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Skauting jako základ pro život
Září je historicky spjaté se jménem prof. Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého
skautingu. Myslím, že mohu bez nadsázky
říci, že na osudech našeho hnutí jsou vidět
peripetie naší novodobé státnosti. Ve chvílích
rozvoje demokratické občanské společnosti
se junákům (což je české synonymum světového ‚skaut‘) daří a ve chvílích útlaku, jak od
vnějšího nepřítele, tak od domácích usurpátorů, jsou zakazováni a zavíráni do vězení.
Proč tomu tak je? Naše organizace je programově nepolitická, avšak svým důrazem na
osobnost člověka, na morální hodnoty, které
po staletí vyznává západní civilizace, se stává pro politiky všech diktatur nebezpečným
soupeřem a je tak nedobrovolně vtažena do
jejich mocenských her.
Jaké jsou tedy zásady, na kterých současný
skauting stojí? Jsou stejné jako v době svého vzniku na počátku 20. století. Je to smysl
pro odpovědnost a čest. Důraz na výchovu
a sebevýchovu prostřednictvím týmové práce, hierarchizované struktury, návodných
příběhů a jasně daných zákonů. Skauting je
zaměřen na život v civilizované společnosti, příroda je prostředkem a inspirací. Stejně
jako křesťanské ideály, na kterých stojí naše
západní civilizace. Velký důraz je kladen na
službu společenství, ve kterém se pohybujeme. A tak i na Mníšku jste mohli a můžete
vidět skauty pomáhat při Květinovém dni, při
Běhu naděje, při roznášení Betlémského světla, při úklidech přírody a jiných akcích. Zásadním prvkem zřejmým zejména v dnešní době
je to, že tato činnost je prováděna bezplatně.
Dospělé činovníky naplňování skautského
slibu tedy stojí čas, který by mohli věnovat
rodině či své osobní zábavě. Všichni skauti ale
věří, že se tato investice do komunity, ve které
žijeme, vyplatí. Když píši všichni skauti, mám
na mysli jak muže, tak ženy v organizaci. Z historického hlediska se sice používá uvedené
pojmenování, ale ženy a dívky jsou účastny
našeho hnutí již od samých začátků.
Protože skauti vyznávají zásadu ‚Jednou skautem, navždy skautem‘, jde naše hnutí napříč
generacemi od předškolních dětí po důchodce. V mladším věku přijímáme a učíme se vše,

 24hodinová pohotovostní linka Městské policie: 737 274 227

co se pak ve starším věku snažíme uplatňovat v praxi a předávat dalším následovníkům.
Zpočátku jako příkazy a zákony a později jako
poznanou nutnost. Tento princip vystihují
i hesla jednotlivých věkových skupin. Pro světlušky a vlčata to je „Pamatuj!” a „Naší snahou
nejlepší buď čin!”. Odkazují spíše na plnění
a pamatování jasných úkolů. Skautky a skauti mají heslo „Buď připraven!”. Zde již vidíme
posun k aktivnější realizaci nabytých znalostí
a dovedností. U rangers a roverů je to „Sloužím”. Dospívající mají velký potenciál pomoci
myšlence, pro kterou se nadchnou a která jim
přijde hodná následování. Nakonec u dospělých je to trio slov: „Poslušnost – Povinnost –
Kázeň”. Tady je již jasný akcent na uvědomění
si vlastní zodpovědnosti za společenství.
Skaut byl na Mníšku činný již v předválečném
období a také existoval v obou obdobích
krátké svobody, po válce a během pražského
jara. Obnoven byl také ihned po listopadu
1989. Pro ilustraci, jak se skautská výchova
projevuje na životě lidí, kteří se rozhodli naplňovat její zásady i v dospělém životě, zde
uvádím pár obyvatel Mníšku, kteří byli či jsou
skauty. Za ženy bych například uvedl sestry
Jarku Vodenkovou, Edu Valentovou a Alenu
Štamberkovou a za muže bratry Jardu Drábka, Václava Zykána, Mirka Duba či Slavomíra
Zemánka. V celorepublikovém měřítku jsou
známá jména Václav Havel, Jiří Stránský, David Vávra či Helena Illnerová, Eva Holubová,
Anna Geislerová.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že skaut není
bezduchý drilovací výcvik, ale systém dávající
lidem řád a pravidla, ve kterých vidí bezpečí
fungujícího systému. Jednoduchá pravidla
(odpovídající věku) dávají zkušenost, že se věci
dají zvládnout a nestaví děti do situace předčasné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
V dospělosti poté nabízí skauting ideovou
oporu pro kvalitní život podle demokraticko-humanistických principů. Jsem přesvědčen,
že větší začlenění skautských ideálů do veřejného života by pomohlo k lepšímu soužití
a vzájemnému respektu nejen na Mníšku.
David Bílek – Davy,
zástupce vedoucího střediska Skalka
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Zprávy z radnice
Zprávy z jednání rady města

Rada města
l na doporučení výběrové komise vybrala z došlých nabídek na zakázku „Instalace osobního výtahu v Domově pro seniory, Skalecké
náměstí 500, Mníšek pod Brdy“ nabídku společnosti VHL s. r. o. (výtah
bude v domově instalován ještě letos);
l souhlasila s kácením stromu – vrby na pozemku města p. č. 14 (bývalá ledovna), a to z havarijních důvodů; také souhlasila s ořezem
zapojeného keřového porostu podél ulice Kytínská, k. ú. Mníšek pod
Brdy;

Slovo starosty
Zpravodaj! Líbí se Vám? Přiznám se
Vám, že mně čím dál tím míň.
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,

l s ouhlasila s rozborem vody v Zadním rybníku a v Sýkorovském rybníku v rozsahu dle návrhu Komise pro životní prostředí;

když vyšlo poslední číslo Zpravodaje, tak se mi stala věc, kterou za celé roky nepamatuji. Než jsem došel do práce, zastavili
mě tři lidé a zlobili se: „Co to píšete do Zpravodaje? To se nedá
číst! To se musíte pořád hádat? Už mi to ani do schránky neházejte!“.

lp
 řijala dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu, oblasti Podpory rozvoje rekreační cyklistiky na
akci „Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy“ ve výši
100 000 Kč;

Musím Vám říct, že toto období je zatím nejhorší, pokud jde
o neustálé osobní napadání, osočování a zlobu. Vždy jsem
chtěl být starostou hlavně proto, abych mohl pracovat a něco
dobrého vytvářet.

l jmenovala výběrovou komisi pro akci „Výstavba tělocvičny a šaten
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ (výběrová komise se sešla dvakrát a na základě jejího doporučení Rada města vybrala dodavatele
nové tělocvičny, firmu Profistav Litomyšl);

