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Novinky na ZŠ Mníšek pod Brdy
V den zápisu 2. února 2015 se budoucí prvňáčci v mníšecké základní škole proletěli do Balónkové země. K zápisu přišlo celkem 150 dětí,
což je ve srovnání s předchozím rokem o zhruba dvacet dětí více než v roce předchozím.
Kromě dětí mníšeckých, přišly i děti z Řitky,
Klínce, Čisovic, Bojova, Kytína, Zahořan, Nové
Vsi pod Pleší i Nového Knína.
Přestože jsme chtěli otevírat z kapacitních
důvodů pouze 3 první třídy, narůstající zájem
o školu ukázal, že to budou muset být alespoň
čtyři třídy. Společně se starostou a vedením
města jsme hledali řešení, jak vyhovět co největšímu počtu rodičů a dětí. Takové řešení se
podařilo nalézt, budou tedy s největší pravděpodobností otevřeny třídy čtyři, ale i tak se na
některé děti bohužel nedostane.
Kapacita školy, která byla od září 2014 navýšena na 690 žáků, bude pro příští rok opět
téměř naplněna, proto již město plánuje další
kroky.

Poznáváme krásy
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Prvním krokem pro další školní rok 2015/2016
bude výstavba nové tělocvičny. Zároveň však
bude muset probíhat přístavba školy pro školní rok 2016/2017, která opět škole umožní
navýšit kapacitu, protože stoprocentní naplněnost kmenových učeben je alarmujícím indikátorem.
Rovněž dochází k růstu pracovních míst ve
škole. V srpnu 2012 měla škola 41 zaměstnanců. K dnešnímu dni jich má 62.

A nyní něco k novinkám
V letošním roce škola poprvé uskutečnila lyžařský výcvik se žáky v rakouských Alpách
(středisko Lachtal). Kromě úžasného lyžování
žáci povzbuzovali svým fanděním k lepšímu
výkonu naši špičkovou snowboardistku Ester
Ledeckou a snad alespoň trochu jí tak pomohli
stát se první českou mistryní světa v paralelním slalomu.
Další novinkou je skutečnost, že se ZŠ Mníšek
pod Brdy stala fakultní školou PedF UK v Praze
pro management. Stáž ve škole již byla zrealizována dvěma skupinami studentů k velké
spokojenosti jejich i zástupců fakulty.
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Škole se letos opět daří získávat slibované
granty z projektů. Škola pro tento školní rok
získala grant na projekt Erasmus+ (projekt
zaměřený na získávání finančních prostředků
na výjezdy pedagogů do zahraničí za účelem
jazykového vzdělávání). Další získaný grant
jsou finanční prostředky na práci speciálního
pedagoga na škole. Rovněž se podařilo pro několik skupin dětí z grantu zajistit rodilé mluvčí
od 2. poloviny školního roku. A nesmíme zapomenout ani na projekt k environmentálnímu
vzdělávání žáků.
Zapojili jsme se do několika programů: Zdravá abeceda, Krabice od bot, Maraton podpisů
pořádaný organizací Amnesty International,
Návštěva domova seniorů, Štafetové závody,
Putovní výstava Mandal, Turnaj v dámě, Děti
seniorům, senioři dětem a spousty dalších
programů.
Za zmínku by jistě stálo i to, že se vedení školy
podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky za
vytápění školy. Toho bylo dosaženo výpovědí firmy, která škole dodávala teplo s tím, že
škola si zajistila dodávky od jiné společnosti.
Díky této úspoře a souhlasu rady města s tím,
že si uspořené finanční prostředky může škola
ponechat, mohla škola z ušetřených prostředků zajistit dostatečné množství kopírovacích
strojů pro všechny pedagogy, dále byl zrekonstruovaný prostor kuchyňky vybaven novou
kuchyňskou linkou se všemi spotřebiči a ještě
zbylo i na knihovnu pro učitele.
Mgr. Michaela Pažoutová,
ředitelka ZŠ Komenského 420

Vyhlašujeme 15. ročník pěvecké soutěže
pro děti a mládež
BRDSKÝ KOS 2015
Soutěž se bude konat 30. 5. 2015.
Přihlášku a pravidla k soutěži naleznete na
www.mnisek.cz.

24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155

Zprávy z radnice

Z usnesení rady a zastupitelstva města
l RM souhlasila s textem dokumentu – Vyjádřením (námitky) Města Mníšek pod Brdy k záměru „Zařízení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“, na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 1. 12. 2014, č. j. 164866/2014/KUSK OŽP/Dur.

l RM schválila znění a uzavření Smlouvy o pronájmu dvou kotců v Psím
útulku Bouchalka. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy
mezi Městem Mníšek pod Brdy a pronajímatelem, paní Eugenií Sychrovskou, Bouchalka 398, 273 43 Buštěhrad.
l RM souhlasila s vyhrazením parkoviště u MŠ Nová – 2 parkovací místa
pro zaměstnance MŠ v pracovní dny.
l RM souhlasila s výjimkou z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle § 23,
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a souhlasí s počtem 34 žáků od 15. 1.
2015 ve třídách 7.A a 7.B, v ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.
l RM souhlasila s tím, že se Město Mníšek pod Brdy připojí dne 10. března 2015 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
l RM souhlasila s pořádáním Her bez hranic Mníšek 2015 v Mníšku pod
Brdy dne 13. 6. 2015.
l RM souhlasila s uzavřením Městského úřadu Mníšek pod Brdy ve
dnech 13. a 20. 2. 2015 z technických důvodů.
l RM souhlasila s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod
Brdy ve dnech 13.-20. 7. 2015 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků.
l RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Stříbrnolhotečtí
a Rymaňští, milé děti,
v době, kdy budete číst tento sloupek, se s největší pravděpodobností bude dokončovat návrh rozpočtu města
pro celý letošní rok. Rozpočet je jedním z nejdůležitějších „pravidel“ města a ten letošní bude v mnohém velmi odlišný od rozpočtů let předešlých.
Proč? Především proto, že musí obsahovat tři velké investiční akce, které město v předchozích letech zahájilo
a letos také budou dokončeny a zaplaceny. Jsou to akce
tak velkého finančního rozsahu, že podobné za posledních 25 let nenajdete. Největší a finančně nejnákladnější
je zcela jistě regionální přivaděč pitné vody Baně, hned
za ním následuje čistírna odpadních vod a jako poslední
přístavba tělocvičny základní školy. Všechny tyto dotované stavby jsou pro budoucnost našeho města natolik
zásadní, že se v letošním roce budeme snažit koncentrovat všechny dostupné finanční prostředky tak, aby
bylo možné akce zcela realizovat. Zajistíme tak našemu
městu především stabilní a kvalitní přístup k pitné vodě
a její následnou ochranu a dlouhodobou perspektivu
rozvoje školy.
Ať se vám daří!
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Více informací získáte na www.mnisek.cz

Provozní doba sběrného dvora

zimní režim do 31. 3. 2015

úterý			
čtvrtek			
sobota 			

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Kontakty:
e-mail: sberny.dvur@mnisek.cz
telefon: 734 500 444 – jen v otevírací dobu
telefon: 318 541 912
Provozní doba může být upravena nebo změněna.

Podávání daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických osob
Stejně jako v minulých letech mohou občané podávat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 dne 19. března 2015 od
13.00 do 18.00 hodin na městském úřadě Mníšek pod Brdy v zasedací
místnosti v I. patře. Budou zde přítomni pracovníci Finančního úřadu
pro Středočeský kraj, kteří také poskytnou konzultaci k této daňové
problematice.
Poplatníci také mohou využít podání daňového přiznání elektronickou
formou.
Věra Landová, tajemnice

Známky pro rok 2015 na popelnice
je možné vyzvednout do konce
března
Finanční odbor upozorňuje ty občany, plátce poplatku za komunální odpad, kteří provedou platbu bankovním převodem, že si známku
mohou vyzvednout do konce března 2015. Známky vydává pracovnice finanční odboru paní Jana Bukajová. Známku je pak třeba nalepit na nádobu. Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu
odpady@mnisek.cz.
Olga Šibřinová, vedoucí FO
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Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsme přivítali nový
kalendářní rok, a už klepe na dveře začátek
dalšího roku, toho školního. Dne 2. února se konal zápis do prvních tříd školního
roku 2015/2016. A kdo jste byli u toho, jistě víte, jaká to
byla zábava – tématem celého dne byla „Cesta do Balónkové země“. Děti procestovaly všechny kontinenty a na
závěr dostaly letenku do 1. třídy – jsem zvědavá, kdo ji
do září neztratí :-).
Letos přišlo k zápisu snad nejvíce dětí v novodobé historii Mníšku – celkem 150. Aby mohly být všechny děti
přijaty, muselo by být otevřeno celkem pět prvních tříd.
A to bohužel není možné – v naší škole není prostor,
kde by děti mohly mít svou třídu, děti už nyní nemají
kde cvičit a neměly by kam chodit do družiny. S ohledem na další vývoj bylo počítáno se třemi třídami, což
by znamenalo odmítnout celou řadu mníšeckých dětí
nebo dětí ze spádových obcí. Podařilo se však najít řešení – v novém školním roce tak budou otevřeny čtyři třídy
a většina uchazečů se tak do první třídy dostane.
Situace ve škole pochopitelně není ideální, proto pracujeme na zkapacitnění. Bude mít dvě fáze – na začátku
léta by měla začít výstavba nové tělocvičny, aby měly
děti kde cvičit, ve druhé fázi dojde k zahájení výstavby
nového pavilonu školy, jehož koncepci budeme v nejbližších týdnech dolaďovat. Očekáváme, že podobný
problém s kapacitou nastane i při zápisu do mateřských
škol. Zažádali jsme proto v lednu o grant na ministerstvo školství.
Témat, které bych na tomto místě ráda otevřela, je mnoho. Rada města se v tomto čase schází téměř pravidelně 1x týdně a řeší aktuální témata – a to nejen školu
a školky, ale také např. otázku Kovohutí, rozpočtu města a mnoho dalšího. Novinkou je také ustavení Komise
pro sociální oblast a rodinnou politiku.
Přeji Vám klidné dny.
Daniela Páterová, místostarostka

Informace pořizovatele
k aktuálnímu stavu pořizování
nového územního plánu
Dne 15. 1. 2015 skončila lhůta pro uplatnění připomínek veřejnosti
k první verzi návrhu nového územního plánu (z 08/2014), včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (z 09/2014). Současně
skončila i lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí. V prvé řadě je třeba podrobně vyhodnotit došlá
stanoviska dotčených orgánů. Za zásadní je nutné považovat nesouhlas orgánů ochrany přírody a krajiny, zemědělského a lesního půdního fondu a orgánu státní památkové péče s některými zastavitelnými
nebo přestavbovými plochami, resp. s navrhovaným způsobem využití těchto ploch a pozemků. Tyto požadavky bude nutné respektovat.
Jen v případě odůvodněných veřejných zájmů nebo nedostatečného
odůvodnění stanovisek je možné žádat dotčený orgán o změnu jeho
stanoviska, případně při nedohodě je možné vyvolat rozpor, který se
bude řešit na úrovni nadřízených orgánů. Celkově je ale z došlých stanovisek zřejmé a pravděpodobné, že rozsah navrhovaných zastavitelných ploch bude nutné dále omezit, a to (do značné míry) bez ohledu
na zastavitelnost dle dosud platné územně plánovací dokumentace.
Došlé připomínky veřejnosti se týkají většinou dílčích pozemků nebo
lokalit. Vlastníci dosud zastavitelných ploch a pozemků požadují zachování využitelnosti dle dosud platné dokumentace, vlastníci pozemků v nezastavěném území pak požadují nově zahrnout tyto své
pozemky do zastavitelných ploch. Menší část podání má ale opačný
charakter – požaduje se v nich méně zastavitelných ploch, méně koridorů pro dopravu, více sídelní a krajinné zeleně, zlepšení veřejné infrastruktury apod. Celkově pořizovatel obdržel 77 podání od veřejnosti.
V řadě z nich se však objevuje více dílčích připomínek k různým záležitostem, takže celkový počet připomínek a námětů je mnohem vyšší.
Při následující úpravě návrhu půjde zejména o zapracování požadavků dotčených orgánů na základě jejich stanovisek, eventuálně dalších
dohod s nimi. Přitom bude pořizovatel konzultovat i uplatněné požadavky a náměty veřejnosti, které by mohly být do úpravy zapracovány
bez rizika následného zamítnutí dotčeným orgánem.
Na tomto místě pořizovatel považuje za potřebné zdůraznit, že územní
plán bude po svém vydání opatřením obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Na proces jeho pořízení se vztahují
příslušná ustanovení stavebního zákona a správního řádu (zejména
týkající se opatření obecné povahy – tj. § 171 až § 174 správního řádu).
Nejde tedy o „klasické“ správní řízení. Při úpravách návrhu se ještě
o ničem definitivně nerozhoduje, je to jen přibližování k možné budoucí podobě plánu, který bude předkládán zastupitelstvu ke konečnému
vydání (schválení). Jedině zastupitelstvo obce je též příslušné k tomu,
aby před vydáním územního plánu schválilo též návrh rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek, který bude součástí odůvodnění celé dokumentace. Návrh těchto rozhodnutí a vyhodnocení musí
být ale ještě předtím rozeslán dotčeným orgánům a jejich stanoviska
jsou stejně jako stanoviska k vlastní dokumentaci pro pořizovatele
i schvalující orgán – tj. zastupitelstvo města - závazné. Ve fázi současných i budoucích úprav se tedy ještě nejedná o definitivní rozhodnutí
o připomínkách, které náleží zastupitelstvu, ovšem za předpokladu závazného souladu se stanovisky dotčených orgánů.
Pořizovatel tímto reaguje na časté požadavky z řad veřejnosti, aby
konkrétní podatel byl o způsobu vypořádání své připomínky před další úpravou a zveřejněním návrhu individuálně a písemně informován,
spolu se zdůvodněním, pokud by připomínka zapracována nebyla.
Toto prozatím ani ze zákona není možné, protože úpravy prováděné
na základě došlých stanovisek a připomínek jsou pouze návrhy pořizovatele a určeného zastupitele, kteří nejsou kompetentní o nich
rozhodovat. Všechny připomínky a námitky budou předmětem posouzení a schválení zastupitelstvem města. Znamená to, že i připomínky
z ukončené fáze projednání prvního návrhu územního plánu zůstávají
stále „živé“ - bez ohledu na to, zda se zohlední či nezohlední v další
úpravě návrhu a bez ohledu na to, zda je podatel v další fázi zveřejnění
a projednávání zopakuje či ne – a to až do té doby, dokud o nich nerozhodne zastupitelstvo.
V dalších fázích veřejného, případně opakovaného veřejného projednání má veřejnost možnost podávat nejen připomínky, ale vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a zástupce veřejnosti
též námitky (rozhodnutí o nich je nutné individuálně odůvodňovat).
Teprve při případném opakovaném veřejném projednání je okruh

Zprávy z radnice
projednávaných (a tím i připomínkovaných nebo namítaných) záležitostí omezen jen na změny oproti dokumentaci k předchozímu veřejnému projednání. Je v kompetenci a na zvážení určeného zastupitele,
jak bude v průběhu pořizování zastupitelstvo informovat o důležitých
podáních a návrzích na jejich řešení a zda si vyžádá od zastupitelstva
většinový názor tak, aby rozhodování zastupitelstva o návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a následné rozhodování
o návrhu vlastní dokumentace bylo průchozí.
Zveřejnění další verze návrhu nového územního plánu pro veřejné projednání proběhne nejdříve za cca 4 – 5 měsíců. To je doba minimálně
nutná k vyhodnocení všech podání, dohodě o stanoviscích dotčených
orgánů, pro konzultace s nimi a pro žádost a stanovisko krajského úřadu, jehož souhlas je podmínkou dalšího postupu. V případě řešení rozporů se tato doba může až o několik dalších měsíců prodloužit. Určitou
dobu zabere i vlastní projektová úprava návrhu dokumentace.
Ing. arch. Zdeněk Kindl, 25. 1. 2015
odborný zástupce pořizovatele

Představujeme výbory
zastupitelstva a komise rady
Výbory zastupitelstva
Výbory zřizuje zastupitelstvo města dle zákona o obcích (§ 117, zákon
č.128/2000 Sb.), jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska
a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou
výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle
potřeby a řídí se jednacím řádem výborů zastupitelstva. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení
výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů výboru.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

Finanční výbor
lP
 rovádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce.
lP
 lní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Do finančního výboru byli zvoleni:
Ing. Eva Wollnerová – předsedkyně výboru
RNDr. Milan Brabenec
Ing. Josef Pícha
Alena Pallagyová
Petr Slavík
František Keyř
Josef Dvořák
Kontakt: eva.wollnerova@mnisek.cz

Kontrolní výbor
lK
 ontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena.
lK
 ontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
lP
 lní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
lO
 provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo
kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který
provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
l Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření
orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Do kontrolního výboru byli zvoleni:
David Řehoř, MBA – předseda výboru
Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská
Mgr. Michal Trkan
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Ing. Klára Cihlová
Ing. Kateřina Neuerová
Ing. Josef Medek
Roman Procházka
Kontakt: david.rehor@seznam.cz

Komise rady
Komise zřizuje rada města dle zákona o obcích (§ 122, zákon č.128/2000
Sb.), jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy
předkládají komise radě města.
Rada města může zřídit komise pro jakoukoliv oblast svého působení
nebo problematiku. Komise se řídí jednacím řádem komisí rady a usnáší
se většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném
úseku odpovídá starostovi.

