSON, Julia
VŠICHNI LETÍ NA KOŠTĚTI
Zábavné dobrodružství se 
spoustou obrázků budou děti 
chtít poslouchat znova a znova.

Světlé pivo 
1. Purkmistr Černice
2. MMX Lety
3. Rodinný pivovar Vilém

Polotmavé pivo
1. Sedlčanský pivovar Krčín

2. Pivovar Energon Nový rybník
3. Vítek z Prčic

Speciální pivo
1. Pivovar Vratislavice Kondrád
2. Pivovar Kozlíček Horní Dubenky
3. MMX Lety

Výsledky hlasování
I letos návštěvníci formou ankety hlasovali pro nejlepší pivovar. 
Na prvním místě se umístil Velkorybnický Hastrman.
Tady je pořadí, jak piva ohodnotila naše porota:
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a mně se zrovna zaČal líbit
Pan starosta ve své pravidelné rubrice v minulém vydání zpravodaje  
(č. 241, září 2015) vyjadřuje svůj názor, že se mu Zpravodaj líbí čím dál 
tím míň. Zároveň to dokládá shodným názorem tří spoluobčanů.

Musím říci, že mně naopak připadá uveřejnění opozičních názorů vel-
mi sympatické a potěšilo mě, že konečně zpravodaj začíná plnit svou 
funkci nejdostupnějšího zdroje informací pro běžného občana v duchu 
moderní demokracie.

Shodně s panem starostou si i já přeji pohodu v Mníšku pod Brdy. Vní-
mám však, že věcí, které tu pohodu narušují, je alespoň tolik, aby stá-
lo za to se o nich zmiňovat. Osobně bych preferoval především věcný 
a méně útočný tón. Takže lidsky se ani moc panu starostovi nedivím, 
když píše o neustálém osobním napadání, osočování a zlobě, neboť to 
především vnímá jako útok na svoji osobu. Nicméně přiměřeně inteli-
gentní člověk dokáže rozpoznat, co je projevem zloby a co relevantní 
informací. Na druhé straně chápu i frustraci opozičních zastupitelů, jak 
o tom docela trefně píše ve stejném čísle paní Hana Kotoučová. Proto 
bych dokázal těm opozičníkům jejich někdy přílišné emoce odpustit.

Jestliže opozice volá po zprůhlednění fungování a hospodaření radni-
ce, pak to shledávám jako velmi užitečné. Vyhnuli bychom se tak napří-
klad takovým aférám, jako jsou „Lavičky“, kdy v témže čísle zpravodaje 
vyhrožuje pan Izák panu Řehořovi, že pokud se mu neomluví, podá na 
něj žalobu. Takové věci se opravdu nečtou moc pěkně. Pokud by radni-
ce fungovala transparentně jak má, pak by se každý občan mohl dostat 
k informaci, jak to skutečně bylo. A ne, aby si musel, jak píše pan Izák, 
dokonce předseda Kontrolního výboru města vymýšlet. Alespoň ten by 
snad měl mít k příslušným informacím přístup zcela samozřejmě.

Jako občan nejen vítám, že ve zpravodaji financovaném z veřejných 
prostředků mohu číst i články opozičních zastupitelů, ale vnímám to 
jako samozřejmost. Není možné, aby se tento veřejný prostor stal je-
vištěm pouze pro ty, kteří vládnou. Věřím tomu, že s větší otevřeností 
dojde k uvolnění napětí, ubude dohadů a spekulací a zmenší se prostor 
pro vznik nejrůznějších afér. A tak doufám, že se k té opravdové pohodě 
jednou dopracujeme.

Přeji Vám všem, ať už jste koaličníci, opozičníci nebo stojíte úplně ně-
kde jinde, pohodový a šťastný život v tom našem Mníšku.

Radek Císař

hoDlá starosta Digrin obcházet tiskový 
zákon?
Nová redakční rada Zpravodaje letos začala respektovat literu tiskové-
ho zákona i v tom, že radniční periodikum je povinno poskytovat objek-
tivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskyt-
nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory 
členů zastupitelstva týkající se příslušné obce.