Co dělám dnes? Žiji v permanentní volební kampani a se mnou
téměř celý úřad. A nejlépe se to odráží právě na stránkách
Zpravodaje. Myslím si, že je velký rozdíl mezi snahou vyjádřit
jiný názor, třeba i kritický, a snahou za každou cenu něco nebo
někoho pomluvit, pošpinit či pohanit. Navíc jsem přesvědčen,
že ti, které denně potkávám, to vidí stejně.

l s ouhlasila s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 4 v ul. Skalecká č. p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou nejvyšší nabídce (jedná se o byt 1+1 o celkové ploše
29,08 m2);
l schválila znění a uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
lékárny v ul. Komenského č. p. 886 na dobu určitou, a to od 1. 11.
2015 do 31. 10. 2030 za cenu schválenou ZM, tj. 90,- Kč/m2/měsíc;
pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek
pod Brdy a společností Lékárna Mníšek, s. r. o.;
l souhlasila se zněním Pravidel pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví
Města Mníšek pod Brdy;
l projednala dokončovací práce na adaptaci školní družiny na dvě
nové třídy pro MŠ 9. května (nové třídy pro dalších 38 dětí byly
otevřeny 15. září);
l souhlasila s úpravou pravidel pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které se přihlašují k poplatku za sběr, svoz
a likvidaci odpadu (k doposud zavedeným variantám přibývá
možnost výběru nádoby o objemu 80 l, vývoz 1x za týden);
l vzala na vědomí rezignaci paní Petry Vaňkové na členství v redakční
radě Zpravodaje městečka pod Skalkou a jmenovala členem redakční rady pana Michala Strnada.
Více informací získáte na www.mnisek.cz

Protože ale nemohu mluvit osobně s každým z Vás a názory
bývají různé, rozhodl jsem se, že uspořádám menší „anketku“
v čistě pozitivním duchu hesla „Pohoda v Mníšku pod Brdy“.
Vyberte si, milí čtenáři: Jaký chcete Zpravodaj? Co se Vám na
něm líbí nebo nelíbí? O čem si chcete číst? Napište mi svůj
názor na petr.digrin@mnisek.cz. V některém z příštích čísel
bych přinesl pár nejzajímavějších názorů. Zkusím připravit
i nějakou drobnou věcnou cenu pro opravdu nejpřínosnější
názor.
Přeji Vám touto cestou pěkné a pohodové podzimní dny, užijte
si poslední zbytky tepla a rodičům přeji pevné nervy do nového školního roku.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

pozvánka

k slavnostnímu vzpomínkovému aktuv
konanému u příležitosti výročí
vzniku samostatné Československé republiky

Podekování paní Václave Vodvárkové
Paní Vendulka Vodvářková dlouhá léta obětavě pracovala v Komisi
k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy. Nyní, když se
rozhodla činnost ukončit, bychom jí jménem Města Mníšek pod Brdy
a jménem kolegů a kolegyň z komise touto cestou, za mnohdy velmi
náročnou a obtížnou práci, rádi poděkovali.
Přejeme jí hodně zdraví, úspěchů, spokojenosti a radosti z vnoučat.
Mirka Jeřábková, referentka odboru vnitřních věcí

Slavnostní a pietní akt se uskuteční

ve středu 28. října 2015 od 18.00 hodin

u památníku obětem válek na náměstí F. X. Svobody
(u Pekařství a cukrářství Jarolímek).
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O zasedání a zastupitelích II.
Článek pana Jeřábka mne inspiroval k reakci. Nevím,
zda brát vše úplně vážně, nebo si mohu dovolit špetku humoru – myslím, že obojí bude použito proti
mně :-).
I pro mne jsou jednání zastupitelstva vypjatá, ale
troufnu si tvrdit, že to není tak černobílé, jak je to
líčeno. A to myslím ve zcela obecné rovině. Už jsem pomalu nabyla
dojmu, že nesouhlas či opačné stanovisko k jakémukoliv problému je
vlastně synonymem pro aroganci. Jenže na nesouhlas má právo jak
opozice, tak koalice. To, že s někým nesouhlasím, přece neznamená, že
jsem arogantní! A to platí na obou stranách politického pole. A platí to
i pro reakce z auditoria, kdy mohu nakrásně chápat rozhořčenost lidí,
ale pro samé emoce a křik se ztratím už na začátku diskuse.
Chápu, že být opoziční zastupitel je stresující, nicméně ono je obecně
stresující být zastupitelem :-). Opozice bude vždy říkat, jak koalice dělá
něco špatně, tak to prostě je, proto je opozice opozicí, a koalice zkrátka
bude pracovat koaličně. A osočování, že koalice nejedná ve prospěch
města, mne osobně uráží, protože jsem členem koalice, ale vždy se rozhoduji ve snaze městu prospět a byla bych blázen, kdyby to bylo jinak.
A jsme zase zpět v rovině rozdílných názorů – co někomu může připadat prospěšné, druhému nemusí.
Jsem ráda, že se opozice a koalice dohodly a tělocvična se bude stavět,
protože, světe, div se, je to ku prospěchu města!
A ještě poslední, zcela osobní poznámka. Z příspěvku pana Jeřábka čiší
osobní averze vůči starostovi. Pak je to ale spor v osobní rovině a tak by
se měl řešit. Řekla bych, že Zpravodaj k tomu není nejvhodnější místo.
Všem přeji dostatek trpělivosti ve všech jednáních, která nás v životě
čekají či která již vedeme. Vždy se najde někdo, s kým se neshodneme,
vždy budeme řešit problémy a neustále hledat kompromisy. A já jen
pevně doufám, že si na tomto „bojišti“, ať už zastupitelském nebo osobním, zachovám chladnou hlavu, čest a zdravý rozum.
Hana Kotoučová, zastupitelka

K prohlášení učitelů
Pan Jánský mne pro eM požádal o pár slov k prohlášení učitelů, které
se objevilo na stránkách školy, myslím, že patří i do Zpravodaje. Budu
velmi stručná. Podle mého názoru to byl zcela zbytečný počin, který
rozvířil již zklidněnou situaci, ale škola měla zřejmě dojem, že se musí
před veřejností nějak obhájit. Ačkoliv dokážu zcela obecně pochopit
jakoukoliv potřebu obhájit se, forma, kterou tak bylo učiněno, je podle
mého názoru velmi nešťastná. Prohlášení má podle mne velmi osobní
nádech a v některých tvrzeních může působit i arogantně. Škoda, že
pod ním nebyla umístěna diskuse, podobně jako byla možnost diskutovat velikonoční školní akademii. Jenže jsou školní stránky k takové
diskusi, která by asi byla dost ostrá, vůbec vhodné? Osobně si myslím,
že nemá smysl se v této kauze dále „rýpat“. Proběhne totiž evaluace školy a pak budeme vědět více.“
Hana Kotoučová, zastupitelka