Komise pro životní prostředí
Komise přijímá úkoly rady města, poskytuje stanoviska, doporučení,
návrhy, podněty a připomínky v oblasti životního prostředí. Např. zaujímá stanoviska k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí;
podílí se na vypracování koncepce městské zeleně (obnova, údržba);
spolupracuje s MÚ při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se životního prostředí. Více popisuje statut komise.
Do komise pro životní prostředí byly jmenováni:
Ing. Jiří Rom – předseda komise
Ing. Martina Buchtíková		
Pavel Jeřábek			
Mgr. Lucie Vorlová, DiS.			
Ing. Jaroslav Salava		
Ing. Libuše Pechoušková		
RNDr. Radovan Straka, CSc.		
Vladimír Smetana		
Ing. Lucie Chovancová		
Věra Landová
Kontakt: jiri.rom@mnisek.cz

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku
Komise jedná na základě úkolů zadaných radou, ale i z vlastní iniciativy. Radě poskytuje doporučení, usnesení a návrhy. Kromě záležitostí
určených radou, se bude zabývat návrhy na zlepšení sociálních služeb
v Mníšku pod Brdy, bude hledat projekty z oblasti rodinné a sociální
politiky, do kterých by se naše město mohlo zapojit a které by byly pro
naše občany přínosné. Jedním z úkolů je i vytvoření podmínek pro
vznik nízkoprahového zařízení pro mládež. Vzhledem k tomu, že komise je ustanovena poprvé, lze očekávat, že další úkoly vyplynou během
funkčního období.
Do komise pro sociální oblast a rodinnou politiku:
Mgr. Šárka Slavíková Klímová - předsedkyně
Ivana Zemancová, DiS.
Ing. Jiřina Romová
Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská
Alexandra Malá
Daniela Hrdinová
Marie Janů
Kontakt: slavikovaklimova@gmail.com

Komise pro školství a vzdělávání
K hlavním činnostem komise patří především projednávat v oblastech
svých kompetencí otázky a podněty vznesené nebo zadané radou
města v oblasti školství a vzdělávání; předkládat podněty z oblasti koncepce rozvoje školství a vzdělávání; podílet se na koncepci mimoškolní
činnosti dětí a mládeže; sledovat aktuální potřeby školství a vzdělávání
z hlediska jednotlivých škol a školských zařízení a další. Více popisuje
statut komise.
Do komise pro školství a vzdělávání byly jmenováni:
PhDr. Vlaďka Pirichová – předsedkyně komise
Mgr. Michaela Pažoutová		
Mgr. Petra Poučková		
Mgr. Marcela Krákorová		

4

Bc. Marie Šretrová		
Ing. Dana Dalešická		
MUDr. Markéta Nováková		
Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Ing. Hana Kotoučová		
Ing. Pavla Duchoňová		
Ing. Radko Sáblik			
Mgr. et Bc. Martin Ševčík			
Hana Císařová, DiS.		
Mgr. Marek Inderka
Kontakt: vladusik@centrum.cz

Komise pro územní plánování a rozvoj města
K hlavním činnostem komise patří především projednávat v oblastech
svých kompetencí otázky a podněty vznesené nebo zadané radou města v oblasti územního plánování a rozvoje města. Přímo spolupracuje
s pořizovatelem a zpracovatele nového územního plánu, zabývá se
podněty občanů.
Do komise pro územní plánování byly jmenováni:
Jiří Zápal – předseda komise 		
JUDr. Miroslav Vilimovský			
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.		
Mgr. Tereza Herdová		
Aleš Krákora			
Robert Izák			
Ing. Dana Dvořáková		
Lenka Petříková		
Ing. Pavel Knotek			
Ing. arch. Vít Kučera			
Ing. Petr Digrin, Ph.D.
Kontakt: uzemni.plan@mnisek.cz
	

Zpracovali Věra Landová, tajemnice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Přestupková komise
projednala 168 případů
Komise k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy projednává
přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Komisi k projednávání přestupků jmenuje starosta jako zvláštní
orgán obce pro výkon přenesené působnosti podle ustanovení § 106
odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků, vykonává komise tuto
činnost také pro obec Bojanovice, Černolice, Čisovice, Jíloviště, Kytín,
Líšnice, Trnová a Zahořany, z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje pro obce Bratřínov a Klínec. Komise pracuje v tříčlenném složení – předseda a 2 členové, v Mníšku pod Brdy máme starostou jmenované 2 předsedy, dále celkem 8 členů a zapisovatelku, kteří se účastní
jednání podle potřeby.
V roce 2014 obdržela Komise celkem 168 oznámení o spáchání přestupku, v ukončených řízeních uložila pokuty ve výši 22 000 Kč.
Mirka Jeřábková, zapisovatelka komise, referentka OVV

Představujeme novou
redakční radu Zpravodaje
městečka pod Skalkou
Redakční rada zpravodaje je komisí zřízenou podle zákona o obcích,
kdy je radě města umožněno zřizovat komise jako své poradní a iniciativní orgány.
Rada města na svém jednání dne 28. 1. 2015 zvolila za členy redakční
rady: Miloše Navrátila, který je současně pověřen koordinací vydávání
zpravodaje, Mgr. Zoru Kasikovou, Bc. Andreu Midkiff, M.A., Ing. Radima
Hrehu.
Články, texty, fotografie a další příspěvky nám můžete posílat
na adresu zpravodaj@mnisek.cz. Inzerci objednávejte na adrese
inzerce@mnisek.cz.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Bolševník velkolepý –
obecné informace a plány pro rok 2015
Bolševník velkolepý se řadí u nás k nejvýznamnějším druhům invazních
nepůvodních rostlin. Původně se vyskytoval pouze v oblasti západního
Kavkazu, odkud se vlivem lidské činnosti a díky svým výjimečným invazním vlastnostem postupně rozšířil do Evropy, Ruska, Kanady, USA,
Austrálie a na Nový Zéland. Širší dopad bolševníku na lidské zdraví a životní prostředí se u nás začal projevovat teprve v 80. letech a postupně
tak proniká do povědomí občanů. I tento článek má k osvětě napomoci.

Růst a vývoj
Bolševník velkolepý je statná bylina dorůstající až 5 metrů. V prvních
letech po vyklíčení vytváří přízemní růžici listů, která postupně narůstá
3 - 5, ale i více let. Před zimou ukládá zásobní látky do kořene. Poté vývoj zakončuje postupným vykvetením okolíků, kdy po dozrání semen
přirozeně hyne. Semena uzrávají koncem srpna a běžná rostlina jich
dokáže vyprodukovat až 20 000 s klíčivostí 3–5 let.

Zdravotní rizika
Rostlina obsahuje nebezpečné fotoaktivní látky. Potřísnění pokožky
šťávou s následným osluněním vyvolává do 24 hodin na postižených
místech tvorbu puchýřů. Zarudlé jizvy se na pokožce špatně hojí a následky v podobě pigmentových skvrn se zvýšenou citlivostí na UV záření přetrvávají řadu měsíců. Při vyžínání především křovinořezem dochází k masívnímu rozstřiku dosti zapáchajících šťáv majících karcinogenní
vliv i na dýchací orgány. Proto při druhotných příznacích z výparů (bolest hlavy, závratě) je nutné vyhledat lékaře.

Mechanická likvidace
Přerývání kořenů. Tato metoda je velmi účinná, i když pracovně náročnější. Ekonomicky i po stránce zdravotních rizik však jednoznačně nejvýhodnější. Lze ji ovšem uplatnit při jednotlivém výskytu, tedy
v řádech desítek kusů rostlin. Kořeny se přerývají brzy na jaře, případně
opakovaně v létě. Kořen by měl být rýčem přerušen 10–15 cm hluboko.
Vyryté části kořene s listy se ničí vysušením.
Sečení porostů lze provádět kosou, mačetou nebo nejlépe pilou na
výsuvné násadě. Křovinořez rozmetává třísky s obrovským podílem nebezpečných aerosolových šťáv do okolí, proto se k sečení nedoporučuje. Rychle regenerující rostliny se kosí 2–3x během vegetační sezóny.
Při odstraňování kvetoucích okolíků rostlin je třeba mít na zřeteli, že
v době květu na postranních větvích jsou již na hlavním vrcholu založena semena schopná dozrání i po jeho odseknutí. Proto se polozralá květenství neponechávají na místě, ale je nutné je posléze bezpečně ničit
(nejlépe spálením). Je potřeba zdůraznit, že rostlina je schopna opětné
regenerace a vykvetení, zvláště při teplém podzimu.

Chemická likvidace
Herbicidy registrované proti bolševníku obsahují účinnou látku pronikající do systému rostliny, rozkládající chlorofyl. V ČR jsou to přípravky
na bázi jediné účinné látky Glyphosat v podobě různých názvů, podle
různých přídatných látek. Jedná se především o Roundup (Biaktiv, Flexi,
Klasik a Rapid), Garlon nebo Touchdown. Jediný, Touchdown Quatro,
lze použít i v blízkosti vodotečí.
Herbicidy by měly být aplikovány zjara při výšce květních rostlin
50–70 cm, v době nerozvitých nebo rozvíjejících se květních toulců
a malých listů. V té době jsou rostliny velmi aktivní v látkové výměně
a zároveň nejcitlivější, a proto spotřebují podstatně menší množství
herbicidu.
Důrazné upozornění spočívá v ochraně včel, neboť bolševník je značně
medonosná bylina a postřik do květů je přísně zakázán. Pro samotné
ničení rostlin je to čin naprosto bezvýznamný. O to horší je efekt, kdy
včely si účinnou látku nosí do úlu, a ta je poté obsažena v medu.

Bolševník a zákon
Z § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. vyplývá, že vlastník pozemku nebo
jiná osoba, která jej užívá, např. nájemce apod. je povinen omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů vč. plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí. Fyzické
i právnické osoby jsou proto povinny plnit úřední opatření uložená
§ 75 jmenovaného zákona k omezení šíření invazních druhů rostlin.
V případě úředního zjištění, že došlo k nedodržení této povinnosti, se
tak osoba fyzická (nepodnikatel), dopouští přestupku podle ustanovení

Zprávy z radnice
§ 78 odst. 2 písm. a) pod pokutou až 30 000 Kč. Osoba právnická se dopouští správního deliktu podle ustanovení § 78 odst. 6 písm. a) zákona
a může jí být uložena pokuta až 500 000 Kč s tím, že v obou případech
je povinna splnit nařízení o odstranění rostlin ze svého pozemku do
stanovené lhůty a doporučeným postupem. Nesplněním i této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí lze uložit podle
§ 78 odst. 4 písm. b) zákona pokutu do výše 50 000 Kč. Nesplněním
této povinnosti právnickou osobou se tato dopouští správního deliktu,
za který jí lze uložit pokutu podle § 78 odst. 8 písm. b) do výše
1 500 000 Kč. Odstranění bolševníku má i nadále za povinnost.

Situace u nás
V mníšeckém regionu je v současné době zmonitorováno na 150 pozemků s různým pokrytím porostů bolševníku. Vzorem pro monitoring
i pro metodiku likvidace bolševníku nám byl Karlovarský kraj, který
má bohaté zkušenosti s invazními druhy. Město má své pozemky, díky
pravidelnému a systematickému ošetřování herbicidem, viditelně pod
kontrolou a bolševník je již na mnoha místech na ústupu. Soukromí vlastníci se také pustili do boje a jejich zásah či zásah provádějícího odborníka byl pořádně vidět. Každá mince má svůj rub a líc, a tak
i u nás se nepodařilo všechny přesvědčit o smysluplnosti zásahů
v r. 2014. Několik nespolupracujících vlastníků jsme byli nuceni předat
k řešení nám nadřízenému orgánu ORP Černošice, která s nimi zahájila
řízení z moci úřední. Díky jejich nezájmu by mohly investice těch, kteří
se s bolševníkem lopotili nebo jeho likvidaci financovali, vyznít do ztracena a tomu chceme zabránit.
Letos je naším úkolem na loňský rok navázat a pokračovat v likvidaci.
V nejbližší době budou opět vyzýváni vlastníci k zásahu a budeme se
jim snažit také vždy doporučit nejvhodnější metodu pro jejich pozemek. Nepodařilo se nám ale sehnat dotace na řešení tohoto problému.
Průběžně sledujeme vypisování grantů na několika institucích, bohužel
jsme se dostali do takového mezigrantového období. Nové dotační tituly budou vypisovány až v průběhu března, takže než proběhne schválení, bude už na zásah pozdě. Každopádně se tam přihlásíme a následné roky by již měly být z nějakého grantu pokryty. Proto také budeme
všem zúčastněným posílat formulář k udělení souhlasu s likvidací bolševníku na jejich pozemcích, bez něhož by nebylo možné dotaci čerpat.

Volba způsobu ničení
Bolševník je víceletá nebezpečná bylina, která v případě odříznutí rychle regeneruje z hlavního kůlového kořene. Rozhodujícím faktorem pro
způsob ničení je množství rostlin na pozemku.
Tam, kde je výskyt v několika kusech až desítkách, navrhujeme využít
mechanické odstranění, nejlépe přerýt kořeny. Při celoplošném zamoření, což jsou mnohé pozemky na okraji Mníšku při silnici č. 116 a pod
R4, bude nutné použít v jarním období chemickou cestu likvidace. Jedná se zde o neuvěřitelných 3–5 rostlin / 1m2, tj. 30 – 50 000 rostlin na
1 ha plochy!
Každopádně je potřeba dané lokality sledovat celoročně a vhodnost
následných zásahů vyhodnocovat pro každé území individuálně. Za každou cenu se pak musíme snažit zabránit vykvetení a tím dalšímu šíření
bolševníku. Věříme, že se nám to podaří.
Za komisi pro životní prostředí
Ing. Jiřina Romová
Vladimír Smetana

Informace odboru majetku
a investic
Novinky ze sběrného dvora
Technicko-administrativní budova sběrného dvora byla v průběhu ledna dokončena a v únoru zkolaudována. Areál sběrného dvora tříděných
odpadů je již hotov i v této poslední závěrečné fázi. Budova bude poskytovat zázemí pro technické pracovníky sběrného dvora tříděných
odpadů Města Mníšek pod Brdy a také zaměstnance společnosti Komwag, a. s.
Komwag bude mít v budově novou technicko-administrativní centrálu pro Mníšek pod Brdy. Jsou zde umístěny šatny, sociální zařízení,
kuchyňka, kancelář a garáž. Kolem budovy budou provedeny terénní
úpravy. Pozemek bude oplocen a bude sloužit jako parkovací plocha
pro stroje Komwagu.
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Provoz sběrného dvora zajišťuje město Mníšek pod Brdy, prostřednictvím svých technických pracovníků. Pověřeným vedoucím pracovníkem sběrného dvora tříděných odpadů je pan Zbyněk Uhlíř, tel.
731 410 209. Na sběrném dvoře je bezplatně přijímán odpad od fyzických osob, které věrohodně prokáží bydliště ve městě Mníšek pod Brdy
nebo dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad. Společnost
Komwag bude i nadále zajišťovat svoz komunálního odpadu, avšak
provozovatelem sběrného dvora tříděných odpadů bude Město Mníšek pod Brdy.