Reakce na zveřejnění názorů opozičních zastupitelů na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Starosta Petr Digrin ve Zpravodaji č. 241 občanům sdě-
lil, že je s obsahem měsíčníku „nespokojen“ a posléze veřejnost vyzval  
k aktivitě na téma obsahu Zpravodaje. Ve svém tažení proti respektová-
ní zmíněného zákona byl natolik důsledný, že čtenářům dokonce přislí-
bil i „drobnou věcnou cenu pro opravdu nejpřínosnější názor.“ 

Učinil tak i přesto, že on sám a podle něj i všechny koaliční zastupitelky 
Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Šárka Slavíková Klímová, Markéta 
Nováková, Eva Jarolímková, Marie Šretrová, Eva Wollnerová a zastu-
pitelé Milan Kotouč, Vlastimil Kožíšek mají jasno o obsahu radničního 
periodika.

Starosta totiž ve stejném Zpravodaji jménem koalice prohlásil: „Koali-
ce získala skoro 70 % hlasů a reprezentuje většinový názor veřejnosti. 
Přesto nebráníme zveřejňování jiných názorů na stránkách Zpravodaje. 
Nechceme však články plné osobních invektiv, sporů, urážek a lží. Ve-
řejnost, kterou zastupujeme, to prostě nezajímá a také nám to říkají. 
Chtějí vědět, kdy bude tělocvična a jak bude vypadat, zda se jejich děti 
dostanou do školy a do školky, kdy bude posekáno, kdy se opraví silnice 
před jejich domkem, kam můžou za kulturou. O těchto věcech budeme 
a chceme psát,“ uzavřel starosta prohlášení koalice.

Uvedené sdělení autora a koaličních zastupitelů je však zavádějící  
od samého počátku. Předně je nutné připomenout, že volební účast  
v Mníšku činila necelých 50 %. Koalice de facto disponuje mandátem 
35 % obyvatel Mníšku, přičemž opozice reprezentuje 15 % místní veřej-
nosti, protože polovina obyvatel nevolila nikoho ze současných členů 

jak vyrábět „nePohoDU“?
Pan Hreha pracoval v redakční radě téměř pět let. Nejprve jako místo-
předseda, posléze jako předseda. Po mnoho let tedy mohl a jistě i ak-
tivně ovlivňoval jak vzhled, tak i obsah Zpravodaje. V městském měsíč-
níku po celou dobu vycházejí všechny příspěvky. Nyní byl ze závažných  
důvodů radou města odvolán. Za jeho práci mu děkuji. Věřím, že i kritic-
ké příspěvky mohou být slušné, věcné a bez osobních invektiv. Pevně 
doufám, že jsme toho schopni.

Petr Digrin

samé Dobré zPrávy? 
K zamyšlení nad zpravodajem mne jako občana dovedl p. starosta  
Digrin svým slovem na úvod v posledním čísle zpravodaje, kde si  
„posteskl“ nad tím, jak se mu líbí čím dál méně.

Pominu-li trochu ublížený tón, v kterém se slovo starosty neslo  
a o kterém si myslím, že v případě starosty jako osoby veřejně činné, 
která musí být připravena nejen na to kritiku snášet, ale především jí 
naslouchat, byl spíše zbytečný. 

Zaujala mne však hlavně výzva pana starosty na sdělení názoru čtená-
řů, zda se jim líbí či nelíbí obsah a forma zpravodaje.

Rozhodl jsem se proto reagovat na jeho výzvu. A proč rovnou příspěv-
kem do zpravodaje? Právě proto, že z výzvy, aby lidé reagovali pouze na 
soukromý e-mail pana starosty, mám nepříjemný pocit, že by se mohla 
stát pouze netransparentní berličkou při přeobsazování lidí, kteří mo-
mentálně zpravodaj spoluutvářejí. A to v podobném duchu jako zpráva 
„než jsem došel do práce, zastavili mne tři lidé a zlobili se“, která má pro 
mne asi stejnou hodnotu jako „jedna paní povídala“.

Osobně jsem rád, že zpravodaj má konečně úlohu nejen kulturní, ale 
konečně se u něj začal objevovat i názorový přesah. Mne jako občana 
totiž zajímá, jak názor pana starosty, tak koalice a stejně tak i opozice.  
A kde jinde jej získat než právě v periodiku přímo z našeho města? To, 
že má každý na dané věci jiné názory? I to je přeci ku prospěchu věci,  
i to, že se s nimi mohu na stránkách zpravodaje seznámit.