Reakce na příspěvek P. Digrina
ve Zpravodaji č. 240
Ušetřilo se při stavbě tělocvičny 50 milionů?
Ještě se nekoplo, tak při stavbě se nemohlo ušetřit
nic. Ušetřilo se změnou projektu.
Ne. Je to absolutní nesmysl. Víte, co by se stalo, kdyby
opozice Městu ušetřila 50 milionů korun?
Změnu projektu prosadila opozice ve spolupráci s koalicí včetně hlasu
p. Digrina.
Ptáte se proč? Protože ani ta největší a nejdražší předložená varianta tělocvičny nebyla dražší než 50 milionů korun.
Pro „první kolo“ v únoru byly tři varianty:
1. malá za 18 mil. Kč,
2. velká s prostorem pro basketbal, cca 50-65 mil. Kč,
3. 
velká dělená na dvě etapy, v danou chvíli cena byla odhadem
65-85 mil. Kč.
Myšlenka, že koalice půl roku nic nedělala, je taky absurdní a nesmyslná.
Ještě v červenci 2015 máme v e-mailu informaci, že rozšířená Rada města v 16 hodin se ruší, protože bychom hovořili pouze teoreticky, neboť
nejsou relevantní podklady k jednání o tělocvičně (zdroj: e-mail zastupitelům).

Jak to vidí naši zastupitelé
Město dostalo v březnu úkol od zastupitelstva, aby vymyslelo co největší tělocvičnu do 23 milionů korun. Nakonec se jako nejlepší a nejlevnější návrh
jeví konstrukce obloukové haly, která stojí asi 20 milionů korun.
Obloukovou halu předložil pan Krákora za minulého zastupitelstva.
Nám byla představena v březnu 2015 se slovy „neukazoval jsem ji, protože se mi to nelíbí“.
Tu schválili všichni zastupitelé jednomyslně a největší problém při hlasování měl právě pan Jeřábek.
Jeřábek má problémy zejména v tom, aby se tělocvična nepředražila
v neprospěch připravovaného pavilónu a zadlužení města. Preferuji
kvalitní školní pavilón před nadměrně velkou tělocvičnou, která je nad
potřeby výuky žáků školy.
V březnu jsme zadali projekt a až do července mohl pan Jeřábek pečlivě
sledovat, jak projektování pokračuje.
Nezpochybňuji práci OSMI - úřadu, ale jak je výše uvedeno, do poloviny
července 2015 nebylo o čem mluvit. Takže co jsem měl sledovat?
To však evidentně nedělal.
Toto je spekulativní tvrzení, pro které starosta nemá žádný důkaz.
Nemusím se snad dále zmiňovat o e-mailu paní Digrinové, ve kterém se
domnívá, že je můj článek osobního charakteru, a žádá mě o výpočet
mého lživého tvrzení o úsporách.
(Text kurzívou je z článku starosty v minulém Zpravodaji.)
Pavel Jeřábek, zastupitel
Příspěvek zastupitele P. Jeřábka na téma rozhledny najdete v rubrice
Diskuse na str. 16.

Lavičky – reakce na článek
redaktorky Zpravodaje
Zory Kasikové
Do obhajoby svého šéfa, nikoliv obhajoby zájmu
veřejnosti, vyrazila i tzv. nezávislá redaktorka Zpravodaje Zora Kasiková. To je velmi milé, mít za všech
okolností takovou loajální podřízenou.
Co to však znamená? Že by starosta ztrácel podporu „svých“ koaličních
zastupitelů, kteří by veřejně obhajovali jeho neprůhledné kroky? Mlčící plénum je docela výmluvné, kdo by si tím chtěl umazat ruce! Mlčí
rovněž bývalí členové rady města. Usnesení rady o schválení nákupu
laviček není a bývalí radní se nevyjádřili, zda nákup schválili, nebo ne.
Starosta se však na zastupitelstvu k odpovědnosti hrdě přihlásil. Zůstane v tom sám?
Nejspíš ano, zvláště poté, co redaktorka Kasiková i vedoucí odboru správy majetku a investic
paní Duchoňová připustily, že starosta nepostupoval dle zákona.
Výběrové nebo poptávkové řízení
totiž neproběhlo. S ohledem na to
je vyčíslování jakýchkoliv dodatečných nákladů pouze chabou obhajobou celého nákupu. Navíc autorka článku operuje informacemi, které nebyly předloženy ani kontrolnímu výboru, ani zastupitelům. Jak je něco takového možné? Znamená
to snad, že zaměstnanec úřadu disponuje údaji, které jsou zastupitelům
zamlčovány?
Ve svém dalším článku Zora Kasiková zase predikuje rozhodnutí zastupitelstva týkající se „nových“ webových stránek města.
Anketa vyhlášená podřízenými pana starosty by jistě vypadala jinak,
kdyby občanům nabídli, aby ti, kterým se lavičky líbí, si je také za cenu
4 500 Kč odkoupili.
JUDr. Miroslav Vilimovský, zastupitel

Vyjádření vedení
města a úřadu:
Rozbít opravenou, funkční lavičku a potom ji vyfotit, aby obhájil
svoje názory, umí opravdu každý! Co nás čeká příště?

3

Jak to vidí naši zastupitelé / zprávy z radnice

Nové odpočívadlo s dětským
hřištěm poslouží nejen
cykloturistům
Mníškem prochází několik oblíbených cykloturistických tras, zatím nám tu ale chybělo místo, na kterém se
mohou cyklisti s dětmi zastavit, odpočinout si a třeba
naplánovat návštěvu místních památek a dalších zajímavých míst. Využili jsme možnosti požádat o dotační příspěvek ze Středočeského Fondu cestovního ruchu ve výši 100 000 Kč na malý projekt
s názvem „Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy“ a se
žádostí jsme uspěli.
Jako nejvhodnější místo ležící na jedné z cyklotras jsme zvolili přírodní
lokalitu Pivovárka, v těsné blízkosti turisticky zajímavých památek (zámek
a kostel sv. Václava). Záměrem projektu je instalovat do jara 2016 v blízkosti
cykloturistické stezky, která vede ulicí Skalecká, stůl a lavice pro odpočinek
cykloturistů a také herní prvky s dopadovou plochou a prostorem pro hru
dětí. Mobiliář i herní prvky budou zhotoveny z trvanlivého akátového dřeva
tak, aby byly snadno udržovatelné a jejich životnost co nejdelší. Dodavatel bude vybrán na základě nabídek firem, které se výrobou herních prvků
z akátového dřeva zabývají.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 27. července 2015 poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, a to ve výši 100 000 Kč.
Z rozpočtu města bylo pro tento projekt vyčleněno dalších 200 000 Kč. Věřím, že na Pivovárce vznikne pěkné místo pro setkávání nás všech – malých
i velkých, cyklistů i pěších, mníšeckých obyvatel i turistů.
Daniela Páterová, místostarostka