Železný víkend na sběrném dvoře tříděných odpadů

V rámci poskytování služeb sběrného dvora tříděných odpadů města
Mníšek pod Brdy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů jsme se rozhodli pro občany
Mníšku pod Brdy, Rymaně a Stříbrné Lhoty rozšířit službu bezplatného
odvozu špatně manipulovatelného kovového odpadu. Ne každý má
možnost dopravit velký, těžký a objemný odpad do sběrného dvora
vlastními silami a prostředky. Občanům našeho města chceme vyjít
vstříc a pomoci s odvozem a likvidací kovových odpadů. Tuto službu
bychom občanům města poskytovali rádi alespoň dvakrát ročně – na
jaře a na podzim. Mimochodem povinnost zajistit likvidaci odpadů
nám ukládá právě výše zmíněný zákon o odpadech.
První takový zkušební „železný víkend“ proběhne v prvních jarních
dnech o víkendu 21. a 22. března 2015. Tuto službu budou zajišťovat
pouze zaměstnanci Města Mníšek pod Brdy - techničtí pracovníci. Nikdo jiný tuto služby provádět nebude, žádná pověřená společnost
nebo firma. O výše uvedeném víkendu budou projíždět techničtí pracovníci Mníšek pod Brdy, Stříbrnou Lhotu a Rymaně a svážet odpad. Pro
občany, kteří se budou chtít zbavit po jarním úklidu kovového odpadu,
stačí jej vyskládat na pozemek před dům. Techničtí pracovníci se o jeho
odvoz postarají. Pověřeným pracovníkem pro odvoz odpadu je pan
Zbyněk Uhlíř, telefon 731 410 209.

Nové služby sběrného dvora tříděných odpadů

Radou města Mníšek pod Brdy byla dne 5. 2. 2015 schválena aktualizace
ceníku za předání odpadů ve sběrném dvoře tříděného odpadu Města Mníšek pod Brdy. Tento ceník je platný pro poplatníky zapojené do
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy. Aktualizovaný ceník je
k dispozici na webových stránkách města pod odkazem http://www.
mnisek.cz/obcan/informacni-servis/kam-s-odpadem/sberny-dvur-mesta/. Tento ceník je platný pro poplatníky/obyvatele/fyzické osoby,
nikoliv právnické osoby a podnikatele.
Současně s ceníkem za předání odpadů byl odsouhlasen nově i ceník za
poskytování dalších služeb sběrného dvora. Tento ceník je platný taktéž
pro všechny poplatníky zapojené do systému shromažďování komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy.
Týká se stanovení ceny za přistavení kontejneru na místo nakládky, ponechání kontejneru na místě, cenu za dopravu kontejneru. Tyto služby se týkají poskytování kontejnerů pro nakládání a odvoz odpadů na
sběrný dvůr. Další službou je zajišťování služby štěpkování větví. Informace ke službám a ceníku získáte na webových stránkách města nebo
e-mailu sberny.dvur@mnisek.cz nebo telefonu 731 410 209.

Čistírna odpadních vod

V září 2015 byl zahájen rozsáhlý projekt rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod Města Mníšek pod Brdy. Akce bude
realizována v letošním roce, s termínem ukončení prací v říjnu 2015,
s finálním termínem ukončení akce k 31. 3. 2016, kdy zároveň bude
ukončen zkušební provoz čistírny. Rekonstrukce čistírny umožní navýšení její kapacity ze stávajících 6 300 ekvivalentních obyvatel na 9 750
ekvivalentních obyvatel. Tento počet je naddimenzovaný a představuje
pro naše město i značnou rezervu v kapacitě čistírny odpadních vod.
Níže uvádíme základní údaje o realizaci projektu.
Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny
odpadních vod
Realizací projektu dojde k rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV
Mníšek pod Brdy. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 35,71 t/rok CHSKCr, 17,39 t/rok NL, 0,70 t/rok Pcelk. Přínosem
projektu je zlepšení kvality podzemních a povrchových vod v povodí
Bojovského potoka.
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií– Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí.
Datum zahájení realizace projektu: 	
Datum ukončení realizace projektu: 	
Celkové uznatelné náklady:
Dotace EU z OPŽP:
Dotace SFŽP ČR:
Příspěvek příjemce dotace:
Řídící orgán: 
Zprostředkující subjekt:
Příjemce dotace: 
Zpracovatel projektu:
Realizační firmy:
Technický dozor:

26. 9. 2014
31. 3. 2016
57 497 606 Kč
41 463 824 Kč
2 439 048 Kč
4 878 097 Kč

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Město Mníšek pod Brdy
AQUAPROCON s. r. o.
Energie – stavební a báňská a. s.
REALSTAV MB, spol. s r. o.

Stavební práce na ČOV pokročily
Stavební práce na nové ČOV pokračují plynule v termínu díky mírné
zimě, jež poskytuje příznivé podmínky pro stavební práce.
V tuto chvíli jsou hotové dvě kalové nádrže včetně instalace technologií (to jsou ty velké betonové nádrže, které znáte ze záběrů na ČOV)
a propojovací potrubí vč. šachet pro přívod primárního a přebytečného
kalu do kalových nádrží. Kalové nádrže slouží pro zahuštění, aerobní
stabilizaci a homogenizaci kalu před jeho odvodněním na nové odvodňovací lince.
Pracuje se na objektu mechanického předčištění odpadních vod. Stávající objekt mechanického předčištění je nutno zbourat při zajištění
provizorního obtoku objektu vč. provizorního předčištění odpadních
vod. Nový objekt hrubého předčištění bude osazen kompletně novou
technologií. Současně s těmito technologickými pracemi probíhají stavební úpravy provozní budovy.
Nově realizované objekty kalových nádrží jsou uvedeny do zkušebního
provozu a napojeny na stávající soustavu čistírny. Tento krok je nezbytně nutný pro plynulé fungování čistírny a umožní další průběh dalších
navazujících stavebních a technologických prací na dalších objektech
čistírny odpadních vod. V současné době nás tedy čekají práce na objektu hrubého předčištění a bourání starých dosazovacích nádrží.
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Mníšečtí debrujáři získali
nejvýznamnější ocenění
Vynikající ocenění, Pohár debrujára roku 2014, cenu Čestného prezidenta Asociace malých debrujárů České republiky doc. Milana Rojka,
z rukou Mgr. Petra Zapletala, prezidenta Asociace malých debrujárů
České republiky, převzala Ing. Anna Čišková.
Anna Čišková, která založila a vede Klub malých debrujárů Mníšek pod
Brdy, převzala pohár společně s dětmi, členy všech tří skupin klubu.
Vedoucí místních debrujárů a členka výkonného výboru AMD ČR Anna
Čišková převzala „Pohár prezidentů“ a nejlepší řešitelé projektu ERANA
STROMY Róza Jesenská a Jakub Špaček dostali diplomy, finální rekapitulaci celého projektu a malé pozornosti.

Zprávy z radnice
Při následném neformálním setkání všichni ocenili obětavost a spoustu
volného času, který dětem věnuje Anna Čišková. Slavnostního aktu se
zúčastnili také čestný prezident AMD ČR Zdeněk Drozd, starosta města
Petr Digrin a Daniela Páterová, místostarostka města.
Tradici předávání debrujárských putovních pohárů založil už před více
než dvaceti lety čestný prezident doc. Milan Rojko. Své poháry získal
v šedesátých letech jako kapitán a člen národního týmu basketbalistů.
Věnoval své dva poháry, které vždycky osobně předával se slovy: „Já
jsem své poháry získal za takovou nesmyslnou činnost, jakou je házení
balónu do koše, který ani neměl dno. Vy, debrujáři, si jej zasloužíte mnohem více, protože používáte k řešení problémů svoji hlavu!“

Kde a kdy se budou hry konat? Jako vlastně jediné vhodné místo bylo
vybráno předzámčí. Hry se tak budou konat s krásnou kulisou mníšeckého zámku. Týmy se budou v sobotu 13. 6. 2015 sjíždět před 12. hodinou a po poledni už začnou soutěžit v jednotlivých disciplínách. Večer
pak na místě proběhne i taneční zábava.
Chcete se her aktivně zúčastnit? Chtěli byste se stát členem přípravného týmu dobrovolníků? Kontaktovat nás můžete na mks@mnisek.cz.
Informace můžete získávat i průběžně, a to například na facebookovém
profilu Hry bez hranic Mníšek 2015.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Hnutí malých debrujárů pochází z Kanady a Francie, kde vzniklo jako reakce na potřeby zvýšit zájem dětí o přírodovědné a technické předměty.
Slovo debrujár je francouzského původu, vzniklo ze slov „débrouillards“
(šikovný) a „se débrouiller“ (objevovat, umět si poradit), český překlad
názvu jako „šikulka“ se neosvědčil. Asociace malých debrujárů ČR (AMD
ČR) byla založena 22. 9. 1992. Maskotem je žabák Beppo. Mladí debrujáři jsou chlapci a děvčata od 6 do 16 let a jejich starší kamarádi, rodiče, učitelé a další zájemce o vědu a techniku, kteří stále něco objevují,
vymýšlejí a experimentují. Smyslem činnosti je zábavným způsobem
odmystifikovat vědu. Více na www.debrujar.cz.
K vynikajícímu výsledku Aničce Čiškové i všem malým mníšeckým
debrujárům od srdce blahopřejeme.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Projekt Stáže ve firmách
pomáhá najít uplatnění stovkám
nezaměstnaných po celé ČR
Více než stovce lidí ve Středočeském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností
a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů
a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na
trhu práce.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, reg. č. Z.1.07/3.1.00/49.0001,
plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval
od června 2012 do října 2014. Během dvou let se do programu jen ve
středních Čechách zaregistrovalo 2 211 uchazečů a své znalosti si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 261 z nich. Přičemž 20 % stážistů
získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, dalším
20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou
externí spolupráce.

Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, kdo mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
lo
 soby starší 50 let
lo
 soby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností

Přebíráme štafetu.
Hry bez hranic Mníšek 2015
se budou konat 13. června 2015
Hry bez hranic se budou
konat již potřetí, a to v sobotu
13. června 2015. Poprvé se mikroregionální hry konaly v Kytíně
a bylo to parádní. Vysoko zdviženou laťku a pomyslnou pochodeň
převzali Líšničtí. a zvládli to na
jedničku s hvězdičkou. Nyní je organizace na nás, mníšeckých.
Co jsou to hry bez hranic? Zábavné outdoorová akce pro soutěžní
týmy obcí Mikroregionu Mníšecko a především veřejnost. Hry jsou volně inspirovány oblíbenou soutěží, která propojovala národy a města
napříč Evropou. Připravujeme odpolední soutěžní program pro malé
i velké a večerní zábavu s živou hudbou. Slibujeme bohaté občerstvení
a neotřelou podívanou pro všechny.
Kdo a v čem soutěží? Každá obec mníšeckého mikroregionu může postavit jeden desetičlenný tým. Ten tvoří 4 muži, 4 ženy a od každého
pohlaví ještě jeden náhradník. Jde o sportovně–dovednostní zábavné
disciplíny, plus jedna „volná disciplína“ v prezentaci obce, kterou tým
reprezentuje. V Kytíně bylo osm týmů, v Líšnici devět. Pro letošní hry
počítáme až s dvanácti týmy!

ln
 ezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol
l r odiče na/po rodičovské dovolené
lo
 soby nezaměstnané déle než tři měsíce
lo
 soby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo
o provedení práce
lp
 edagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty
Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách
www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta přímo ve
vašem kraji. Pro Středočeský kraj:
Mgr. Zdenka Uhlířová
Na Maninách 7, Praha 7
zdenka.uhlirova@fdv.mpsv.cz
+420 777 492 487
Město Mníšek pod Brdy nabídlo Fondu dalšího vzdělávání spolupráci
na projektu, a to zejména formou spoluorganizování přednášek, předávání si informací a kontaktů. Věříme, že projekt bude a má smysl nejen
z hlediska uchazečů o zaměstnání, ale také pro zaměstnavatele.
Věra Landová, tajemnice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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Zprávy z radnice

Uctili jsme oběti holocaustu

1945  האוש2015
Ve středu 28. ledna 2015 byl uskutečněn pietní akt k uctění všech
zavražděných a umučených v koncentračních táborech. Mezi obětmi
holocaustu bylo i mnoho mníšeckých rodáků a obyvatel. Paní Věra
Landová, tajemnice úřadu, pátrala v databázích a našla 28 sousedů,
kteří zahynuli. Díky ní jsme si všechna jména mohli u pomníku obětem
válek přečíst.

„Holocaust náleží k takovému druhu zkušenosti, u níž je jedinec
nakonec odsouzen k mlčení. I ta nejlepší možná odpověď se zdá být
triviální. Pro mě není holocaust jen součástí historie, ale také
součástí života mnoha lidí, stejně jako mého vlastního.
A nakonec i metaforou pro to minulé století.“
Aharon Appelfeld, filozof a spisovatel