Rozhodně má pro mne větší vypovídající a informační hodnotu názor 
p. zastupitele Jeřábka na projekt tělocvičny, ve kterém jsem rozhodně 
nepostřehl jakoukoliv osobní rovinu a jehož názorů si vážím, než „truh-
líková kauza“ z předzámčí, která dle mého spadá to kategorie soused-
ských sporů a ve zpravodaji mi informování o této kauze přijde více než 
zbytečné.

Proto jednoznačně odpovídám, ano, zpravodaj se mi líbí čím dál více 
právě díky názorové pestrosti a článkům z per jak koaličních, tak opo-
zičních zastupitelů. Vždyť přeci jen doba „samých dobrých zpráv“ je již 
více jak 25 let za námi. 

S úctou
Bc. Vojtěch Ušela, občan Mníšku pod Brdy

ZM. Jinými slovy starosta fabuluje, když veřejnosti a zejména koaličním 
zastupitelkám namlouvá, že koalice disponuje podporou většiny veřej-
nosti Mníšku, Rymáně i Stříbrné Lhoty.

(Pokračování, respektive celý text je zveřejněn na webu www.mnisek.
cz v sekci Zpravodaj.)

Radim Hreha

vážení mníšeČtí, rymanští a lhoteČtí 
Náhodou jsem šla ráno v 8 hodin kolem naší základní školy a potkala 
pana starostu Digrina, jak kráčel se sakem přehozeným přes ruku, zřej-
mě přivítat prvňáčky i ostatní žáky, kteří do školy docházejí na vyučo-
vání. Přesto, že se s panem Digrinem známe z různých komisí na MÚ, 
nepozdravil mě, jak se na starostu a zejména muže sluší a patří. Proč? 
Protože už nejsou volby nebo si myslel, že mu to projde. Neprošlo. Těs-
ně před volbami vždy začne zdravit i malé děti. To mám již vypozoro-
vané, věřte mi. 

Marie Janů

Vážená paní Janů, občas se mi stává, zvláště když někam pospíchám, 
že přehlédnu a nepozdravím. Není to nic osobního, nejspíš se to občas 
stane každému. Vůbec si nevybavuji, že bychom se potkali, když jsem 
běžel 1. září do základní školy, jak zmiňujete. Myslel jsem na děti ve ško-
le a na to, co pěkného jim popřát, a trochu jsem spěchal. Mějte se hezky. 

Petr Digrin
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neslUšná Úvaha
Dobrý den, média často uvádějí, jak jsou zmanipulované veřejné za-
kázky a kolik procent musí vítěz soutěže zaplatit. Údajně kolem 15 %. 
Sobotní Právo 25. 9. 2015 otisklo zprávu BIS, která mimo jiné rozebírá 
rozsáhlý problém zneužívání veřejných financí v krajích a obcích. Kvůli 
špatným zákonům prý ale většinou skryté a nepostižené. Jsem pře-
svědčena, že našeho města se to netýká, že u nás je vše křišťálově čis-
té. Časem ale přeci jen červíček pochybnosti zahlodá, kolik by to sakra  
dělalo těch 15 % z tělocvičny atd.? Hned jsem myšlenku zaplašila, fuj, ne-
smysl, máme opozici, ty šťouraly, ti to ohlídají a nedovolí vládnoucí koalici 
udělat chybný krok a ochrání ji tak od všeho zlého. Aspoň doufám. 

Marie Janů

Potížisti
Politika není záležitost jednoduchá. Snad jen pro toho, kdo se narodí do 
rodiny politiků (např. poslanec Benda). Učila jsem se komunální politice 
za pochodu. Zprvu jsem měla dost ochotných rádců, postupně ale od-
padávali. Tím rychleji, čím nepopulárnější opatření jsem musela dělat. 
Někteří rádci se postupně stali mými protivníky a nakonec šli proti mně 
i ve volbách. Jedním z mála, který nezištně pro dobro města radil až do 
svého konce, byl dr. Hršel. Posléze jsem zjistila, kolik těch upřímných 
rádců svou vlídnost předstíralo jen kvůli vlastnímu prospěchu! Titíž stá-
le svou vlídnost předstírají, jen jinému starostovi.