Otevřený dopis mým kolegům
a kolegyním ze školy
Jakožto učitelka na místní ZŠ a zároveň zastupitelka
musím reagovat na Vámi podepsané veřejné prohlášení, ve kterém podporujete vedení a směřování naší
školy.
Nechci se zabývat nepřesnostmi v prohlášení.
Ti z Vás, kteří nastoupili do naší školy, nemohou být dostatečně informováni
o situaci, která zde byla v minulých letech a na konci minulého školního
roku. Přesto jste podepsali.
Vám, které znám již roky a o nichž vím, že se úplně neztotožňujete se směřováním naší školy, a přesto jste podepsali, se vůbec nedivím.
Je velmi těžké jít proti proudu, s kůží na trh a za to popř. sklidit veřejnou
kritiku nebo čelit výhružkám. Ne každý z nás to dokáže.
Autor prohlášení vyzývá k otevřenému jednání, což je velmi pozitivní. Doufám, že i Vy to tak chápete. Škola se začíná otvírat různým názorům a námětům.
Všichni ve škole si přejeme ke svojí práci klid. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města na svém posledním zasedání před prázdninami jednohlasně odsouhlasilo evaluaci školy, která by měla ukázat její silné i slabé stránky, a tím
nám všem pomoci v další práci pro školu a její žáky.
Přeji nám všem, aby tento školní rok byl klidný a abychom mohli naši tolik potřebnou energii vydávat skutečně na důležité věci, jako je především
učení.
Ing. Dana Dalešická, učitelka, zastupitelka
(Uvedené prohlášení bylo zveřejněno na začátku září, před vydáním zpravodaje bylo však i z webových stránek školy staženo.)

Jak je to s tím naším územním plánem
(část II.)
Článek je určen pro všechny Vás, kteří se zajímáte o dění kolem přípravy
nového územního plánu. V tomto článku se seznámíte s tím, jak se orientovat v územním plánu našeho města.

Co je územní plán

Jedná se o důležitý dokument, který obsahuje nejen popis stávajícího stavu obce, ale především předpokládaný rozvoj obce. Určuje, jak
bude území obce vypadat - kde se mohou stavět domky, kde je plánována nová silnice, kde může být supermarket apod.
Územní plán se skládá z několika částí:
lg
 rafická část - soubor několika výkresů v podobě map, nejdůležitější
je Hlavní výkres;
l t extová část - obsahuje podrobný popis a vysvětlení ke grafické části;

4

lS
 EA - nezávislý dokument posuzující územní plán z hlediska jeho vlivů na životní prostředí.

Jak se orientovat v územním plánu

Hlavním výkres je mapou, v níž různobarevné plochy a čáry vymezují
území s různou funkcí. Díky tomu se můžeme zorientovat nejen ve stávajícím, ale především v budoucím využití ploch. Popis konkrétních
barev a dalšího značení obsahuje legenda v Hlavním výkresu.
Hlavní výkres územního plánu obsahuje:

1. Stávající využití ploch

Plochy jsou vybarveny plnou barvou a barva určuje, k jakému účelu
plocha slouží. Plocha je vždy doplněna kódem, který upřesňuje, jak je
plocha využívána (např. kód BI – plocha bydlení v rodinných domech).
Význam kódů je podrobněji popsán v textové části územního plánu.
Příklad: plochy v odstínech červené barvy označují, kde je postaveno bydlení (domky, bytovky), fialová, kde stojí supermarket a zelená může označovat les nebo park.
Další používané výrazy:
Zastavěná plocha – zahrnuje hotovou zástavbu (např. domky, supermarket).
Zastavěné území obce – všechny již zastavěné plochy v obci.
Nezastavěné území – neobsahuje zástavbu (např. les, pole), bez možnosti zastavění.

2. Návrh využití ploch

Plochy jsou pokryty „kostičkovaným“ vzorem v určité barvě. Barva „kostiček“ se používá stejná jako u plných ploch, aby bylo zřejmé,
k jakému účelu je plocha určena. Každá plocha je doplněna speciálním
kódem (např. Z03), pod kterým jsou plocha a návrh jejího využití podrobněji popsány v textové části územního plánu.
Příklad: červené kostičky znamenají, že se na ploše mohou postavit rodinné domy.
Další používané výrazy:
Zastavitelné plochy – dávají možnost realizace zástavby na dosud nezastavěném území.
Nezastavitelná plocha – navržena bez zástavby (např. veřejná zeleň,
ochranná zeleň).

3. Územní rezerva

Plochy mají pouze ohraničení v určité barvě a opět barva určuje, k jakému budoucímu využití je plocha rezervována. Barva se používá stejná, jako u plné barvy a „kostiček“. Každá plocha je doplněna speciálním
kódem (např. R1), pod kterým je plocha popsána v textové části územního plánu.
Příklad: červený rámeček označuje plochy, na kterých se aktuálně stavět
nemůže, jsou rezervovány pro budoucí výstavbu rodinných domků. Zároveň je pod rámečkem vidět stávající využití plochy, na které se rezerva nachází (např. rezerva pro bydlení se nachází na zemědělské půdě). Bez změny územního plánu zde ale nelze stavět, změnou musí být územní rezerva
změněna na zastavitelnou plochu.

4. Další značení

Barevné čáry – např. nový kruhový objezd v území obce.
Značení koridorů – např. kudy vede lokální biokoridor.
Některé plochy mohou být navíc pokryty další vrstvou různého šrafování:
l Regulační plán – používá se pro území, kde je důležité stanovit závazné a podrobné podmínky řešení, na které nestačí územní plán,
protože ten nemůže jít do větších podrobností (např. pro zastavitelné
plochy - tvar střech, barva omítek).
l Územní studie – používá se v případech, kdy je potřeba navrhnout
a posoudit možné varianty řešení, jak využít nějaké území obce.