Také si přečtěte jména těchto lidských bytostí, které stejně jako nyní
my, současníci, chodily po stejných ulicích, měly rády stejná místa
a v Mníšku žily a pracovaly, společně se svými dětmi a rodinami.
l Bondy Rudolf *26. 8. 1912 / † zahynul, Terezín, Treblinka
l Bondy Regina *2. 11. 1872 / † zahynul, Terezín, Treblinka
l Deutsch Alfred *30. 3. 1915 / † zahynul, Terezín, Osvětim
l Deutsch Ida *25. 1. 1878 / † zahynula, Terezín, Osvětim
l Glauber Pavel *28. 9. 1896 / † zahynul, Terezín, Treblinka
lG
 lauber Ruth Lia *4. 11. 1929 / † zahynula, Terezín, Treblinka
lG
 lauber Sari *18. 5. 1902 / † zahynula, Terezín, Treblinka
l Gottliber Alfred *23. 4. 1888 / † zahynul, Terezín, Osvětim
l Gottlieber Gerhart *20. 1. 1921 / † zahynul, Terezín, Osvětim
l Gottliber Helena *6. 3. 1891 / † zahynula, Terezín, Osvětim
lG
 ottlieber Magda *29. 11. 1921 / † zahynula, Terezín, Osvětim
l Herschmann Josef *27. 10. 1898 / † zahynul, Terezín, Malý Trostinec
l Herschmann Petr *6. 1. 1930 / † zahynul, Terezín, Malý Trostinec
l Herschmann Elfried *25. 11. 1903 / † zahynula, Terezín, Osvětim
l Herschmann Elsa *6. 12. 1935 / † zahynula, Terezín, Malý Trostinec
l Kaufmann Eduard *22. 1. 1879 / † zahynul, Terezín, Riga
lK
 aufmann Amalie *13. 4. 1877 / † zahynula, Terezín, Treblinka
lM
 autner Julius *29. 6. 1883 / † zahynul, Terezín, Treblinka
l Meierová Dorit *2. 1. 1931 / † zahynula, Terezín, Malý Trostinec
l Meierová Felicitas *6. 10. 1929 / † zahynula, Terezín, Malý Trostinec
l Meierová Piroska *27. 6. 1895 / † zahynula, Terezín, Malý Trostinec
lN
 athan Hugo *28. 8. 1875 / † zahynul, Terezín 1942
l Nathan Aloisie *1. 6. 1876 / † zahynula, Terezín, Treblinka
l Ritterová Adolfina *20. 9. 1873 / † zahynula, Terezín, Treblinka
l Russová Berta *9. 3. 1881 / † zahynul, Terezín, Treblinka
l S chútz Leo *5. 7. 1902 / † zahynul, Terezín, Osvětim
l Šiková Anna *10. 6. 1888 / † zahynula, Terezín, Osvětim
l Šiková Růžena *20. 6. 1924 / † zahynula, Terezín, Osvětim
Naši spoluobčané se tak stali jedněmi z 6 milionů obětí holocaustu.
Čest jejich památce.
Holocaust byl nacistická genocida zejména Židů, systematické
a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé, prováděné nacistickým Německem
a jeho spojenci v době druhé světové války.
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Termín holocaust byl později rozšířen i na systematické vyvražďování
dalších etnických, náboženských a politických skupin - Romů, Poláků,
Čechů a dalších slovanských národů, tělesně či mentálně postižených,
politických odpůrců, homosexuálů a Svědků Jehovových. Podle této
definice je počet obětí holokaustu mezi 11 až 17 miliony lidí.
Informace o holocaustu je možné čerpat, a také my jsme čerpali, z unikátního projektu Holocaust.cz. Portál vznikl v roce 2001 a ve své době
představoval nejrozsáhlejší český internetový zdroj informací k některému z historických témat. Projekt byl zahájen Terezínskou iniciativou,
sdružením bývalých terezínských vězňů a dalších rasově pronásledovaných Židů z Čech a Moravy. V současnosti je provozován Institutem
Terezínské iniciativy ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.
Děkujeme.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Mníšek pod Brdy a Mikroregion
Mníšecko se představily na
veletrhu REGIONTOUR a GO 2015
Ve dnech 15.–18. ledna 2015 se
v Brně konal veletrh REGIONTOUR
a GO 2015 - největší veletrh regionů a cestovního ruchu ve střední
Evropě. Město Mníšek pod Brdy
a Mikroregion Mníšecko měli
možnost se zde představit v rámci
expozice Středočeského kraje.
Ke zvýrazněným tématům veletrhu patří taková turistika, která má za
cíl prezentovat především domácí kulturní bohatství České republiky.
V návaznosti na posilování místního cestovního ruchu se zaměřujeme na propagaci Barokního areálu Skalka, Státního zámku Mníšek
pod Brdy, místních kulturních památek a architektury venkova, ale
také drobných kulturních i sakrálních památek. Z tohoto pohledu mají
město Mníšek pod Brdy i obce Mníšecka rozhodně co nabídnout.
Na stánku expozice nás navštívila celá řada hostů a návštěvníků, ale
i lidé mající k Mníšku nějaký vztah či vzpomínky. V dřívějších ročnících
se Mníšek a Mníšecko přímo zapojili do jednoho z hlavních témat mezinárodního veletrhu – význam sakrálních památek pro podporu regionálního cestovního ruchu. O tom, že se jednalo o správný směr prezentace, svědčí především to, jak návštěvníci reagují na Skalku. Mnoho
z nich totiž Skalku osobně navštívilo, nebo si zástupci turistických klubů či sdružení rovnou na místě domlouvali návštěvu a průvodcovské
služby. Ve struktuře návštěvnosti barokního areálu jsme za rok 2013
a 2014 zaznamenali vzrůstající počet organizovaných zájezdů. Což nás
neobyčejně těší.
Veletrhu REGIONTOUR a GO, jeho odborným i laickým návštěvníkům,
bylo nabídnuto nejen město samotné, ale více byl představen unikátní
krajinný prvek, Barokní areál Skalka, nejvýznamnější sakrální památka
a poutní místo brdského hřebene. Zájem budil také Státní zámek Mníšek pod Brdy, který se stává šperkem celého regionu a stal se dominantou města. Obec Líšnice se pyšnila nejstarším golfovým klubem
v českých zemích a Klínec zase oživením již téměř zaniklé, svého druhu
unikátní, podbrdské keramiky.
Veletrhu REGIONTOUR a GO 2015 se opětovně účastnily všechny kraje ČR, tuzemské regiony, regiony ze zahraničí, incomingové agentury
a také zástupci celkem 22 zemí. Na veletrh přichystaly aktuální nabídky
všechny významné tuzemské cestovní kanceláře a agentury, zahraniční
turistické centrály, zahraniční touroperátoři, cestovatelé i další významné osobnosti.
Veletrh REGIONTOUR a GO můžete navštívit i vy. Zvažujeme, že bychom
v příštím roce zorganizovali pro obce mikroregionu zájezd. Rozhodně
stojí za to přijet a podívat se, co všechno krásné nabízí regiony České
republiky.
Děkujeme za návštěvu a pomoc Kytínských. Miloslav Holý a Milena
Fárová, starosta a místostarostka obce Kytín, s námi strávili celý den a pomáhali prezentovat Mníšecko. Za spolupráci na přípravě dále děkujeme
všem obcím Mikroregionu Mníšecko, Státnímu zámku Mníšek pod Brdy,
Sportovně relaxačnímu centru ESMARIN, kavárnám Patina House a Malý
mnich cafe, Restaurantu Slowpec a společnosti A. B. T. family z Líšnice.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Mikroregion Mníšecko založil
účelový Fond pro zástřelné
za každé odstřelené divoké prase
Nejen Mníšek pod Brdy, ale celý mníšecký region se řadu let potýká
s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí
lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.
Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňujeme opakovaně jak myslivce
a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů - a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak
prasete divokého. Zatím jsme nebyli vyslyšeni, a to přesto, že jsme veškeré informace o škodách a obavách podložili fotodokumentací, jasně
dokazující závažnost problému.
Město Mníšek pod Brdy nemá žádnou zákonnou pravomoc v oblasti
myslivosti, přesto je společně s občany v první linii obav a následků
škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které
by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky,
vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, organizujeme celoregionální koordinované naháňky, pořídili jsme a předali myslivcům
odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit 23 prasat.
Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např.
s MČ Praha-Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům
v Brdech“ ze dne 10. 4. 2013, kterou podepsalo cca 5 000 občanů.
A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i tentokrát plénum mikroregionu věnovalo problému s prasaty. Na svém
jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky
a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního
fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel bude myslivcům
vyplácet tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na
náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá
a vychází z platných norem a oborových předpisů.
Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji
a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.

Zprávy z radnice
K vašemu, níže uvedenému dotazu, sděluji, že pro občany Mikroregionu Mníšecko není povinnost navštěvovat kontaktní pracoviště Krajské
pobočky ÚP ČR pro Středočeský kraj v Praze na Letné – viz uvedený
vybraný paragraf ze zákona o zaměstnanosti. Územní obvody jednotlivých Krajských poboček jsou uvedeny v příloze zákona č. 73/2011 Sb.
(o úřadu práce). Kontakty a bližší informace o kontaktních pracovištích Krajské pobočky ÚP pro Středočeský kraj jsou k nalezení na:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc.
S přáním hezkého dne
PhDr. Miloslav Tauber
ředitel kanceláře GŘ
Úřad práce České republiky, Generální ředitelství

Evidence uchazečů o zaměstnání
§ 28
(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku
Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou
Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně
zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání
a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona
krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč
o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská
pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona.
(2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu
práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; povinnosti
podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může
požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské
pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce určí, u kterého
kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
vyplývající z tohoto zákona.

Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce
podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispějí všechny obce mikroregionu. Dále budou osloveny obce s rozšířenou působností Černošice a Dobříš, Krajský úřad Středočeského kraje i Ministerstvo zemědělství ČR. Spoluúčast přislíbila i Městská část Praha – Zbraslav. Přispět dále
mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.

Z uvedeného tedy vyplývá, že každý má právo si hned pro první
kontakt a zaevidování sám zvolit jakoukoliv z krajských poboček,
např. Dobříš nebo Příbram. Pokud tedy nechce jezdit do Prahy na
Letnou.

Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800,
ČS, a.s. Mníšek pod Brdy. Každý příspěvek je vítán.

Zpracovali Věra Landová, tajemnice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Pokaždé, když obdržíme výkazy s žádankami k proplacení, zveřejníme,
kolik bylo proplaceno, tedy kolik prasat bylo odloveno.

Nová provozní
doba altánu
s pítkem,
Sequensovým
pramenem

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Oznamujeme novou provozní
dobu, která je platná od 1. 2. 2015.
Pro ty, kteří by náhodou nevěděli, tak altán s pramenem najdete,
na Skaleckém náměstí, v parčíku
před domovem pro seniory.

Informace z úřadu práce –
pobočku si můžete vybrat sami
V prosincovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o uzavření pobočky úřadu práce pro Prahu-západ v ulici Kartouzská. Pobočka byla
přesunuta až na Letnou, kde je ale např. spojení MHD nebo i parkování
komplikované a hlavně, je náročnější časově i finančně. Problém se netýká jen nezaměstnaných, ale také matek a otců na rodičovské dovolené, seniorů, atd.
Situací se zabývalo nejen Město Mníšek pod Brdy, ale také plénum Mikroregionu Mníšecko. Spojili jsme se s MPSV ČR a GŘÚP ČR a vyžádali
si informace o spádovosti či snadném a dobrovolném výběru pobočky
úřadu práce. Předkládáme odpověď.

1. říjen – 31. březen
pondělí	
7.00 – 17.00 hodin
úterý	
7.00 – 17.00 hodin
středa	
7.00 – 18.00 hodin
čtvrtek	
7.00 – 17.00 hodin
pátek	
7.00 – 17.00 hodin
sobota	
8.00 – 12.00 hodin

1. dubna – 30. září
pondělí	
7.00 – 17.00 hodin
úterý	
7.00 – 17.00 hodin
středa	
7.00 – 19.00 hodin
čtvrtek	
7.00 – 17.00 hodin
pátek	
7.00 – 17.00 hodin
sobota	
8.00 – 12.00 hodin
Věra Landová, tajemnice
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Poznáváme krásy Mikroregionu Mníšecko

zahořany
V mírné kotlině, v krajině malebné
a romantické, uprostřed brdských
lesů se rozkládá obec Zahořany.
Okolní kraj je přebohatý dějinami
i krajinnou krásou kolem. V dávnověku to
byla především česká knížata, panovníci,
kteří velmi bystře vystihli jedinečnou
krásu zdejšího kraje lesnatých Brd,
a proto si zvolili tuto krajinu a okolí za
své panství. Z knížectví a královských
míst to byl především sám Karel IV., mající v okolí Brd lovčí hrádek. První
zmínka o obci Zahořany je proto datována do historického věku roku
1348. V okolí se nacházejí blízký zámek dobříšský, nedaleká Zbraslav bývalý lovecký zámek, v němž jsou uloženy ostatky Přemyslovců, blízký
Kazín – sídliště Krokovy dcery Kazi a mnohé další. V kraji, zvaném také
Horymírovým, v nedalekých Neumětelích, je uložen legendární kůň
Šemík. Tehdejší obyvatelé Zahořan, kteří byli pod správou rychtáře,
několika konšelů a starších z obce Mníšek, se živili rolnictvím a běžnými
řemesly, též sladováním obilí, prací v lesích a nedalekých dolech. Jen
přes kopeček vedla hlavní kupecká cesta mezi Prahou a Pasovem.
Vozilo se tu mnoho soli, vlašských a německých tovarů, vína, ovoce
a jiného zboží.
Za dob krále Václava IV. se v hlubokých lesích Brd usadila mnohá
loupeživá čeládka, která olupovala a vraždila lid selský i dělný. Proto
Václav IV. zastavil dne 29. listopadu 1409 statečnému a neohroženému
vladykovi Janu z Lestkova mníšecké panství, kterému příslušely statky
a poplužní dvory ve Stříbrné Lhotě, dále pak dvě menší popluží ve
vsi Tisovicích se vsí Bojovem a dílem Zahořany, jenž měly manskou
povinnost k hradu Dobříši. Jan z Lestkova tu záhy zavrhl všechny
loupeže a nastolil pořádek v této krajině.
Roku 1547 koupil práva na dobříšské a mníšecké polesí Václav Vratislav
z Mitrovic. Za doby třicetileté války byl náš kraj velmi zle postižen.
V květnu roku 1618 propuklo povstání českých protestantských stavů
proti císaři Matyáši a loupeživí vojáci vydrancovali okolní obce a usadili
se na zbraslavském zámku. Nejhůře však bylo, když r. 1639 vtrhli do
Čech loupeživí Švédové za vedení švédského generála Jana Banéra
se 40 000 vojíny, většinou lotrovské chásky, a plenili a vypalovali celý
kraj. Jaké škody natropila dlouhá válka, to poznáte po nahlédnutí do
zemského katastru z let 1653 až 1654. V Zahořanech byli roku 1654
usedlí: Václav Beztahovský – 36 korců, Rudolf Růže – 35 korců, Martin
Průhovský – 30 korců, Štěpán Kožíšek – 20 korců, Šebestián, tesař –
24 korců, Jiřík Poláček – 24 korců, Václav z louky – 20 korců, Matěj
Císař – 20 korců, Václav Čihák – 11 korců, Jakub Houdek – 2 korce
a jedna pustá chalupa, Čurdovská. (Jeden korec neboli staročeský
korec = 8 112 čtverečních loktů = 2 837m².)
Okolí zahořanské vsi bylo zdevastováno a zničeno a ani pánové
z Mitrovic neměli peněz na jeho obnovu z popela. Tak se stalo, že
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30. září 1655 kupuje polnosti a celé mníšecké panství bohatý
a podnikavý muž, rytíř Engel z Engelsflussu za 50 000 zl. (odhad roku
1825 byl šacován na 336 316 zl.). Dlouho trvalo, než bylo zase vše
uvedeno do pořádku. Pan Engel podporoval své poddané dobytkem,
nábytkem, obilím k setí i k melivu a dal potřebná stavení znovu vystavět.
Roku 1744 byla obec Zahořany těžce zkoušena, kdy obyvatelé Zahořan
veškeré své zásoby museli odevzdávat pruskému vojsku, které z těchto
míst vysílalo své vojáky k obsazení Písku, Tábora a jiných měst.
Velký díl Zahořan patří do někdejšího mníšeckého panství, které bylo
kolem roku 1848 velmi rozsáhlé a mělo 9 627 korců. Pole v Zahořanech
mají dobrou zem, a proto se zde pěstuje žito, oves, řepa, jetel
a brambory.
První světová válka nezanechala na samotných Zahořanech
viditelnějších škod, ale obyvatelstvo citelně trpělo velkým nedostatkem
potravin.
Za druhé světové války byla obec Zahořany ušetřena válečných
pohrom, nikoliv však lidských utrpení. Obyvatelé Zahořan, kteří poznali
život v koncentračních táborech anebo výslechy v pražském Pečkově
paláci a pankráckém vězení, by mohli dlouze vyprávět o utrpení války.
Ostatní žili v neustálém strachu, kdy budou deportováni či atakováni
gestapem.
Od roku 1947 je obec plně elektrifikována. V padesátých letech byl
navržen a vystaven novodobý projekt budovy obecního úřadu se sálem
kulturního domu. V roce 2010 byla dokončena výstavba kanalizace
obce z dotací Evropského fondu. V roce 2014 obec, jako člen sdružení
VOK, začíná s koordinovanou výstavbou hlavního vodovodního
přivaděče ‚Baně‘, na kterou již byla schválena dotace od Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Obec je obklopena lesy a polnostmi, má obecní rybník s hojností ryb
a všemi silami přispívá ke spokojenosti svých občanů. Uprostřed obce
je dominantou kaplička, kde se občané často scházejí při různých
akcích. Za obcí u rybníka je fotbalové hřiště. Toto sportoviště je plně
využíváno jak občany, tak úspěšným sportovním týmem RUM Zahořany.
U budovy obecního úřadu bude v tomto roce vybudováno dětské
hřiště s houpačkami, prolézačkami a pískovištěm pro aktivní odpočinek
menších dětí a jejich maminek. Obec v budoucnu zamýšlí vybudování
mateřského centra pro předškolní děti.
V současné době žije v obci přes 270 obyvatel. Velká část nemovitostí
v obci je využívána k trvalému bydlení, ale nejsou zde výjimkou ani
domy k rekreaci využívané především v období dovolených nebo
víkendů. V obci je několik menších podnikatelů. Funguje zde také
restaurace. Bohužel je zde málo pracovních příležitostí a tak většina
občanů musí do zaměstnání dojíždět.
Pavel Přecechtěl, místostarosta obce
(Pramen – Jan Šťastný: Městečko pod Skalkou)