Pak jsou ale ti, kteří zprvu vypadají jako nepřátelé. Při zastupitelstvu 
tyto potížisty spatříte hned a čekáte, „s čím budou zase otravovat“! Koli-
krát jsem měla pocit, že jejich návrhy jsou nesmyslné a zdržují, když ten 
můj je přece tak geniální! Ale obecní potížisti jsou od toho, abychom 
neusnuli u své geniality, abychom měli možnost zvážit i jiná řešení. Na-
příklad jsem chtěla zabít pana Jeřábka, za zdržování povolení stavby 
Plusu kvůli stromům, žábám a bodlákům. A tak mi nevadí, že pásku při 
otevření Plusu přestřihl pan Digrin a ne já, protože Jeřábek zdržoval. 
Došli jsme ke kompromisům, vysázela se řada lip a obě strany byly spo-
kojené.

Z posledních Zpravodajů mám pocit, že vedení města fňuká nad potí-
žisty, nad trestními oznámeními, nad osobními výpady. Ale k práci v ko-
munální politice to prostě patří. Důležitý je cíl a kultivovanost. Dnešní 
vedení podědilo pana Jeřábka, já měla manžele Hochheimerovi, pana 
Jirotu, Digrina, Zápala, Štěpánka… Stížnosti byly posílány na Úřad pro 
hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi, poslanci Štětinovi, podávala 
se trestní oznámení… Pan starosta je ve svém třetím volebním období 
matadorem a to, co tu popisuji, dávno zná. Je veřejný činitel, stejně jako 
zastupitelé, tudíž všichni musí s pranýřováním počítat. Dobře ví, že po-
tížisti jsou nakonec ku prospěchu - jakousi samokontrolou. Pokud jsou 
záměry a úmysly města dobré, otevřené, bez „šméček“ a dobře vysvět-
lené veřejnosti, uzná to i sebeprotivnější potížista. 

„Co dávám, to se mi vrací.“

Alexandra Merunková

laviČky trochU jinak
Před 60 lety osud mávnul proutkem a naplavil mě do Mníšku. Netu-
šil jsem, když jsem vystoupil z vlaku, že se dívám do kraje Káji Maříka,  
o kterém jsem jako kluk před lety četl. Kostelík na Skalce byl nepoškoze-
ný a tak i já jsem obdivoval ty nádherné krápníky na stěnách a podlahu 
z oblázků.

Tehdy, v polovině minulého století, byly lavičky na náměstí v kaštanové 
aleji snad pohodlnější, než ty současné, ale byly také v Lipkách – na levé 
straně při cestě vzhůru: každých pár desítek metrů lavička. Rádi na nich 
poseděli poutníci směřující na Skalku, ale i maminky s kočárky i člověk 
na procházce. Lavičky postupně zmizely, torzo poslední tam bylo snad 
před pěti roky.

Jak mi život postupně naložil na bedra těch šedesát let, často jsem si 
na lavičky vzpomněl. Při procházkách bych na některou rád odložil 
znavené tělo. A v duchu jsem vyčítal konšelům, že se o znavená těla 
nezajímají!

A ejhle, náhle se ve městě objevilo pár laviček, jejich počet rostl a tak 
se dá odpočinout prakticky všude: kdykoliv potřebuji lavičku, stačí se 
rozhlédnout a jistě tam někde nějaká bude. I na hřbitově se dá posedět, 
než se tam odstěhuji natrvalo.

Nenávistná kampaň kolem laviček, které slouží jako záminka k útokům 
na starostu a radnici, mne donutila napsat tyto řádky – a za sebe PODĚ-
KOVAT RADNICI za skvělý počin: snad nejlepší za poslední roky.

Nápad pana Vilimovského, aby ti, kterým se lavičky líbí, si je od města za 
4 500 Kč koupili, je ubohý, trapný a mne osobně uráží!!