Závěr

Když se podíváme na územní plán Mníšku, tak orientace není jednoduchá. Měli bychom se zajímat alespoň o tu část, kde bydlíme a kde území
obce známe. Zaměřit se zejména na navrhované plochy (tj. „kostičkovaný“ vzor) a podmínky pro jejich využití, zda nemají nějaký negativní
dopad na oblast, kde bydlíme, dále na návrh veřejně prospěšných staveb, které mohou omezit vlastnická práva k pozemkům a stavbám. Ale
nezapomenout ani na plochy v rezervě, které se mohou v budoucnu
změnit na zastavitelné (tj. „na kostičkovaný“ vzor).

Zprávy z radnice

Mapa (hlavní výkres)- ukázka plochy pro bydlení (stávající stav, návrh,
rezerva)
Stávající využití plochy
Tady jsou postaveny rodinné domky
(kód typu bydlení na ploše je „BV“)
Návrh využití plochy „Z03“
Tady se mohou stavět rodinné domky
(kód typu bydlení na ploše je „BV“)

Ukázka mapy
– územní plán Mníšek pod Brdy

Rezerva využití plochy „(R1)“
Tady je rezerva pro budoucí výstavbu rodinných domků
Plocha rezervy se nachází na stávající zemědělské ploše, ta
je vybarvena šedorůžovou barvou a označena kódem „NZ“.

Mapa (hlavní výkres) - ukázka ploch s různou funkcí (stávající stav)
Stávající využití plochy - bydlení
Tady jsou postaveny rodinné domky
(kód typu bydlení na ploše je „BV“)
Stávající využití plochy - zeleň
Tady je soukromá zeleň
(kód typu zeleně na ploše je „ZS“)
Stávající biokoridor
(v obrázku dvě souběžné čáry v zelené barvě)
Ukázka mapy
– územní plán Mníšek pod Brdy

Stávající využití plochy – vodní plocha
(v obrázku plocha vyplněná modrou barvou)

Dana Dvořáková (členka Komise pro územní plán)

Ohlédnutí
za Mníšeckým kulturním létem 2015
Letošní Mníšecké kulturní léto bylo velmi pestré. Skládalo se z různých
žánrů. 3. ročník jsme zahájili v Barokním areálu Skalka koncertem Jiřího Schmitzera, který zaujal nejen svým pěveckým přednesem, ale také
humornými historkami. Na koncert jsme měli trochu chladnější počasí
a na závěr i zapršelo, ale návštěvníkům to vůbec nevadilo.
Dalšími koncerty byla tolik diskutovaná Skalecká pouť na náměstí. Žánrový záběr tento den byl široký - od rocku, funky pro děti až po pop.
Bohužel nám tento den nepřálo počasí a lidé se ukrývali během parného odpoledne ve stínu. Lidé vyšli na náměstí, až slunko trochu zapadlo
– bylo to na koncert skupiny The End of Colours – revival The Doors.
Srpen jsme začali koncertem v zámecké zahradě. Šansony zazpívala
s francouzským šarmem Chantal Poullain. A získala si tak celé publikum
v zámecké zahradě.
V srpnu proběhl na Skalce dvoudenní festival, tzv. Skalkafest. V pátek
v podvečer se představila s hudebním pásmem divadelní společnost
Křoví a poté vystoupil skvělý Fotr a kolektiv. Sobotní odpoledne zahájila skupina Wyrton, kterou jsme měli možnost slyšet již na Neckyádě.
Představil se nám mladičký Michal Horák, který má našlápnuto být
skvělý písničkář. Dále vystoupila skupina Cross Country a na závěr Alishi
a Mišmaš. Po celý víkend se čepovalo speciální pivo z pivovaru MMX
v Letech s názvem „Křovák“.
Celé Mníšecké kulturní léto nám zakončil koncert skvělé zpěvačky Báry
Basikové se skupinou BasicBand. Bára zazpívala své nejslavnější písně jako např. Souměrná, dále písně z muzikálů Jesus Christ Superstar,
Johanka z Arku, Fantom opery a také písně ze svého latinského alba.
V zahradě vytvořila skvělou atmosféru.
Touto cestou bych chtěla poděkovat hlavnímu partnerovi Mníšeckého
kulturního léta, Družstvu Eurosignal, a dalšímu významnému podporovateli, společnosti Komwag, a. s.
Dále děkuji našim partnerům, kteří prodávali vstupenky na jednotlivé
koncerty, a sice kavárnám Malý mnich Cafe, Patina House a Státnímu
zámku Mníšek pod Brdy.
Děkuji také všem, kteří při organizaci Mníšeckého kulturního léta pomáhali - jsou to Adéla Štumpová, Alice Kukolová, Anička Marvanová,
Monika Strouhalová, Petr Kunt, Matěj Zábranský, Mirek Hadraba, Dan
Duchoň, David Drážďanský, Daniel Novák a David Červený.
A v neposlední řadě patří velké díky zvukařům, kteří až na Skaleckou
pouť na náměstí zvučili vše - jsou to Vašek Mašek a Miroslav Štádlík.
Všichni hudebníci je velmi chválili za profesionální přístup.
Ještě jednou všem děkuji a těším se na ročník 2016.