Školy, školky

Lyžařský výcvik nově v rakouských Alpách
Jelikož minulý rok nebyla sněhová nadílka k lyžařům příliš štědrá
a české hory nenabízely ideální podmínky pro lyžařský výcvik, letošní
rok jsme si vybrali pro nás netradiční místo a vyjeli do rakouských Alp.
Nabídek pro základní školy je dostatečné množství, proto vybrat tu
nejlepší byl nelehký úkol. Nakonec zvítězilo menší lyžařské středisko
Lachtal vzdálené 390 km od Mníšku. Z naší školy se přihlásilo 25 dětí,
autobus byl tedy doplněn žáky všenorské základní školy.
Výcvik obsahoval 4 dny lyžování. Nabízel lyže a nově i snowboard, jelikož tato zimní disciplína se stává v poslední době velmi oblíbenou. Na
sjezdovku jsme dojížděli každé ráno asi 45 minut. Oběd byl zajišťován
formou balíčků přímo u autobusu. Polední stravování rychlým občerstvením na sjezdovce bylo více než kompenzováno formou bohatých
snídaní (švédské stoly, teplé doplňky - míchaná vejce, krupicová kaše)
a ještě bohatších večeří (výborné polévky, dvě teplá jídla a výběr
mnoha zeleninových salátů).
Lyžařské středisko Lachtal nabízí pro potřeby školních lyžařských výcviků příznivé podmínky. Je zde dětský park, kde mohou zahájit výcvik žáci, kteří nikdy na lyžích nestáli, dále množství jednoduchých
modrých sjezdovek, kde byl dostatek prostoru pro různá metodická
cvičení pro méně zkušené lyžaře. I děti, které v zimě pravidelně vyjíždějí se svými rodiči na hory a jsou tudíž dobrými lyžaři, si přišly na
své na několika červených sjezdovkách. Počasí nám velmi přálo, jen
poslední den foukal silnější vítr, takže přišly vhod vyhřívané šestisedačky. Součástí lyžařského výcviku je i výcvik běžecký, který jsme vždy
realizovali pomocí našeho školního vybavení. V případě letošního zájezdu by to bylo organizačně náročné, proto jsme běžky nechali ve
škole. Budeme se ale snažit dle sněhových podmínek děti na běžky
postavit buď na školním hřišti či případně na brdském hřebeni. S několika třídami jsme toto již absolvovali. Další možnost nabízí běžecký
okruh v Chuchli, ale raději bychom sníh přírodní.
Myslíme, že výcvik se napoprvé vydařil. Pro příští rok doufáme, že se
podaří zaplnit celý autobus našimi žáky. Není důvod se Alp bát. I pro
děti, které žádným výcvikem ještě neprošly, se zde najdou vhodné
kopečky a během čtyř dnů se zlepší tak, že mohou navštívit i modré
sjezdovky.
Finančně lyžování v Alpách konkuruje našim větším zimním střediskům a přestože bylo méně lyžařských dní, než jsme byli zvyklí, děti
nalyžují během takovéhoto výcviku podstatně více kilometrů na delších, upravených, dostatečně širokých a v případě Lachtalu i velmi
málo obsazených tratích. Navíc my učitelé jsme letos neměli nervy,
zda bude sníh či ne.

Nebojte se své děti do Alp s námi poslat. Naučíme je lyžovat, jezdit na
snowboardu, poznají s námi krásu hor a zimních sportů. Je to pro ně
příležitost, jak v budoucnu trávit aktivně a zdravě svůj volný čas.
Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ Komenského 420
Mgr. Lenka Jandová, Mgr. Adéla Tupá, Mgr. Petr Šimonovský – vyučující

Masopust v Čechově stodole
V měsíci lednu si naše děti z 1.A a z 1.B vyjely na výlet do Čechovy
stodoly v Bukové u Příbrami. Původně tento rodinný statek sloužil
k ukládání sena a jiných zemědělských produktů. V současné době
nabízí dětem naučnou stezku starých lidových tradic a pověstí během
celého roku.
Po cestě plné sluníčka jsme se občerstvili v malé výtvarné dílničce
pod malbami Libuše, Bivoje, Horymíra se Šemíkem a dalších hrdinů
z českých pověstí. Pak si děti vyrobily masopustní škrabošky na
obličej, mohly si vybírat šablony s obličejem šaška, zvířete nebo
pohádkové bytosti.
S maskou na obličeji jsme se vydali do samotné stodoly plné předmětů
a slaměných masopustních maškar v životní velikosti, jež jsou charakteristické pro dobu masopustu. Výstavou nás provázela průvodkyně
řeznice Špejlice. Děti zjistily, jakou roli hráli v masopustním průvodu
například medvědář s medvědem, smrtka, ženich s nevěstou, kominík,
kobyla, voják, babka s nůší… Děti se dozvěděly, že karneval a taneční
veselí prožívali za starých časů i naši předkové.
Nakonec nám řeznice Špejlice na maketě prasete vysvětlila, jak probíhala zabijačka. Kluci si mohli prohlédnout skutečné řeznické nástroje
a holky zas hádat, jaké koření se používalo při zpracování masa z prasete.

V Čechově stodole se nám moc líbilo. Snad jediným zklamáním pro kluky bylo zjištění, že kůže na rozehřátých kachlových kamnech nepochází
z vlka, ale z obyčejné domácí kozy.
Mgr. Sylva Strnadová, ZŠ Komenského 420
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Školy, školky

Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 420
aneb „Cesta do Balónkové země“
V pondělí 2. února u nás přistál velký létající balón, kterým se budoucí
prvňáčci vypravili do Balónkové země. Na cestu si mohli vybrat jednoho kamaráda, kterého si nakreslili a tím splnili první úkol na společné
cestě do „Balónkové země“. Na cestě kolem světa budoucí prvňáčky doprovázeli učitelé a postupně je provedli všemi světadíly, ve kterých je
čekalo plno úkolů a zajímavých aktivit. Za každý splněný úkol dostávaly
děti razítko a na konci této pestré cesty je čekala letenka do „Balónkové
země”, dárek a balónek.
První setkání dětí se školou bylo jistě velkým zážitkem, na který budou
ještě dlouho vzpomínat. A co je nejdůležitější? Hlavně to, že se do školy
budou jednoduše těšit.
K letošnímu zápisu přišlo celkem 150 dětí, což je oproti minulému zápisu o 26 dětí více. Zájem o naši školu nebyl pouze z řad mníšeckých
dětí, ale také dětí z Klínce, Čisovic, Bojova, Kytína, Zahořan, Nové Vsi
pod Pleší a Nového Knína. K plynulému průběhu zápisu přispěla především internetová registrace na našich webových stránkách. Konečný
počet žádostí o přijetí do naší školy nás velice těší, ale na druhé straně
nám dělá starosti, protože kapacita školy není dostatečná a tak, ačkoli neradi, budeme letos poprvé odmítat žadatele, kteří nepatří do naší
spádové oblasti.

Touto cestou bych ráda poděkovala učitelům, vychovatelkám ŠD, asistentům, kreativním rodičům, školní jídelně i šikovným hospodyňkám
z řad rodičů a učitelů, kteří nám k zápisu upekli spoustu dobrot, a všem
dalším, kteří se na zápise podíleli.

Začátek roku v ZŠ Komenského 886

nevzdáváme, a to je na naší škole to nejlepší! Malíř je ten, kdo prostě
a jednoduše maluje :)

Byl leden a my jsme měli chuť zase něco podniknout. Centrum pro děti
v Brně vytvořilo projekt „Čáp“. Je to taková soutěž o nejlepší obrázky
čápů, pro všechny věkové kategorie... vítězné obrázky budou součástí
kalendáře na další rok a výtěžek půjde na Konto bariéry. A tak jsme si
nejprve povídali o tom, jak vypadá život lidí na vozíku. Co všechno potřebujete, když si chcete uvařit čaj a nedosáhnete na hrnek ani konvici...
kolik překážek musíte překonat jen při cestě do obchodu... kolik peněz
je potřebných na překonání handicapu. Děti to pochopily velmi rychle,
chtěly malovat, ale přítomný byl strach: „neumíme namalovat čápa, je
to pro nás těžké…“ Ale není, však my víme: „Když se chce…“ A šlo to.
Malovali všichni - pastely, prstovkami, pastelkami. Vytvořili jsme společnými silami 30 velkoformátových kreseb, které najdete v naší škole na zdech. Jsou všude kolem nás... a pošleme je do soutěže, však je
to pro dobrou věc. A i když nevyhrajeme, víme, že čápa namalujeme
úplně jednoduše - kolečko, čárka a slza a je to. Přidáme pár zelených
čar, něco země, vody, slunce a nebe. A je to – dokázali jsme to všichni.
Třeba jeden z našich obrázků... třeba dva, tři... třeba... Víte, my se nikdy

Děti z lesní školky
mají svoji jurtu
Počátek roku byl pro naši lesní školku náročný a zlomový. Za pomoci
stříbrnolhoteckých dobrovolných hasičů a rodičů našich dětí se nám
podařilo zbourat indiánské týpí a postavit novou, zateplenou a kamny vytápěnou jurtu. Pro děti tak vznikl nový prostor, který bude sloužit
jako jejich zázemí - na odpolední odpočinek a různé tvoření. Bylo by ale
škoda, aby byla jurta využívána jen přes den dětmi. Máme proto v plánu
brzy realizovat akce také pro širší veřejnost, pořádat různé semináře,
workshopy a cvičení. Takže se máte na co těšit!

Mgr. Kamila Látalová, zástupce pro 1. stupeň
ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Naše škola obdržela v rámci projektu „Využíváme ICT ve výuce“, realizovaného z Evropských sociálních fondů, tablety, které jsou určeny pro
praktické využití ve výuce. Ve škole proběhlo a bude probíhat školení
všech zaměstnanců, zaměřené na seznámení s moderními trendy ve
využití ICT ve výuce, rozvoj dovedností pomocí ICT, užití ICT v oborových didaktikách.
Koncem ledna jsme ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje zorganizovali ve škole seminář s názvem „Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení“, kterého se zúčastnily i kolegyně
z MŠ Nová a ZŠ a MŠ Čisovice. Přednášel zkušený lektor Mgr. Miroslav
Hanzelka, který všechny účastníky velmi osobitě seznámil s inovativními přístupy ve výuce. Součástí přednášky byly ukázky výuky z jiných
škol a diskuze o tom, co by bylo třeba ve školách změnit. Důležitou součástí setkání se stala i výměna zkušeností mezi všemi účastníky. Věříme,
že seminář byl pro všechny přínosem a posune nás v naší práci zase
o kousek dál.
Marcela Krákorová a Monika Černá

Příměstské tábory opět budou
I v letošním roce chystáme letní příměstské tábory. A protože je o ně
čím dál větší zájem, rozšiřujeme je na 4 týdenní turnusy a navíc přibude
jeden turnus zaměřený na lezení na skalách.
Zde jsou termíny příměstských táborů
(stejně jako v loňském roce budou dvě skupiny, předškoláci a školáci):
13.-17. července
20.-24. července
27.-31. července
3.-7. srpna
Lezecký tábor bude pro děti od 5 do 12 let v termínu od 10. do
14. srpna. Lézt budeme na Černolických skalách nebo v Srbsku na
Berounce, v případě deště pojedeme na stěnu do Prahy.
Přesný program táborů a ceny naleznete na našich webových stránkách
www.7kvitek.cz (sekce Volnočasové aktivity).
Přihlašovat se můžete e-mailem na essentia@7kvitek.cz
nebo na tel.: 774 278 546, 607 743 763, 603 850 542.
Více o našich aktivitách se dozvíte na
www.7kvitek.cz a www.facebook.com/Sedmikvitek.
Za lesní školku Sedmikvítek napsala Petra Vaňková
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Kultura, společnost

Výlet na Svatou horu
Vedení našeho Domečku pod Skalkou pro nás seniory uspořádalo dne
21. 1. 2015 krásný výlet na Svatou horu. Účast byla značná a byla umožněna i vozíčkářům.
Vůbec jsem si neuměla představit, jak to vedení a sestřičky zvládnou.
Byl to můj prvý výlet tak náročného charakteru. Vše se podařilo organizačně zvládnout, pro vozíčkáře byly zajištěny i přikrývky, aby nedošlo
k nachlazení, dokonce byla zajištěna i svačina. Zaslouží si to velký obdiv
těch, kteří o nás pečovali. Takový výlet by byl jen těžko uskutečnitelný
pro vozíčkáře v rodinném prostředí, to také svědčilo ze spokojených
tváří účastníků.
Všichni jsme měli možnost v klidu si prohlédnout ten nádherný skvost,
který sahá hluboko do historie našeho národa, vždyť základ sahá již do
období krále a císaře Karla IV. Tehdy byl vybudovaný jako malý kostel
pro náboženské účely nynějšího města Příbram a jeho okolí s názvem
sv. Jakuba. V roce 1632 po postupném vybudování pak byl přejmenován na Svatou horu.
Dnes s úctou hledíme na práce starých mistrů a umělců, které přetrvaly
celá století.
S velkým poděkováním za výlet pro seniory
uživatelka Zdeňka Kratěnová

Maškarní bál MC OÁZA
Tradiční karneval, který Mateřské centrum Oáza ve spolupráci s Magdalénou o. p. s. uspořádalo v městském kulturním středisku, nemohl
chybět ani v tomto roce. Klienti Magdalény dětem zahráli pohádku
O řepě, ve které děti s červenou barvou kostýmu hrály řepu. Ostatní děti
se pak zapojily do vytažení samotné řepy. Na sále tak nechyběli děda,
babička, vnouček, vnučka, pejsek, kočička a myška. A řepu se nakonec
podařilo vytáhnout.
V průběhu karnevalu pak byly pro děti připraveny další zábavné úkoly:
prohazování malých míčků obručí, přetahování lanem, podlézání zapletených šátků... Děti odcházely domů s barevnými balónky, spokojené, vytancované, vydováděné.
Děkuji klientům Magdalény a jejich terapeutům za pohádku a připravené úkoly, moderátorce Vlaďce Pirichové za skvělou zábavu, zálesáckým
dýdžejům za diskotéku. Velký dík také patří všem pomocníkům a sponzorům, kteří (nejen) zdobili a uklízeli sál, a také Městu Mníšek pod Brdy
za propůjčení sálu.
Eva Wollnerová, OÁZA

Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu:
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu?
No, a ani my jsme se nevadili a sešli jsme se pospolu s ROREJSem
a Oázou v neděli 8. února na skaleckém sídlišti.
Maškary a masky dorazily, a proto jsme se mohli za doprovodu kytary
a flašinetu vydat na cestu.
Přesněji na zámek, kde si s námi připil pan starosta a zástupkyně zámku.
Dále jsme se vydali přes obě mníšecká náměstí do krásně vyhřátého
domku Oázy na farní zahradě.

Poděkování
Již zbělely nám vlasy a vrásky zdobí tvář,
náš krok je trochu vratký, to přinesl nám čas.
Nás neláká již zlato – ten zpropadený kov,
chceme jen trochu lásky, a té zde máme dost.
My našli jsme svůj domov v Domečku pod Skalkou,
tam, kde nás rádi mají,
a slovem laskavým rozptýlí naše chmury,
ať jakékoli jsou.