P. S. Neznám pana Izáka, ale přesto držím palce: vzal totiž kauzu laviček 
za správný konec.

Jiří Tupý

rozhleDna v mníškU – nejenom krásná představa!
Tak jako kritik nenapíše píseň nebo nenatočí film, tak ani kritici v Mníš-
ku nepostaví rozhlednu. A to je pro čtenáře ta nejdůležitější zpráva. Vše 
ostatní je podružné. Včetně dezinformací, které prostřednictvím Zpra-
vodaje distribuují.
Rozhledna, která je v plenkách, je testem pravdomluvnosti. Namístě 
jsou slova Karla Čapka: Ale je ještě jedna forma nevážnosti k pravdě, 
která docela charakteristicky zabarvuje náš veřejný život: neochota in-
formovat se o věci, o které mluvíme nebo píšeme. To se na stránkách 
Zpravodaje děje pravidelně.
KUSK Krajský úřad Středočeského kraje na začátku sice vydal nesou-
hlasné stanovisko, ale zástupci města se při dohadovacím řízení s 
památkáři krajského úřadu dohodli na o tom, že rozhledna NEBUDE 
navrhována v blízkosti bBarokního areálu Skalka -  … že pro umístění 
rozhledny nebude stanoveno jedno místo, ale že bude navrženo širší 
území v hřebenové poloze lesa, které bude pro umístění této stavby 
akceptovatelné. Čili kompromis, na kterém se stále pracuje.
S tím by souhlasil i Milan Minařík, který Skalku miloval a jehož náhlý od-
chod před rokem, jsme si 14. září t. r. připomněli. Patrně by nevycházel 
z údivu, kdyby se dozvěděl, že Okrašlovací spolek zakládal pouze kvůli 
stavbě rozhledny, ale i kdyby tomu tak bylo, co na tom? Chtěl se dožít 
jejího postavení, stejně jako řada starších pamětníků. A jejich přání a 
laskavá podpora je nám největší motivací.
My v Okrašlovacím spolku se zabýváme více lokalitami, nejen tou blízko 
Skalky. Ve spolupráci s Ffakultou stavební ČVUT řešíme nejen nejlepší 
rozhledová místa, ale i tvary a návrhy budoucí vyhlídky. Možná ji pře-
suneme někam jinam, protože na brdském hřebenu nad Kytínem jedna 
asi bude. Kytínští profitují z jednoty a spolupráce ve vsi, kterou nenaru-
šují kverulanti. 
Informace o pokračujícím snažení budeme průběžně uveřejňovat, pro 
úplné a pravdivé informace věnujte pozornost jen článkům podepsa-
nýchm Okrašlovacím spolkem. 

Okrašlovací spolek v Mníšku pod Brdy, Robert Izák

Dementi –  
tak troškU narUby
Ptáte se na mé duševní zdraví? Ale 
ano, cítím se docela zdráv, tedy  
s ohledem na věk. Jsem zlý člověk? 
Já se tak necítím, ale za druhé mlu-
vit nemohu, někomu tak můžu 

připadat. Dopustil jsem se nepřesnosti? Zřejmě ano, nezdá se, že by pod 
hrází byl autoservis, ale vypadá to spíše na vrakoviště a skládku odpadu, 
což tedy není o nic lepší.

Na městských a státních pozemcích v těsné blízkosti Bojovského po-
toka se děje cosi nepatřičného. Mám zůstat v klidu? Asi bych mohl, ale 
jako člen rybářské stráže nemůžu. Jsou po výlovech na hladině uhynulé 
ryby? Jsou a bohužel tomu nelze zabránit, ztráty lze jen minimalizovat 
a následky odstranit a o to se snažíme každý rok.

Minule jsem nikoho nejmenoval a obraz byl rozostřen, nicméně pokud 
se dotyčný pán poznal, nabízí se paralela o potrefené huse a mělo by 
dojít k nápravě. Nedošlo! Nic se nemění na tom, že na veřejné cestě od 
hráze Zámeckého rybníka a podél potoka se děje cosi špatně a měl by 
reagovat spíše majitel těchto pozemků.

Jaroslav Kulík

Poznámka redakce: Majiteli pozemků, které jsou zmíněny v článku, 
jsou Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy, Město Mníšek pod Brdy  
a soukromí majitelé. 
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Oznámení a inzerce

Jsem studentem psychologie na FFUK v Praze a nabízím doučování 
anglického jazyka pro základní a střední školy (do úrovně B2 

včetně). Taktéž pomohu i s přípravou na Cambridgeskou zkoušku 
FCE (B2). Cena dohodou. Neváhejte mě kontaktovat pro získání více 

podrobností přes e-mail: marty.mihalko@gmail.com

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

koupím pole, louky, zahrady do 60 kč/m2 tel.: 603 442 474.