Mníšecké Dny
evropského dědictví

Na první zářijový víkend připadly Dny evropského
dědictví (European Heritage Days). Každoročně
se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. Na Skalce tomu bylo nejinak. Návštěvníci mohli během
prohlídek navštívit i rekolekční dům (poustevnu), který nebývá běžně
přístupný.
Pro návštěvníky Skalky jsme připravili bohatý program. Začali jsme již
v pátek 4. září večerními prohlídkami Skalky. Celá Skalka byla nasvícena jen svíčkami, včetně interiérů. Při prohlídkách se návštěvníci dozvěděli něco více o historii Skalky a na celý víkend se vrátila „Brandlova“
Maří Magdaléna na strop kláštera, kde původně byla. Večerní prohlídky
proběhly také v sobotu.
Sobotní program na Skalce jsme zahájili prohlídkami s výkladem,
o které byl velký zájem, a protože bylo hodně zájemců, museli jsme je
rozdělit do několika skupin. Odpoledne jsme v klášteře přivítali Ivu
Lokajíčkovou a Michaelu Ambrosi – skvělé flétnistky, které nám zahrály
skladby od středověku po baroko, a poté následovala vernisáž obrazů
výtvarníka Václava Mach-Koláčného. Výstavu můžete vidět až do 4. října.
V neděli, i když bylo chladné počasí, tak proběhly dvě organizované
prohlídky, a v 15 hodin se v kostelíku sv. Maří Magdalény uskutečnila
vernisáž výstavy „Křížová cesta rukama nevidomých“. Vernisáž uvedl
hrou na loutnu Martin Vítek (sám nevidomý) a zpěvem ho doprovodila
Jana Hrdličková. Byli skvělí a určitě jsme je na Skalce neviděli naposledy.
Samotná vernisáž proběhla ve velmi uvolněné atmosféře. Zúčastnily se
jí také 2 z 8 autorek, se kterými vedl rozhovor sám ředitel sdružení Okamžik Miroslav Michálek. Výstavu můžete navštívit do 1. listopadu 2015.
Na Skalce, v chodbě kláštera, můžete vidět část výtvorů již známé skupiny Ten to Twelve s názvem „Zašitá krása v bílém“. Tato výstava potrvá
do 4. října.
Celý slavnostní víkend byl uzavřen nedělním koncertem v kostele
sv. Václava. U nás i ve světě respektovaný a renomovaný Dvořákův
komorní sbor hned na úvod přednesl Smetanovu kantátu Česká píseň
a následovaly skladby od Bacha, Händela, Vivaldiho, ale také českého
autora Vojtěcha Říhovského. Posluchači si na konci potleskem vymohli
přídavek a sbormistr Pavel Holubec mile překvapil spíše swingovou, ale
hlavně filmovou písní Jen pro ten dnešní den.
Z našeho pohledu byly Dny evropského dědictví velmi úspěšné
a věřím, že i návštěvníci byli spokojeni. Po zkušenostech s večerními
prohlídkami bychom v nich chtěli pokračovat. Ještě nevíme kdy a jak
často, ale určitě Vás budeme informovat.
Tereza Středová, OKS – BAS
s přispěním Miloše Navrátila, vedoucího OKS

Nominujeme alej Maří Magdalény
na Alej roku 2015
Lipovou alej, která vede od kláštera a kostelíka na Skalce až k rekolekčnímu domu, jsme přihlásili do ankety Alej roku 2015 pořádané neziskovou organizací Arnika. Smyslem ankety je vyzdvihnout význam alejí
v české krajině a podpořit jejich ochranu, smyslem naší nominace je
zvýšit povědomí o přírodním, historickém a krajinném bohatství Skalky.

Tereza Středová, OKS – BAS
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Zprávy z radnice
Skalecká alej Maří Magdalény byla vysazena na počátku 90. let, při
obnově Barokního areálu Skalka, vzácného a ojedinělého krajinného prvku, který byl v období totality zcela zničen. Tato nová část aleje
navazuje na horní alej, která byla devastace ušetřena. Jako celek pak
navíc navazuje na chráněnou historickou lipovou alej, která spojovala
toto poutní a duchovní místo s městem. Nová lipová alej tak pomyslně
propojuje dvě části krajin - krajinu veskrze přírodní s krajinou urbanizovanou.
Hlasování o nejhezčí alej bude probíhat na webových stránkách
www.alejroku.cz během podzimu. Anketa je součástí dlouholeté
kampaně Arniky Zachraňme stromy, která přispěla k většímu zájmu
o stromořadí jako významný, přírodně i kulturně cenný fenomén české
krajiny.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Zveme Vás na sousedské slavnosti
sázení Janových lip na Skalce
Díky tomu, že v internetovém hlasování veřejnost podpořila projekt Janovy lípy na Skalce, budeme moci již v říjnu vysadit v Barokním areálu
Skalka 10 lip srdčitých. Chceme je vysadit s Vámi, kdo bydlíte v Mníšku nebo máte Skalku zkrátka rádi. A také s dětmi z mníšeckých Klubů
mladých debrujárů Mladý vědec a Junior. Nejen proto, že jsou partnery
projektu (a dlouhodobě stromy na Skalce pozorují a učí se o nich), ale
především proto, že tak jako mladé stromy symbolizují naději, život a
budoucnost, jsou i děti z Mníšku prostředníky naděje, že Skalka bude
vzkvétat a že o ni bude postaráno i do budoucna.
První ze sousedských slavností sázení stromů jsme naplánovali na
sobotu 17. října 2015 od 10 hodin. V tento den bude vysazeno pět lip
u sochy sv. Jana Nepomuckého. Lip srdčitých, jež jsou českým národním stromem. A připomeneme si tak i první zmínku o Mníšku pod Brdy,
která připadá na říjen 1348.
Dalších pět lip vysadíme o sobotě následující, 24. října 2015 od 10 hodin. Tentokrát obohatíme skalecký areál o dalších pět lip. A symbolicky
a sousedsky takto oslavíme Den stromů, jenž připadá na 20. října. Můžete s sebou na slavnost přinést nějakou drobnost, malý předmět, který
s ostatními uložíme do schránky, již jako poselství dáme ke kořenům
stromů.
Na obě slavnosti jste srdečně zváni. Pro podrobnosti sledujte
www.mnisek.cz, www.facebook.com/mnisekpodbrdy a městské
vývěsky.
Tento projekt byl vytvořen
za finanční podpory
Nadace Partnerství
a MAKRO Cash & Carry.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

PŘIJĎTE S NÁMI VYSADIT JANOVY LÍPY NA SKALCE
Město Mníšek pod Brdy, Kluby mladých debrujárů
Mladý vědec a Junior a spolek Disting PR
Vás srdečně zvou na

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI SÁZENÍ STROMŮ,
které se uskuteční

V SOBOTU 17. ŘÍJNA OD 10 HODIN
a

V SOBOTU 24. ŘÍJNA OD 10 HODIN.
TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU!