Děkujeme Oáze Mníšek za poskytnuté prostory a spolupráci, Andree za
přípravu občerstení, Kubovi za kytaru, všem, co upekli něco dobrého
na zub. Ale hlavně všem masopustním maškarám, které dorazily! Bylo
vás více než předloni! Škarohlíd mohl namítnout, že na Mníšek nás nebylo mnoho, ale jak říkáme my, příznivci tradic: „Nemusí pršet, jen když
kape!“.
Takže děkujeme a za rok se těšíme zase!

Za ROREJSy
Jiří Hladovec – hejtman spolku

Často nám promíjíte tu naši vrtkavost
a stále přemýšlíte, čím nám udělat radost.
Při každé nové akci – a je jich věru dost se život do žil vrací jak vytoužený host.
Jsme velká rodina – nepospícháme k cíli,
chceme žít společně, i když jsme každý jiný.
Po vašich vlídných slovech s úsměvem ve tváři
i naše staré oči se trochu rozzáří.
Vydržte dlouho s námi, i když jsme okovem,
za to vám děkujeme, tak, jak to dovedem.
uživatelka Zdeňka Kratěnová

foto: Radka Volfová
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Skautský oddíl BRDTNÍCI
a roverský kmen ÁSOVÉ
Skautský oddíl Brdtníci v našem středisku existuje už od jeho vzniku v roce 1990
a je určen pro všechny kluky od 11 do 14 let.
Od roku 2012 se k nám z důvodu nedostatku vedoucích připojil koedukovaný roverský
kmen Ásové, takže věkové rozpětí oddílu se
zvětšilo na 11-28 let.
Schůzky máme vždy ve čtvrtek od 17.30 do
19.00 u klubovny a alespoň jednou za měsíc
vyrážíme o víkendu mimo město na výpravu.
V létě pak pravidelně střídáme dvoutýdenní
stálý tábor s ostatními oddíly a týdenní oddílový putovní tábor.
Náplň oddílové činnosti samozřejmě obsahuje ty klasické znalosti, jako je uzlování, rozdělávání ohně a podobné věci, ale rozhodně
nesedíme celou zimu v klubovně s provazem
v ruce. V duchu skautského hesla „Buď připraven“ se snažíme připravit na cokoliv a tudíž si
v možných aktivitách a náplni akcí neklademe
žádné limity. Část náplně schůzek i výprav je
přímo v režii skautů a roverů, takže o pestrost
programu není nouze. Jezdíme do bazénu, na
Lasergame, zkoušeli jsme horolezeckou stěnu,
boulder, slaňování, používáme GPS, pořádáme
noční pochody, ale i přes to je příroda pořád
naším hlavním cílem.

Chceme poděkovat paní Růženě Langerové
a paní Jarmile Balkové za milé vzpomínky na
pana Jaroslava Nusharta.
Rodina Nushartova

Pan Jaroslav Nushart s loutkami
pro pouliční pojízdné divadélko
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V rámci výprav se snažíme kluky naučit maximální soběstačnosti. Už řadu let na výpravu
nenosíme svačiny, ale každá družina si nakupuje suroviny a vaří si jídlo v kotlíku.

spojení slov Brdy a Brtník. Více o nás najdete
zde: http://junak-mnisek.webnode.cz/skauti/ .

Závěrem by možná nebylo od věci vysvětlit
název oddílu. Nejedná se totiž o chybu, ale

Roman Freisleben,
vedoucí oddílu

Knihovna M níšek p o d Brdy
Výpůjční doba
Pro dospělé:

Pro děti:

Pondělí 800 – 1100
1200 – 1700
Úterý 1200 – 1400
00
00
Středa 8 – 11
Středa 1200 – 1700
Čtvrtek 830 – 1100
1200 – 1800
l www.knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz

PRO DOSPĚLÉ

PRO DĚTI

ČERVENÁK, Juraj
KREV PRVOROZENÝCH
Svérázní vyšetřovatelé zasahují v ohavné kauze
sériových vražd prvorozených dětí v ponuré
atmosféře tmářského 16. století.
ERSKINE, Barbara
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Další poutavý román s tajemstvím, vraždou
i dotekem nadpřirozena od populární
anglické spisovatelky.
Do dění současnosti zasahují dramatické události
z válečného období roku 1940.
FORMANOVÁ, Martina
PŘÍPAD PAVLÍNA
Zdařilé románové zpracování dramatického
životního příběhu světově proslulé české
topmodelky a herečky Pavlíny Pořízkové, jejíž
dětství zásadně ovlivnila zvůle tehdejšího
totalitního režimu.
PAWLOWSKÁ, Halina
ULOVILA JSEM HO V BUŠI
Další z humorně laděných vyprávění populární
autorky přináší úsměvný příběh vztahu české
ženy a afrického lovce, doplněný řadou drobných
příhod, úvah a vtipných komentářů ze všedního
ženského života.
WATTIN, Danny
POKLAD PANA ISAKOWITZE
Příběh Dannyho rodiny, která jede do Polska
hledat ztracený pradědečkův poklad a své původní
kořeny.

5MINUTOVÉ POHÁDKY
31 stručných převyprávění klasických pohádek
a bajek je určeno předškolním dětem.
DAVIES, Katie
CO SE DĚJE POD HLADINOU
Obrázková kniha ve formě velkého leporela
s odklápěcími okénky seznamuje s podmořským
světem. Pro zvídavé předškoláky a malé školáky.
ŠPAČEK, Ladislav
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ
Bohatě ilustrovaná knížka pro děti od tří do šesti
let, ve které dědeček seznamuje svou malou
vnučku prostřednictvím vyprávění se základy
společenského chování.
HAVLÍČKOVÁ, Jana
LOGOPEDICKÉ HÁDANKY
Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti.
OSENBERG, Gabriele
SOLITAIRE
Debut mladinké britské autorky, jehož děj se točí
kolem svérázné, cynické sedmnáctileté Tori
a záhadného blogu Solitaire, komentujícího
s vtipem a ironií nejen školní události.
NOVÁKOVÁ, Ivana
ZASNĚŽENÉ POHÁDKY
Pohádky o zvířátkách, která si užívají zimních
radovánek.

Zveme veřejnost na první plánovací setkání projektu

Děti seniorům, senioři dětem,
jehož cílem je zpříjemnit pobyt seniorů, dětí a veřejnosti v parku za domovem pro seniory.
V první fázi společně navrhneme projekt na úpravu prostranství pro pohybové aktivity i odpočinek všech generací.

Setkání se uskuteční 21. 3. 2015 od 9.00 do 11.00 h.
v budově Domova pro seniory Pod Skalkou.
Cílem setkání je představit veřejnosti základní vizi projektu a sběr podnětů od veřejnosti na vybavení a další možné úpravy parku.

Zveme širokou veřejnost, které chce svými nápady a náměty společně navrhnout vybavení parku tak,
aby nabídl všem generacím možnost pohybových aktivit a místo pro odpočinek a generační setkávání.
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali, že v rámci programu
„MLUVME SPOLU“ společnosti T-mobile získalo Hnutí Brontosaurus
ZČ Kandík dotaci na dovybavení parku nad Domovem pro seniory Pod
Skalkou na starém sídlišti technickými prvky. Projekt vznikl ve spolupráci s organizacemi, které mají k Mníšku úzký vztah a hrají v něm nemalou roli. Společně se tak na projektu budou podílet Domov pro seniory
Pod Skalkou, Fabiánek o. s., Mateřská škola 9. května, Město Mníšek pod
Brdy a Základní škola Komenského 420, Mníšek pod Brdy.
Celý projekt bude probíhat až do konce roku 2016 a je rozdělen do několika částí. Do konce června 2015 bude probíhat plánovací část, kdy
chceme pomocí veřejné diskuze vytvořit návrh vybavení celého prostoru. Následně by mělo dojít k samotné realizaci úprav.
Prvotní vize projektu byla zřídit v prostoru parku dvě plochy, kde by
mohli trávit čas pohromadě děti a senioři z domova a s nimi samozřejmě také ostatní návštěvníci parčíku. V jedné části parčíku se uvažuje
o prostoru, kde by si mohly hrát děti na jednoduchých prvcích, které by
byly doplněny lavičkami pro pohodlné posezení. Jeden z nápadů také
byl doplnit toto místo některými prvky pro protažení těla tzv. venkovní
posilovny. Myšlenkou bylo, aby s dětmi mohli trávit senioři čas i aktivním pohybem v blízkosti Domova. Druhá plocha by měla poskytnout

Koordinátor projektu :

místo k odpočinku i lidem, kterým stačí jen pobyt na vzduchu a nemusí
být v těsném kontaktu s dětmi. Tento prostor by měl být od dětského
koutku umístěn dále tak, aby byly děti vidět, ale přímým kontaktem již
nerušily návštěvníky parku. Padají i další nápady, které mohou prostor
zútulnit, jako je postavení jednoduchého altánku, který by poskytl stín,
nízké oplocení prostoru, aby se zamezil vstup volně pobíhajícím psům,
jednoduché pódium a další. Ne všechny nápady bude možno realizovat, ale i to patří k veřejnému plánování.
A právě proto chceme pozvat obyvatele Mníšku, aby s námi tyto úpravy
navrhli a vyjádřili se k nim. Chceme, aby vzniklo místo, které bude co
nejvíce vyhovovat všem, kteří je budou využívat. V současné době probíhají v parčíku sadovnické úpravy, na které náš projekt bude nepřímo
navazovat.
Zveme vás proto v sobotu 21. 3. 2015 mezi 9.00 až 11.00 do Domova pro seniory Pod Skalkou. Společně se můžeme o prostoru pobavit
a vzájemně si vyměnit názory a náměty. Součástí tohoto setkání by měl
být také výběr loga celého projektu, které nám navrhnou šikovní žáci
místní ZŠ. A také něco dobrého na zub, co nám děti ze ZŠ připraví.

Podrobnější informace najdete na www.kandik4.webnode.cz

Partneři projektu:

Město Mníšek pod Brdy

MŠ 9. května
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Rozhovor

Život zasvěcený tanci
rozhovor s Ing. Pavlem kojetínem

N

a svátek Petra a Pavla má jeden
z Pavlů, který je nám, Mníšečákům, velmi dobře známý, současně i narozeniny. A ty letošní budou
jubileem – a to ne jen tak ledajakým.
Šedesátka je příležitostí k bilancování,
zvláště u mužů. A u Pavla Kojetína je
věru co bilancovat.
Pavle, před jméno si píšeš titul inženýra. Znamená to, že jsi vystudoval nějaký technický
obor, který to byl?
Vystudoval jsem Strojní fakultu ČVUT v Praze,
mým oborem byla přesná mechanika. Po promoci jsem nastoupil v roce 1979 jako vývojový konstruktér do Mikrotechny v Modřanech
a přibližně 4 roky jsem v konstrukci pracoval
na vývoji nových přístrojů pro letecký průmysl. Pak mi zde bylo nabídnuto místo vedoucího technického rozvoje. Rozhodně jsem nebyl
typ technika, který by chtěl strávit celý život
u rýsovacího prkna, a tak jsem nabídku na
toto místo přijal. Byla to velice zajímavá a různorodá práce, protože jsem se dostal aktivně
přímo k řízení vývoje českých letadel vyráběných tehdy v podnicích Aero Vodochody, Let
Kunovice, Moravan Otrokovice atd. Mikrotechna byla v té době dodavatelem leteckých
přístrojů pro uvedené podniky. Pracoval jsem
v tomto podniku až do roku 1992, pak jsem na
deset let zcela změnil obor a pracoval jsem jako
náměstek ředitele zahraniční stavební firmy
PF Arkitektkontor – Sverige. I tato práce mě
bavila a získal jsem řadu dalších zkušeností.
Taneční výuce a výchově soutěžních párů
jsem se až do roku 2003 věnoval jen ve svém
volném čase. Pak jsem dospěl k definitivnímu
rozhodnutí, že se chci věnovat pouze a výhradně tanci.
Jak se vlastně stalo, že z tebe, absolventa
ČVUT, je dnes špičkový taneční mistr, jehož
svěřenci slaví úspěchy nejen v rámci naší
republiky, ale i v zahraničí?
Při studiu gymnázia a vysoké školy jsem vystudoval i obor společenský tanec na Středočeské konzervatoři. Po absolvování konzervatoře
v roce 1978 jsem získal oprávnění k výkonu
učitele tance v tanečních kurzech a trénování
tanečních párů. Byl jsem nejmladším tanečním mistrem u nás, protože jsem konzervatoř dostudoval po pětiletém studiu ve svých
23 letech.
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Po dalším následném studiu, zaměřeném na
soutěžní tanec, jsem po složení všech příslušných zkoušek získal licence porotce a odborného funkcionáře soutěží. Vzhledem k tomu,
že mám všechny licence 1. třídy, můžu porotovat soutěže všech výkonnostních tříd, včetně
mezinárodních.
Co Tě na tanci tak přitahuje?
Asi jsem o tom nikdy tak nepřemýšlel. Na
společenském tanci je pěkné, že se jedná
o tanec párový, kdy by neměli dva lidé tančit
„vedle sebe“, ale pokud má tanec vypadat dobře, musí tančit spolu. Snadno se to konstatuje,
ale mnohem hůře realizuje. Když to pár pochopí a hlavně dokáže předvést, tanec hned
vypadá jinak. Současný taneční repertoár ve
sportovním tanci tvoří ve dvou disciplínách
(standardní a latinskoamerické tance) deset
tanců. Každý z těchto tanců má svůj charakter,
k různorodosti přispívá i hudební doprovod –
i když budeme trénovat třeba jeden konkrétní
tanec, vždy můžeme hrát jinou skladbu.
Svou kariéru učitele tance jsi začal klasickými
tanečními kursy pro veřejnost. Kde ses před
žáky postavil v této roli poprvé?
Mým prvním kurzem byly taneční pro dospělé v Mníšku pod Brdy. Následovala pak výuka
dětí, mládeže i dospělých v tanečních kurzech
nejen v Mníšku, ale i v Jílovém, Davli, Novém
Kníně, Dolních Břežanech, Hostivici, v Nové Vsi
pod Pleší a nejvíce v Praze.
To musela být pěkná řádka absolventů...
Počet absolventů tanečních kurzů, ve kterých
jsem za ta léta učil, dát dohromady bohužel
nedokážu (na rozdíl od členské základny a akcí
tanečního klubu, kde mám skutečně přesnou
evidenci). Ale zcela jistě jich je hodně a velmi rád se s nimi, třeba i náhodně, po letech
potkám. V řadě případů už tančí u mě i děti
mých bývalých žáků a tanečníků a je příjemné
zavzpomínat na období, kdy se rodiče mých
současných žáků sami tanci věnovali.
A co ti dospělí? Jaké to je, učit ty, kteří už se na
parketu pohybovat zapomněli a často jsou to
právě rodiče Tvých bývalých žáků?
Pokračovací kursy pro dospělé dělám rád, je
to zase něco úplně jiného. Když jsme je před
časem v Mníšku obnovili, trvaly několik sezón.
Účastníci se, myslím, něco naučili a současně
se i dobře bavili.
To mohu sama potvrdit. S manželem jsme tyto
lekce před několika lety opakovaně navštěvovali. Myslím, že málokterý učitel by se svým
„odrostlým“ žákům věnoval s takovou laskavostí a smyslem pro humor, jako právě Ty.
Myslím, že na dospěláky se musí trochu jinak.
A humor je to, co se mi na parketu osvědčuje
nejvíce. Mí žáci přicházejí většinou po práci,
unavení... tancování by pro ně měl být odpočinek, ne stres. Pokud na to většina z nich snad
vzpomíná právě takto, jsem moc rád.
„Puberťáci“ dnes již po výuce klasického tance
tak netouží, kursy pro dospělé, ač velmi úspěšné, také na čas skončily - na Mníšek teď jezdíš
v pátek hlavně kvůli dětem. Některé z nich,
ty nejšikovnější, zkoušejí uspět v soutěžích
a reprezentovat mníšecký Klub společenského
tance. A tím se dostáváme k tomu, čím jsi dnes