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

kUřáci – oDvyknete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

Kontakty: 
Hlavní sestra Mgr. Monika Říhová, tel. 318 541 400, 603 515 104, rihovam@naplesi.cz  
Personální oddělení Miloslava Daňhová, tel. 318 541 513, personalni@naplesi.cz 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

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

všeobecné sestry, zdravotnické asistenty a sanitářky  
do nepřetržitého provozu, 

fyzioterapeuty a sanitáře - zřízence do denního provozu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Požadujeme: 

• odbornou a zdravotní způsobilost  
a trestní bezúhonnost dle zákona  
č. 96/2004 Sb. 

• práci na plný úvazek 

Nabízíme: 
• možnost ubytování v areálu 
     nemocnice 

 

 
   

Kontakty: 
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Personální oddělení Miloslava Daňhová, tel. 318 541 513, personalni@naplesi.cz 
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do nepřetržitého provozu, 

fyzioterapeuty a sanitáře - zřízence do denního provozu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Požadujeme: 

• odbornou a zdravotní způsobilost  
a trestní bezúhonnost dle zákona  
č. 96/2004 Sb. 

• práci na plný úvazek 

Nabízíme: 
• možnost ubytování v areálu 
     nemocnice 

 

 
   

NOVĚ SPOLEČNÁ
Advok átní  k ancelář 

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

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

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

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

brzy v nových komerčních prostorách na stejné adrese.

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

COUNTRY 
ZÁBAVNÝ KROUŽEK PRO HOLKY I KLUKY. 
V hodinách	  děti získají taneční a rytmickou 
průpravu. Děti se uč’ z‡kladn’ country Þgury a 
jednoduché tance v kroužcích a řadách, 
koordinovat pohyb, vnímat hudbu a její rytmus, 
vnímat taneční prostor. U dětí rozvíjíme jejich 
vlastní taneční fantazii.	  Nacvičujeme 
jednoduchá zábavná vystoupení. Podle zájmu 
a schopností se později děti mohou 
s naučenými předtančeními účastnit i řady 
soutěží a přehlídek, případně i mistrovství 
v dětských country tancích.	  

ZUMBA - MINI DANCE 
LEKCE PLNÁ POHYBU, TANCE A ZÁBAVY. 
Děti se učí základní kroky všech rytmických 
cvičení formou jednoduchých a zábavných 
tanečků. Zároveň získají základní baletní a 
gymnastickou průpravu, správné držení těla. 
Formou zajímavých her se děti učí vnímat 
pohyb, zlepšují koordinaci, obratnost a 
pružnost.  
U školou povinných dětí nabízíme službu 
doprovázení na kroužek ze školtní družiny.	  

DĚTSKÉTANCE 
¥ ZÁPIS PROBÍHÁ CELOROČNĚ 
¥ V MNÍŠKU POD BRDY 
¥ PRO HOLKY I KLUKY 
¥ 4-7 LET A 8-12 LET 
¥ ZKUŠEBNÍ LEKCE ZDARMA 
¥ OSOBNÍ PŘÍSTUP 
¥ POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH 

INSTRUKTORŮ 

WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ  732 446 736 INFO@CVICENIBEZCHYBY.CZ 

iZRAEL A MY 

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

Začátek přednášek vždy v 18.00 hodin.

Mníšek pod Brdy – Městské kulturní středisko
17. listopadu 2015

Izrael, Blízký východ  
a Islámský stát

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

8. prosince 2015
Izrael včera a dnes

geografická a historická procházka po jedné  
z nejzajímavějších zemí světa

Vstupné dobrovolné.

13. ledna 2016
Jedna země, 

dvojí lid
historie a součastnost  

izraelsko-palestinského konfliktu

10. února 2016
Svatá země Izrael

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

Nejlepší kousky z Vašich šatníků
Přijďte nakupovat – prodávat – vyměňovat – darovat!