Jakub Jan Ryba mníšecký? Ano!
Město Mníšek pod Brdy se společně s Římskokatolickou farností Mníšek
pod Brdy přidá k oslavám výročí 250 let od narození Jakuba Jana Ryby.
Na mistrovu počest se v pátek 25. prosince 2015 od 16.00 hodin
uskuteční koncert v kostele sv. Václava. Pochopitelně zazní nejslavnější
Rybovo dílo Česká mše vánoční, ale uslyšíme i další jeho skladby, a to
vše v podání komorního orchestru a sboru Praga Camerata pod vedením Pavla Hůly, zapojí se i Mníšecký chrámový sbor a sólisté.
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K výročí narození Jakuba Jana Ryby zpracováváme a připravujeme (nejen) do zpravodaje další informace, především z období, kdy skladatel
žil a působil v Mníšku. Děkujeme všem, kteří se do projektu, který bude
bezesporu vyvrcholením celého roku v oblasti kulturního a společenského života, zapojili a zapojují. Děkujeme farnosti, P. Janu Dlouhému,
houslistce Lucii Sedlákové Hůlové, ctihodné Společnosti Jakuba Jana
Ryby a dalším.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Cyklisté na Skalce,
prosíme, pozor
Dovolujeme si tímto oslovit všechny cyklisty, kteří na Skalku v tak
hojném počtu jezdí a kteří ji tak
jako my mají v lásce a oblibě. Nejen proto, že je tam bufet s občerstvením, ale zejména pro unikátnost Skalky, pro její přírodní ráz, charakter
a krásu.
Stává se, ne vždy, ale často, že přijede jednotlivec nebo i celá skupina
a řítí se odshora od poustevny, kde vede červená turistická značka, až
dolů k vyhlídce u kostelíka. A to vše rychlostí, která možná patří na rovinu nebo na cyklistickou stezku, takové řícení se ale rozhodně nepatří
do přírodní kulturní památky. Nejen, že je to nevhodné, po Vyšehradu
bychom takto nikdy nejeli, ale hlavně, a to především, je to velmi nebezpečné! Po Skalce se pohybují děti, dospělí, celé rodiny, mnohdy se
psy. Senioři také nedokáží rychle reagovat a uhnout.
Není to tak dávno, kdy byl na Skalce velmi vážný úraz cyklisty. Nezvládl
prudký sjezd a odnesla to nejen přilba, ale i hlava, ruce a páteř.
Milí cyklisté, přitom stačí přece tak málo. Nahoře slézt z kola a sejít dolů
pěšky. Kromě toho, že si Skalku i lépe prohlédnete, neohrozíte nejen
sebe, ale ani nikoho v okolí. Navíc, cyklisté jsou u nás vítáni, vždyť právě
pro ně jsme na tom nejkrásnějším místě, na vyhlídce vlevo u kostelíku,
zřídili pěkné, přírodní a bezpečné stojany na kola. Děkujeme.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Městská policie v srpnu
K nejzásadnějším zásahům patří ty, při nichž jde o zdraví a lidské životy.
V srpnu jsme tak například vyjížděli do bytu v Edenu, k seniorce, která se cítila být v ohrožení života. Několik výjezdů jsme absolvovali na
podnět občanů, že se na ulici či na hřišti nachází zraněný člověk – po
příjezdu na místo se ukázalo, že jde o podnapilé osoby, z nichž v jednom případě šlo o ženu v ohrožení života, která byla převezena do příbramské nemocnice. S ohrožením života byla spojena také dvě pátrání:
pohřešovaná mladá žena byla nalezena naší hlídkou v chatové osadě
Spálený mlýn živá a nezraněná, žena, která oznámila na linku 112, že
spáchá sebevraždu, byla nalezena v podnapilém stavu a převezena do
Nemocnice Příbram.
Působnost městské policie přesahuje hranice Mníšku pod Brdy, a tak
jsme řešili i problémy v občanském soužití například v Novém Kníně,
v chatové osadě Na závisti v Nové Vsi pod Pleší aj. Na podněty občanů
řešíme také rušení nočního klidu – v Mníšku to bylo např. v ulici Pražská
nebo na nám. F. X. Svobody.
Spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem a místními sbory
dobrovolných hasičů, například jsme se účastnili zásahu při požáru lesa
u Všenor a spolu s SDH Mníšek pod Brdy při odstraňování následků přívalového deště v Mníšku pod Brdy.
Na základě hlášení občanů jsme řešili přítomnost podezřelých osob,
které se vydávaly za prodejce RWE. Prosím, věnujte pozornost tomu,
koho vpouštíte do svého bytu či domu a případná podezření z podvodu oznamte policii.
Samozřejmostí je dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu.
Kromě měření rychlosti radarem jsme se například podíleli na usměrňování dopravy v Nové Vsi pod Pleší v době konání běžeckého závodu.
Apelovat bych chtěl na majitele psů, zejména ty, kteří nejsou příliš zodpovědní. V srpnu jsme řešili kromě jiného případ srnce strženého dvěma psy v ulici Severní. Volné pobíhání psů je na území města zakázáno
a je pokutováno. I nadále také řešíme problematiku přemnožených divokých prasat, a to ve spolupráci s myslivci. V srpnu to bylo mj. v okolí
Prostředního rybníka a na Pivovárce.
Tomáš Hekr, zástupce velitele strážníků, Městská policie Mníšek pod Brdy

Zprávy z radnice

Městská
policie má
nový vůz
Strážníci pro výkon
služby používali až
do roku 2010 automobil, který společně s nimi využívalo
více odborů. Jeden
blokoval
druhého
a situace byla nejen
nepraktická, ale neúnosná. Město oslovilo o pomoc ministerstvo vnitra a policejní prezidium se žádostí o přidělení vyřazeného vozu Policií
České republiky. Po delším jednání se to povedlo, a tak od roku 2010
mohli strážníci jezdit sice vozem již ojetým, ale poměrně spolehlivým,
vybaveným majákem, omyvatelnými sedačkami, zadním bezpečným
prostorem pro odvoz psů aj.
Ojeté auto ale začalo být víc a víc nespolehlivé, a tak již v roce 2014
zastupitelé v rozpočtu vyčlenili prostředky na zakoupení auta nového.
Strážníci rozjeli „průzkum“ u kolegů z jiných měst a vytipovali, jaká auta
by byla nejvhodnější. Po průzkumu a následném řádném výběrovém
řízení byla pořízena Dacia Duster.
Ta nejen, že dobře vypadá, ale zároveň je vhodnější i pro jízdu v terénu,
je dobře vybavena a auto je výkonnější. Věříme, že bude strážníkům,
potažmo mníšeckým občanům dobře sloužit.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS, ve spolupráci s Milanem Kotoučem,
velitelem Městské policie Mníšek pod Brdy