známý nejvíce – ke Klubu společenského tance
a jeho úspěchům. Kdy vlastně KST vznikl a kdy
jsi začal s tréninkem prvních tanečních párů
pro soutěže?
KST vznikl na jaře 1978, tehdy jsem začal také
s tréninkem prvních tanečních párů. V listopadu téhož roku taneční páry pod mým vedením
poprvé vystoupily před mníšeckou veřejností.
Od roku 1981 se pak v už naši tanečníci pravidelně zúčastňovali soutěží ve standardních
a latinskoamerických tancích. Vyjmenovat
všechny akce by zabralo skutečně hodně času.
K dnešnímu dni se členové Klubu společenského tance zúčastnili 2 732 akcí na veřejnosti
a všechny tyto akce máme pečlivě zaznamenané. Není proto žádný problém se podívat do
kteréhokoliv období dosavadní 37leté historie
tanečního klubu a zjistit, kteří členové v té které době tančili a jak se podíleli se na historii
klubu. Reprezentanti KST Mníšek pod Brdy se
stali i průkopníky juniorského tance v České
republice.
Prosím, rozveď to trochu více...
Dříve žádné dětské ani juniorské věkové kategorie nebyly. Měli jsme v klubu velmi šikovné,
tehdy asi 12leté taneční páry, které jsem nechal soutěžit s páry dospělými – a velmi brzo
tyto naše mladé páry začaly porážet páry dospělé. Jak se taneční sport v průběhu let rozvíjel, dnes je už běžné, že taneční páry soutěží
samostatně v kategorii dětí, juniorů, mládeže
i dospělých.
KST Mníšek reprezentovala i Tvoje dcera, jak se
jí dařilo?
Jsem upřímně rád, že se moje dcera Martina
také tanci věnovala od malička - se společenským tancem začala asi v 6 letech. V žádném
případě jsem ji do tance nenutil, a snad právě
proto se pro ni se stal velkým koníčkem. Mezi
dospělými páry si vytančila třídu „A“ a dnes mi
pomáhá s organizací všech soutěží, na kterých
se podílím - ať už jako pořadatel, nebo jako
spoluorganizátor.
Používáš termín „taneční sport“ – standardní
i latinskoamerické tance, pokud se v nich soutěží, se označují také jako tance sportovní?
Ano – taneční sport je fyzicky náročným výkonnostním sportem, jehož nedílnou a významnou součástí je i složka umělecká. Český
svaz tanečního sportu pořádá soutěže jak pro
registrované páry (výkonnostní tancování),
tak i pro páry tzv. kategorie hobby (rekreační
a přitom soutěžní tanec).
Za těch uplynulých 37 let přirozeně i tanec
prošel svým vývojem. Dříve začínaly tančit
páry prakticky až po absolvování tanečních
kurzů a nejinak tomu bylo i u mě.
Vzpomínáš si ještě na své vlastní taneční,
v nichž jsi nebyl lektorem, ale žákem?
Já jsem své taneční absolvoval na Zbraslavi
pod vedením tanečních mistrů manželů Kotábových. Následně jsem měl velké štěstí na
výborné lektory a trenéry, zejména uznávanou kapacitu v oboru společenského tance,
pana Karla Havlíčka, od kterého jsem hodně
získal jak na konzervatoři, tak i v jeho tanečním klubu a jsem mu za to velmi vděčný. Právě
na jeho podnět jsem se dvěma dalšími kolegy
z konzervatoře založil v roce 1983 Středočeskou divizi Českého svazu amatérského společenského tance, která měla zásadní podíl
na výrazném rozvoji tance ve středočeském
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regionu. Následně se tento svaz přetransformoval na Český svaz tanečního sportu tak, aby
odpovídal i pravidlům mezinárodní taneční
federace.
Ze skromnosti jsi neřekl, že celých 32 let stojíš
v čele této organizace a jsi také členem prezidia ČSTS a soutěžní komise ČSTS. I tím se významně podílíš na dalším rozvoji tanečního
sportu v naší republice. Co považuješ za největší úspěchy své kariéry?
Na to je poměrně těžká odpověď, protože jsou
věci, které nelze srovnávat. Určitě jsem vždy
měl a mám radost z medailových umístění
našich reprezentantů jak v individuálních disciplínách, tak v soutěžích družstev a kolektivních předtančení. Spočítat počet medailí by mi
dalo hodně práce.
Podařilo se mi vychovat řadu tanečních párů,
které se protančily až do mezinárodní třídy
a úspěšně reprezentovaly jak náš klub, tak
i Českou republiku na soutěžích tuzemských
i zahraničních.
Členové našeho tanečního klubu získali několik medailí z Mistrovství ČR, zúčastnili se soutěží Mistrovství Evropy a dokonce Mistrovství
světa. V roce 1989 se nám podařilo získat titul
vícemistrů ČR v předtančení, několikrát jsme
vyhráli krajské soutěže družstev, soutěže formací atd.
Určitě jsem spokojený i s tím, že se mi podařilo
z bývalých aktivních tanečníků našeho klubu
vytvořit profesionální tým odborných pracovníků ČSTS, který pravidelně zabezpečuje nejen
běžné regionální soutěže, ale zejména soutěže nejvyššího významu, jako jsou Mistrovství
České republiky nebo velké mezinárodní soutěže v tanci. Třeba v letošním roce budu podílet i na organizaci Mistrovství světa seniorů,

které proběhne začátkem září v sále Lucerny
v Praze…
A rozhodně pro mě bude navždy nezapomenutelným momentem mé taneční kariéry okamžik, když za mnou přišel po absolvování tanečních pro mládež v Mníšku asi 15letý mladík
s tím, že mi chce moc poděkovat. Jako malý
kluk prodělal obrnu a lékaři mu nedávali moc
šancí ani k tomu, že bude pořádně chodit. Jak
mi řekl, jeho snem už odmalička bylo naučit se
tancovat. Absolvoval u nás celý kurz a jeho sen
se mi podařilo vyplnit tím, že se naučil tančit.
Jak mi řekla jeho maminka, lékaři potvrdili, že
právě tanec mu pomohl k výraznému zlepšení
jeho zdravotního stavu. Možná, že je to mnohem víc, než když někdo dosáhne třeba i na
řadu medailí...

Přinesl jsi mi ukázat několik unikátních starých
pohledů s taneční tématikou. Jsou to opravdu
unikátní kousky.
To je jen malá ukázka z mé sbírky. Náhodou
jsem zjistil, že už koncem 19. století si lidé posílali krásné pohledy, na kterých je zobrazen
tanec v jeho různých formách. Samozřejmě to
bylo pro mě z profesního hlediska hodně zajímavé a tak jsem se o staré pohlednice začal
velmi intenzivně zajímat. Nejstarší pohlednice,

kterou mám, je z roku 1893 a byla tedy poslána
poštou už před 122 lety.
Na konzervatoři jsme měli pochopitelně i dějiny tance a tak jsem rád, že mám tak zajímavé
exponáty s motivy tanců dvorských, lidových,
černošských i tanců společenských z různých
míst světa. Z těch starých pohledů přímo vyzařuje radost z tance, protože na všech je nejen velice zajímavě ztvárněn pohyb, ale hlavně
charakter konkrétního tance. Je jisté, že ten,
kdo obrázek maloval, musel o tom konkrétním
tanci něco vědět. Některé staré pohledy z let
cca 1900-1920, které mám, také sloužily jako
pozvánky na konkrétní plesy, slavnosti apod.
Doba, vyměřená pro náš rozhovor, utekla jako
voda, brzo budeš muset začít s tréninkem.
Co bys chtěl říci závěrem?
Největší poděkování patří samozřejmě všem
členům Klubu společenského tance Mníšek
pod Brdy za odvedenou práci a dosažené výsledky. Zcela úmyslně jsem při tomto našem
povídání nezmínil žádná jména, protože seznam by byl moc a moc dlouhý a opravdu by
se mohlo stát, že bych na někoho zapomněl –
a to by mě pak mrzelo. Jsem rád, že i ti, kteří už
u nás i třeba dlouhou dobu netančí, si najdou
čas a zajímají se o to, jak se daří dalším generacím tanečního klubu – a o tom si mohou čas
od času přečíst ve Zpravodaji městečka pod
Skalkou. Současným členům tanečního klubu
přeji, aby i jim se tanec stal velkým koníčkem
a dosáhli všeho, co si přejí a o co usilují.
A nesmím zapomenout moc poděkovat Městu
Mníšek pod Brdy – za podporu, kterou nám po
celou dobu existence KST poskytovalo a stále
poskytuje.
S Pavlem Kojetínem si v pátek 6. února 2015
povídala Jarmila Balková

Maminky to rozjely!
Spousta krásných zážitků, zasloužených medailí, dětských úsměvů,
rozdané radosti.
Tak vzpomínám na uplynulý rok,
prožitý s oddílem aerobiku, který v Mníšku spojil nejen děti, ale i rodiče.
Všem patří obrovský dík za krásné akce, jarní výlet vlakem, letní soustředění
na zámku Trnová, první závody nebo krásnou Mikulášskou diskotéku, kde se
sešlo skoro čtyři sta malých i velkých návštěvníků.
S novým rokem přicházejí nové kurzy. Kromě závodního aerobiku jsme připravili „cvičeníčko“ - sportovní všestrannost ve spojení s rytmikou pro nejmenší cvičence již od tří let. „Pohybovky“ jsou určeny dětem školního věku,
které mají rády různé druhy pohybu. Pomyslnou třešničkou v našem rozvrhu
jsou „Závodní maminky“, tj. kurz pro všechny ženy a dívky, které chtějí vyzkoušet cvičení tak trochu jinak, připojit se k fajn partě a zažít něco nového.
Chceme natrénovat jednoduchou sestavu, se kterou se vydáme na závody
pro začátečníky. Ovšem závodění není povinností - můžete do kurzu chodit,
i když si chcete jen zasportovat a odreagovat se. Díky spojení s MC OÁZA
máte možnost využít službu hlídání dětí. Všechny kurzy jsou stále otevřené
novým zájemcům, kteří si mohou lekci kdykoliv zdarma vyzkoušet.
Poslední únorový víkend bude ve znamení prvních letošních závodů, na které se velmi těšíme a doufáme, že budeme stejně úspěšní jako v loňském roce,
kdy jsme získali několik medailí.
Březen s sebou přinese jaro a s ním k nám v neděli 8. března zavítá „průvan“,
který bude nejen bazarem oblečení, ale i přátelsky stráveným nedělním odpolednem v dobré náladě, na které vás všechny srdečně zveme. (Bližší informace na plakátech, na webu a FB města.)
Linda Nechybová
www.cvicenibezchyby.cz
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Kultura, společnost
Okénko do historie zámku Mníšku

POSLEDNÍ Z RODU ENGELŮ
V minulém díle jsme opustili zámek v roce 1704, kdy zemřel bezdětný
syn stavitele Servác Ignác. Zajímavostí je, že jeho úmrtí bylo podnětem
k pořízení nejstaršího soupisu inventáře zámku, který slouží jako
hodnotný zdroj informací ohledně dochovaného vybavení a rozvržení
místností. Díky němu víme například to, že nynější velká jídelna sloužila
jako přijímací vstupní sál, slavnostní jídelnu měli Engelové v dnešním
společenském sále, malý kuřácký salónek fungoval jako předpokoj
k pánskému apartmánu, kde například obytný pokoj pána zámku býval
v dnešním dámském budoáru a jeho ložnice v současné knihovně.
V západním křídle, kde jsou nyní soukromé pokoje posledních mníšeckých
majitelů, se nacházely místnosti určené pro paní a fraucimor.
Panství zdědil synovec Karel Ignác, poslední muž z rodiny Engelů, který se
dožil dospělého věku. Jeho podobu si můžeme, na rozdíl od jeho strýce
a děda, na zámku i prohlédnout na velkém plátně ve společenském sále.
Karel Ignác vedl bohatý společenský a reprezentativní život ve svém domě
v Praze na Příkopech, na Mníšku pobýval v letních měsících. Zastával
důležité a vážené funkce, zasedal i při Zemském soudu Českého království,
který probíhal v roce 1722 a jemuž předsedal český král a římský císař Karel
VI. Tato událost je dokonce zvěčněna na jednom ze zámeckých obrazů.
Co mu bylo dopřáno v jeho kariérním životě, tedy úspěch a štěstí, bylo mu
ale odepřeno v životě rodinném, ve kterém ho bohužel potkalo mnoho
tragických okamžiků. Karel Ignác přežil všech svých osm dětí, jež mu
během manželství porodila jeho žena Marie Anna z Kokořova. Nejstarší
syn a dědic Adam Karel zemřel ještě v 16 letech. Karlem Ignácem tedy
vymřel roku 1743 rod Engelů po meči. Kdo zdědil jeho majetek? Dozvíme
se v příštím čísle Zpravodaje.
Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