Hvozdnice 125 – hvozdnice.evangnet.cz – facebook.com/husuvdumhvozdnice

IV. Hvozdnický  
šatník

Vážení a milí přátelé, 
zveme Vás na tradiční akci:

v neděli 15. 11. 2015 od 13.00 do 17.00.
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Inzerce 

 
 
 
 
 
 

Dynamicky se rozrůstající společnost hledá nové kolegy do sportovně zábavního centra TEPfaktor Chotilsko na pozice: 

 

UKLÍZEČKA NEBO NOČNÍ HLÍDKA  

 

Nabízíme: 
• Firemní zázemí 
• Příjemné a moderní pracovní prostředí 
• Mladý kolektiv 
• Možnost práce na směny (krátký a dlouhý týden) 
• Možnost osobního i karierního růstu 
• Bonusy – příspěvek na stravování 
• Měsíční mzda 5 000 Kč – 15 000 Kč 

 
Požadujeme: 

• Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, dochvilnost,          
         flexibilita, smysl pro pořádek 

 
 
 
 
 
 

 

RECEPČNÍ NEBO NOČNÍ RECEPČNÍ 

 

Nabízíme: 
• Firemní zázemí 
• Příjemné a moderní pracovní prostředí 
• Mladý kolektiv 
• Možnost práce na směny (krátký a dlouhý týden) 
• Možnost osobního i karierního růstu 
• Bonusy – příspěvek na stravování 
• Měsíční mzda 15 000 Kč – 30 000 Kč                                                    
Požadujeme: 
• Reprezentativní a milé vystupování,  
         minimálně SOŠ nebo SŠ vzdělání 
• Zodpovědnost, spolehlivost, dochvilnost, zvládání         
         stresových situací, aktivní přístup k práci 
• Časovou flexibilitu, pozitivně naladěnou osobnost, 
         schopnost učit se novým věcem, týmový hráč 
• Aktivní znalost AJ na komunikativní úrovni 
Náplň práce: 
• Zajištění chodu recepce, práce na PC, administrativa,  
         práce s pokladním systémem, denní uzávěrky

 

Zájemci o práci, 
pište na e-mailovou adresu: 
michal.cvaniga@tepfaktor.cz  
nebo volejte na telefonní číslo:  
+420 731 155 533. 

Psychoterapeutické 
poradenství

Iva Zemancová

Pomohu Vám najít cestu při řešení:

▶  partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti) 

▶  krizových životních situací
▶  psychických problémů

Empatický přístup a diskrétnost

Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310

e-mail: slunecnidum1@seznam.cz
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iNSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Inzerce

5_09_ucto_adv_92x128_def_krivky.indd   1 6.10.2015   8:16:13
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Inzerce

       

realizace 
od hrubé stavby
až po stavbu na klíč

www.ataxonet.eu
info@ataxonet.eu

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ
MONTOVANÉ DŘEVOSTAVBY

Z PANELOVÉHO SYSTÉMU SIPs

HLEDÁME
PROJEKTANTY

OBCHODNÍKY
MONTÁŽNÍKY

PÍSKY – DRTĚ
KAČÍRKY, ZEMiNA  
MULČOVACÍ KŮRA

Dobříš, Příbramská (bývalý areál Bosák bus)

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

zemní práce minirypadlem

LUBOŠ PROFOUS   tel.: 608 953 617   www.grenepp.cz
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PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.

U Potoka, Karlík, Praha – západ

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

Černošice, Praha - západ

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

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,

Všeradice, okr. Beroun

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

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

rezervovánoprodánoZdemůže být
i Vaše
nemovitost

Inzerce

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

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

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

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

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

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

PowerPoint

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

POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?

‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?

‐ vylili jste si kávu do klávesnice?

‐ přestala �sknout �skárna?

‐ dě� vám šláply na mobil?

‐ nefunguje vám internet? 

‐ máte poškozený pevný disk

  či paměťovou kartu 

  a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!

inz_storek_188x128_01:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST?  
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM!
Investor poptává několik pozemků k výstavbě, minimálně dva sousedící až po větší celky 
i bez inženýrských sítí.
Sochař poptává rodinný dům s možností vybudování ateliéru.
Mladý pár hledá byt zde na Mníšku, osobní i podílové spoluvlastnictví, id. před rekon-
strukcí.
Rodina s dvěma dětmi shání pozemek v pěší dostupnosti centra Mníšku či v dosahu 
autobusu.
Maminka s dvěma dětmi hledá menší rodinný domek v Mníšku a okolí. Koupě do konce 
roku.
Rodinný dům či pozemek, id. Stříbrná Lhota - hledá podnikatel s rodinou.
Rodiče koupí byt pro dceru zde v Mníšku.

ZDEŇKA BENEŠOVÁ 728 961 519
GENERAL REALITY a.s. 
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz

Inzerce