S princeznou Aničkou
za pohádkami do mníšeckého zámku
V komnatách mníšeckého zámku se od Nového roku prochází princezna
Anička. Má dlouhé bílé šaty s vlečkou a na hlavě zlatou korunku. Povídá
si s dětmi a provází je velkými jídelnami, útulnými salónky, knihovnou
i pracovnou. Vypráví o zámku a hlavně o pohádkách. Vždyť i ona
pochází z pohádky.
Kolik pohádek znáte? Těch je velká spousta, hemží se to v nich rytíři
a princeznami, vodníky a čerty, zvířátky a trpaslíky, zlými a hodnými
bytostmi. Některé z pohádek se dokonce zatoulaly i do našeho zámku.
V každém pokoji se jedna schovala a princezna Anička vám pomůže,
abyste je všechny našli a žádnou nevynechali.
Jestlipak víte, kdo čeká na polibek od prince, kdo na záchranu od
myslivce, kdo na pomoc od holoubků nebo komu pomůžou skřítkové
opravit starý hrad? Už nemá střechu a do hradu zatéká. Bydlí tam rytíř
v brnění a je tak starý, že už je to vlastně duch a vržou mu všechny
klouby. Jeho dcera, mladá slečna, která nosí špičatý bílý klobouk se
závojem, se spřátelí s dětmi z vesnice a ty spolu s malými pohádkovými
tvory dají hrad do pořádku. Víte, jak si je přivolají na pomoc? Přece
písničkou, přijďte si ji s princeznou Aničkou také zazpívat: „Skřítkové,
tesaři, vylezte z mechu, chopte se náčiní, postavte střechu.“ Určitě to,
děti, znáte a maminky a tatínkové také!
Až všechny pohádky uhodnete a zazvoní zvonec, tak vás princezna
Anička zavede ještě i mezi malé královny a prince a také do Kouzelného
sklepení, ve kterém se scházejí všechny pohádkové bytosti ze zámku
i okolí. Pohádkové prohlídky s princeznou Aničkou se konají o víkendech,
rezervace míst probíhají na tel. 318 590 261.
Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Velikonoční veselice na zámku se blíží
V neděli 5. dubna 2015 se na mníšeckém zámku koná už 14. ročník
Velikonoční veselice s kuřetem. Bohatý program čeká návštěvníky v
zámku i v zahradě. Přijďte si zatančit s kuřetem a pomoci dobré věci,
přispět každý svou troškou do sbírky Pomozte dětem. V loňském roce byli
návštěvníci štědří a věříme, že ani letos nezůstaneme pozadu. Sbírka bude
probíhat po celý den.
Mezi největší lákadla celodenního programu budou určitě patřit šermířská
vystoupení. Představí se nám, jako již tradičně, skupina Alotrium, která
existuje už plné čtvrtstoletí a na Mníšku předvádí své umění každým
rokem. Na své si přijdou zejména děti a malí bojovníci. Až budou rytíři
bojovat, mohou fandit - a kdo ví, třeba si pak i vyzkoušejí, jak těžké je
rozmáchnout se mečem dvouručákem. Pročpak se tak asi jmenuje?
Po celý den vás budou lákat stánky řemeslného jarmarku i vůně dobrého
občerstvení. Je libo sladký perník nebo křupavou klobásku? Stačí si vybrat.
K poslechu, tanci a příjemné náladě zahraje country skupina Balzám,
chybět nebudou ani Pašijové hry v podání o. p. s. Magdaléna, čtení
z Bible, pohádky pro děti nebo výtvarné tvoření s výrobou velikonočních
zvířátek, malováním vajíček a třeba i pletením pomlázek pro toho, kdo si
ještě nestihl žádnou přichystat.
Nezapomeňte ale dojít až do zámku a navštívit jeho bohatě zařízené
místnosti na prvním i druhém prohlídkovém okruhu. Nahlédnete do
reprezentačních místností a soukromých pokojů, čekají vás například
barokně zaklenutá kaple, honosné jídelny, útulné salónky, knihovna,
pohodlné ložnice, roztomilý dětský pokoj nebo zajímavé obytné koupelny.
Pro rodiny s dětmi jsou ale přichystané speciální prohlídky s velikonoční
tématikou. Při nich se děti mohou pochlubit, jak velkou mají přichystanou
pomlázku a jestlipak znají nějakou velikonoční hodovačku, říkanku nebo
koledu. A také se dozvědí spoustu zajímavostí a zvyklostí, které se k jarním
svátkům vztahují. Jak se správně peče mazanec? Jak rozeznat syrové
vejce od vařeného a nerozbít ho? Co znamenají barevné pentličky na
pomlázce? Jak vypadá klapačka a jak řehtačka? A ještě mnoho a mnoho
dalšího, nudit se určitě nebudete. Velikonoční prohlídky doporučujeme
rezervovat na tel. 318 590 261.
Kdo by se chtěl s dětmi zatoulat o Velikonocích do pohádky, ani ten
nepřijde zkrátka. Navštivte na zámku Kouzelné sklepení a seznamte
se se všemi možnými pohádkovými postavami, od princezny Růženky
přes čerta Brdíka, ježibabu na koštěti až po Rusalku a vodníka Ivánka.
V neposlední řadě zveme zejména malé slečny na výstavu o módě na
panenkách. Ty jsou oblečené jako krásné princezny, královny a císařovny
a dokonce i nějakého prince mezi nimi uvidíte. Těšíme se na vás za
každého počasí!
Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy
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Divadélko Slunečnice na Velikonoční veselici
V neděli 5. dubna přijede na Velikonoční veselici udělat radost dětem
i jejich rodičům divadélko Slunečnice se svým představením plným
krásných písniček z pohádek a dětských filmů. Malí i velcí diváci bez
rozdílu věku, pohádky máme jistě rádi všichni. A co teprve ty, ve kterých
zní spousta známých písniček a melodií. Přijďte si zazpívat a zanotovat
spolu s představiteli a nechte se vtáhnout do děje a do pohádky.
Představení s názvem „Hrajeme si s pohádkou“ startuje ve 14.00 hodin,
délka pořadu je 65 minut. A na co se můžeme těšit? Hodina zpěvu
v pohádkové hudební škole už měla dávno začít, ale učitelka Anastázie
Pohádková stále nikde. A do toho přichází na kontrolu inspektor
Rampepurďák Dlouhohřívý. Jak to všechno dopadne? A jaké melodie
nás čekají? Například z pohádek Princové jsou na draka, Šíleně smutná
princezna, Tři veteráni, Saxana a mnoho dalších. Nenechte si ujít!
Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Diskuse, společnost

Občanské sdružení Daveláček – pomoc dětem v nouzi
Občanské sdružení Daveláček vzniklo v roce
2013 spojením několika dobrovolníků, kterým
není lhostejný osud dětí a kvalita jejich života.
V začátku jsme pomoc zaměřili na děti, které
docházejí do mateřské školy v Davli nebo základní školy v Davli, protože jejich osudům
jsme byli nejblíže. Postupně svou činnost rozšiřujeme a kontaktujeme instituce v okolních
obcích, abychom pomoc rozšířili do celého
regionu. Oslovili jsme městské resp. obecní
úřady, mateřské a základní školy ve více než
40 obcích regionu Praha-západ a obcích
sdružujících Místní akční skupinu Brdy-Vltava
a Místní akční skupinu Mníšecko.
Velmi nás potěšil zájem o navázání spolupráce
s námi a snaha úřadů o pomoc takovým rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci.
Svou další činnost chceme zaměřit na pomoc
rodinám v oslovených obcích, jimiž jsou MALÁ
HRAŠTICE, MOKROVRATY, VRANÉ NAD VLTAVOU, SLAPY, NOVÝ KNÍN, DOBŘÍŠ, DOBŘICHOVICE, VŠENORY, MNÍŠEK POD BRDY, ŘEVNICE,
HRADIŠTKO, ŠTĚCHOVICE, PIKOVICE. Prvotní
průzkum ukázal, že jen v těchto obcích by

naši pomoc a podporu potřebovalo nejméně
70 rodin. V roce 2015 plánujeme kontaktovat
další obce regionu.
Občanské sdružení Daveláček je zaměřené
na aktivity vedoucí k vyšší kvalitě života dětí
ze sociálně znevýhodněných rodin, zejména
při jejich výchově, vzdělání a jejich snazší integraci do společnosti. Snažíme se zabezpečit
základní potřeby dětí, pořádáme pravidelné
sbírky šatstva a obuvi. Rodinám se snažíme
pomoci podle jejich konkrétních potřeb jako
například zařízením domácnosti, poradenskou činností ohledně financí, vzdělání dětí
apod. Dětem přispíváme na školní pomůcky,
speciální pomůcky nebo na mimoškolní činnost dětí.
Doprovodnou činností Občanského sdružení Daveláček je pořádání kulturních a společenských akcí pro děti, ze kterých získáváme
finanční prostředky, které následně používáme k financování aktivit, jimiž děti začleňujeme do společnosti ostatních dětí.
Pravidelně pořádáme dětský karneval, dětský

den a organizujeme výlety poznávací, zábavné nebo vzdělávací.
Možností, jak naši pomoc rozšířit, je celá řada,
jsme však závislí na finančních možnostech
našeho občanského sdružení. Jediným naším
příjmem jsou, kromě členských příspěvků,
příspěvky od občasných drobných dárců. Budeme rádi za jakoukoliv formu pomoci nebo
podpory našemu sdružení. Přivítáme také
případné nápady, jak naši pomoc rodinám
rozšířit a zasloužit se o lepší a radostnější život dětí.
Děkujeme vám za vaši přízeň a případnou pomoc. Své příspěvky můžete zasílat na transparentní účet 2100400860/2010 – Fio bank, a. s.
Do zprávy pro příjemce uveďte e-mail či jiné
kontaktní údaje a my vám rádi zašleme potvrzení o přijetí daru.
Blíže se můžete s naším Občanským sdružením Daveláček seznámit na webových stránkách www.daveláček.cz.
Iveta Nejtková, předsedkyně o. s. Daveláček

Nekejhá jen potrefená husa –
ale i ta, co varuje hejno před nebezpečím

ještě jednat. Kdo nevěří, nechť si poslechne zvukový záznam z prvního zasedání nového zastupitelstva a nebo se zeptá přímých účastníků
zasedání.

Ve Zpravodaji č. 233 v rubrice „Slovo starosty“ je uvedeno:
„Přestože uskupení Starostů se mnou v čele ve volbách zvítězilo s velkou
převahou, nabídli jsme důležité posty všem zvoleným zastupitelům tak,
aby každý, komu jde o společné zájmy Města, mohl působit a významně
ovlivňovat chod a činnost Města, a to k prospěchu většiny. Na překážku nebylo ani to, že mají jiný názor než vítězné uskupení. Ve vedení Města dnes
nejsou jen ti, kteří se rozhodli, že nebudou spolupracovat a nebo dávají
přednost soukromým zájmům.“

Takže pokud starosta ve svém článku tvrdí, že někdo nechtěl spolupracovat, tak jen tvrdí to, co mohl slyšet od někoho jiného zprostředkovaně. Navíc ani přes prostředníky pan Digrin nemluvil se zastupiteli „Volby
pro město“.

Z mého pohledu hodně odvážná slova člověka, který se ani nenamáhal
sám setkat s představiteli politického uskupení, které ve volbách bylo
druhé nejsilnější. Ano. Je to skutečně smutná pravda. Současný starosta
Petr Digrin se zastupiteli „Společně pro Mníšek“ po volbách nikdy osobně nejednal. Pouze za sebe vysílal zástupce jiných s ním spřízněných
stran, kteří navíc v rozhovorech s námi říkali, že bude starosta s námi

Další tvrzení, že nespolupracují ti, kteří dávají přednost svým soukromým zájmům, je víc než troufalé. Domnívám se, že je silně za hranicí
slušnosti, možná i na hranici pomluvy. Ve své podstatě starosta tímto
výrokem nepřímo očernil všechny zastupitele, kteří nestojí za ním v jednom šiku.
No a kdo sleduje malinko jednání zastupitelů, nemůže říci, že opoziční
zastupitelé jsou pasivní a nesnaží se o rozvoj města. Naopak. Přinášejí
podněty k modernímu řízení obce, ale koalice bohužel hlasuje podle
toho, co si uvaří bokem před zasedáním.
Pavel Jeřábek, zastupitel

Divočáci útočí

Nohejbal v neděli večer

Kdosi vymyslel, že divoká prasata je třeba chránit. Zákon je tak důkladný, že se prasata přemnožila a zvítězila nad člověkem.
Myslivci v celém Česku se shodují, že je potřeba začít konat. Ve středu
5. ledna vyšel v Právu obsáhlý článek: Myslivci se chystají na 300 tisíc divočáků. Bohužel jen chystají. Nikdo totiž nezměnil zákon, který
umožňuje střílet selata a kusy mladší dvou let. Myslivci si to v minulosti
vyzkoušeli a došli k závěru, že je to nedostatečné a řešením je pouze
odstřel plošný, včetně starších kusů a bachyní.
Tak se točíme se v kruhu a počty prasat rostou geometrickou řadou.
V Mníšku je situace rok od roku horší. Proto překvapuje, že ve zmíněném článku uvedl pan Navrátil: „Podařilo se vystřílet několik stovek
divočáků. Nyní na podzim poté, co byla posekána pole, se divočáci zase
trochu přiblížili k městu, ale není to tak dramatické.“ Omyl. Jde o ekologickou katastrofu. Pan Navrátil by měl vzít obecní buben a bubnovat.
Bubnovat na poplach. Situace je horší, než si pan starosta a pan Navrátil
myslí.
Petr Jánský

Každou neděli si chodíme zahrát nohejbal od 19.00 do sportovního
centra Esmarin. Hledáme zájemce, nadšence a rekreační sportovce
(lehce pokročilé, muže i ženy) na nohejbal. Kdo máte zájem, chcete si
zahrát a protáhnout se, přihlaste se Zdeňku Kindlovi, tel. 739 803 420.
Petr Duchoň a Zdeněk Kindl

Prosím paní z Prahy, která jezdí do Mníšku a které jsem daroval tříletého kokršpaněla a malou fenku, zda by se ozvala na můj telefon
602 888 744.
Děkuji, Stanislav Levý

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU
Vydává Město Mníšek pod Brdy se
sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy,
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod
Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911,
e-mail: mesto@mnisek.cz,
jako nepolitický občasník.
Příspěvky jsou přijímány průběžně
na adrese zpravodaj@mnisek.cz ,
inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz,
poštou nebo osobně na výše uvedené
adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je
9. března 2015 v 18 hod., další jsou
zveřejněny v sekci Zpravodaj na webu
města www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány,

nevyžádané se nevracejí, za obsah
textů odpovídají jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Radim Hreha
(předseda), Bc. Andrea Midkiff M.A.
(místopředsedkyně), Mgr. Zora
Kasiková, Miloš Navrátil.
Technická příprava a jazyková
korektura: Mgr. Jarmila Balková.
Koordinace vydání: Miloš Navrátil.
Grafické zpracování: Kateřina
Fekoňová.
Tiskne Tiskárna Mníšek, s. r. o.,
Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy.
Evidenční číslo periodického tisku MK
E 12576.
Náklad 3 000 ks. Zdarma.
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční v pondělí 2. března 2015 v 16.20 hod.
Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

FYZIOTERAPEUT a ERGOTERAPEUT
Nemocnice Na Pleši s. r. o. přijme do pracovního poměru fyzioterapeut
a ergoterapeut do jednosměnného provozu s náborovým příspěvkem 5 000 Kč.
Praxe vítána, vhodné i pro absolventy. Nabízíme ubytování v jednolůžkovém pokoji, event.
možnost získání bytu. Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: personalni@naplesi.cz .

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA
Nemocnice Na Pleši s. r. o., 262 04 Nová Ves pod Pleší
přijme do pracovního poměru všeobecné sestry do nepřetržitého provozu na oddělení
onkologie s náborovým příspěvkem 5 000 Kč.
Požadujeme zdravotní způsobilost a bezúhonnost, registrace a specializace jsou výhodou.
Nabízíme práci v malém stabilním kolektivu, podporu dalšího vzdělávání, možnost
ubytování v areálu nemocnice, event. získání bytu, podíl na hospodářských výsledcích.
Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail: personalni@naplesi.cz, telefon 318 541 513.

Uzávěrka č. 235 je v pondělí 9. března 2015 v 18 hodin.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografie
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění,
úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na adresu
zpravodaj@mnisek.cz.
Předběžné termíny uzávěrek na první pololetí 2015 (vždy v 18 hodin):

č. 236 pondělí 6. dubna l č. 237 pondělí 4. května l č. 238 pondělí 8. června.
Uzávěrky se mohou změnit.
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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
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Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,

přijme pracovníka na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA).

Jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek,
sobota 1x za 3 týdny
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921

Tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině
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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.

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
Profesionální chůva s kvalifikací „Péče o děti od 0 do 7 let věku“
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jednotlivé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.
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Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
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
PROdej restaurace s bytem
4+KK,539 m2,
Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103 m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

pr o d á n o

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

jaroslav.pycha@re-max.cz
re ze rv o vá

no

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,
Všenory, Praha – západ

PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
Praha - západ

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

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


příslušenství  náhradní díly

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

www.kola-sport.cz

KOLA



horská  trekingová
silniční  dětská

SERVIS



platební karty
splátkový prodej bez navýšení



perfektní předprodejní
příprava kol

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

CHCETE PRODAT BYT V MNÍŠKU?
NABÍDNĚTE HO PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM!
Pro manželský pár v důchodu, kterým jsem prodala dům, hledám byt
2+1, podmínkou je balkon a kvůli zdravotním důvodům přízemí či
1. patro (event. v Edenu výtah).
Rodina z Rymaní shání menší byt
pro dceru, panel i cihla, platba hotově, cena do 1,3 mil Kč, spěchá.
Pro investora hledám byt k následnému pronájmu, i zadlužený - možnost okamžité zálohy a výkupu.

Mladá rodina z Prahy koupí byt na
Starém sídlišti, ideálně s možností využití půdy či sklepa. I podílové
vlastnictví.
Zedník koupí byt před rekonstrukcí,
i ve špatném stavu, který by si upravil.
Pro rodinu finančního analytika poptávám byt 3+1 nebo 4+1 s balkonem, ideálně Nové Sídliště.

Od roku 2010 nejvíce prodaných bytů v Mníšku.
GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
T: +420 728 961 519 nebo 313 034 113
e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz
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Britská emigrantka, která by se z rodinných důvodů vrátila do Čech, hledá pěkný byt pro sebe a dva psy.
Zaměstnanec Kovohutí koupí byt na
Starém sídlišti, stěhování nutné do
prázdnin 2015.
Byt 3+1 nebo 4+1, panel i cihla, hledá nastávající rodina z Řitky.

728 961 519 nebo 313 034 113

ZDEŇKA BENEŠOVÁ
realitní makléřka
pro Mníšek pod Brdy a okolí.