Šmejdi? Pozor na praktiky „podomních
prodejců“!
Ve středu 2. září jsme přijali podnět, který se týkal podezření na
nekalé prodejní praktiky. Letáky,
které byly asi tři týdny před tím
roznášeny do schránek, zejména
na starém sídlišti, zvaly na posezení a ukázku výrobků a služeb
nového velkoskladu, zejména
O hodnotě akce vypovídá
s potravinami a zeleninou. Takoi kultura její přípravy
vé malé, nenápadné a nic moc
neříkající pozvání ale ve skutečnosti znamenalo prodejní akci, při které
nejen, že byly nabízeny „nerezové“ hrnce a „zaručeně zdravé“ deky, ale
také se mělo vařit, smažit. A považte, v tombole měla být možnost vyhrát třeba olej do motoru auta či použitou motorovou řetězovou pilu
a další.
Při příjezdu na místo konání akce se mezi asi 6 přítomnými pány nenašel jediný, který by byl za akci odpovědný, měl ji na starost a podobně.
Dva pánové se dokonce po příjezdu policie rozhodli areál opustit „po
anglicku“ a utekli zadním vchodem. Jeden z nich odjel autem, druhý se
schovával ve křoví před budovou a čekal, co se bude dít. To samo o sobě
je a bylo více než podezřelé.
Na místě nebyl nikdo z firmy schopen předložit doklady o firmě a hlášení České obchodní inspekci o konání akce. Nic. Nikdo nic nevěděl,
nikdo nic neznal – všichni aktéři tam byli jen „na brigádě“. Díky policii
byla akce rychle ukončena ještě dříve, naštěstí, než mohl přijít nějaký
návštěvník.
A protože nejde o první případ (nedávno chodili dům od domu také
„prodejci plynu“), je třeba, abychom byli velmi opatrní v tom, kam chodíme, co podepisujeme. Buďte, zejména pak senioři, obezřetní, koho
si pouštíte do domu nebo do bytu. Nejlépe nepouštět nikoho cizího.
Nejlépe nepodepisovat nic, co nedokážete přečíst, porozumět tomu
a pochopit, k čemu se zavazujete, i kdyby Vám kdokoliv říkal, že se o nic
nejedná a že jde, například, i jen o „průzkum trhu“. Ono jen stačí říct NE,
děkuji. Nebo také říct NE, později, dám to přečíst sousedce nebo dětem.
Většinou nepomáhá ani předpis, který v obcích a městech podomní
prodej omezuje. Rada města přesto připravuje novelu Tržního řádu
(v tuto dobu už možná je i schválena), která takové nekalé praktiky zakáže.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Městská knihovna Mníšek pod Brdy
v rámci Týdne knihoven zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy? 6. 10. 2015 od 8.00 do 17.00 hodin

Kde? Městská knihovna Mníšek pod Brdy, Komenského 413
Na co se můžete těšit?
J Provedeme Vás knihovnou,
J seznámíme Vás s nabídkou našich služeb,
J dětem přečteme pohádky,
J zahrajeme si společenské hry
J a čeká na Vás spousta další zábavy.
Těšíme se na Vás!

www.knihovna.mnisek.cz tel.: 318 592 552

knihovna@mnisek.cz

Městská knihovna Mníšek pod Brdy nabízí
Pro školky, školy a podobná zařízení nabízíme vzdělávací akce na
různá témata, vybraná a zpracovaná pro daný věk a cílovou skupinu.

Pro předškolní děti

Pro žáky II. stupně ZŠ

l S eznámení s knihovnou
lČ
 tení pohádek
lP
 amátky Mníšku

l Seznámení s knihovnou
– 9. třída: oddělení pro dospělé
l Sci-fi a fantasy literatura
l Mníšek pod Brdy – významní
rodáci a obyvatelé
l Karel Čapek – život a dílo
l Bohumil Hrabal – život a dílo

Pro žáky I. stupně ZŠ
l S eznámení s knihovnou
l Tematické besedy (dle přání
pedagoga)
lM
 níšek pod Brdy – historie,
památky
lP
 ohádka
lD
 obrodružná literatura
l S lovníky

Po dohodě můžeme zpracovat
i Vámi požadovaná témata.
Více na www.knihovna.mnisek.cz,
knihovna@mnisek.cz nebo
tel. 318 592 552.
Tereza Bauerová
a Nikola Bláhová, knihovnice

Leták proti fekálnímu znečištění –
poděkování
V červenci a srpnu tohoto roku proběhla ve spolupráci s radou města,
komisí pro životní prostředí a odborem vnitřních věcí Městského úřadu
Mníšek pod Brdy realizace projektu ”Leták proti fekálnímu znečištění”.
Letáky s informacemi o nebezpečí fekálního znečištění v pitné vodě
a povinnostech všech, kdo shromažďují odpadní vody, byly distribuovány do předem vybraných oblastí Mníšku, Stříbrné Lhoty a Rymaně.
Jednalo se zejména o chatové oblasti, ve kterých je každým rokem
hlášeno nelegální vypouštění odpadních vod, ale i o trvalá obydlí,
která buď nejsou připojená na veřejnou kanalizaci, nebo se nacházejí
v blízkosti nepřipojených domácností a mohou tedy být znečištěním
ohrožena.
Chtěla bych tímto poděkovat Radě města Mníšek pod Brdy za finanční
podporu projektu, Ing. Romové z odboru vnitřních věcí a členům komise pro životní prostředí za pomoc při sestavování textu i vytipování
lokalit pro distribuci, Petře Svobodové za povedený design a všem dobrovolníkům, kteří se mnou během prázdnin letáky roznášeli ve vedru
i dešti, jmenovitě Andree Midkiff, Daně Dalešické, Lucii Vorlové, Hance
Císařové a Líbě Pechouškové.
Projekt byl součástí širšího informačního záměru na ochranu pitné
vody. Jedním z cílů bylo zdůraznit klíčovou roli osobní zodpovědnosti
každého z nás. Chtěla bych proto také poděkovat všem těm, kteří informace v letáku vzali vážně a stali se tak součástí budoucího řešení
tohoto závažného problému.
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.

>> Leták najdete na str. 19
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Kultura a společnost

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Pondělí 28. září 2015

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

Farní zahrada a komunitní centrum OÁZA

Úterý 6. října 2015, 8.00-17.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Mníšek pod Brdy

Sobota 10. října, sobota 17. října

VÝLOVY RYBNÍKŮ

Zámecký rybník, Zadní rybník

Neděle 11. října 2015, 15.00

MOJMÍR STUCHLÍK: OBRAZY

Vernisáž výstavy
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 17. října a sobota 24. října, 10.00

JANOVY LÍPY

1. a 2. Sousedská slavnost sázení stromů
Barokní areál Skalka

Středa 28. října 2015, 18.00

PIETNÍ SLAVNOST

Setkání ke Dni vzniku samostatného
československého státu
Náměstí F. X. Svobody, u pomníku obětí válek

Neděle 29. listopadu 2015, 17.00

SVĚTLO ADVENTNÍ

Rozsvěcení vánočních svící a světel
Náměstí F. X. Svobody
Adventní prohlídky s překvapením
Státní zámek Mníšek pod Brdy
Adventní bohoslužba
Kostel sv. Václava

Knihovna M níšek p o d Brdy
Výpůjční doba

Pro dospělé:
Pondělí 800 – 1100 1200 – 1700
Středa 800 – 1100
Čtvrtek 830 – 1100 1200 – 1800
l

Pro děti:
Úterý 1200 – 1400
Středa 1200 – 1700

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

PRO DOSPĚLÉ
ABRAHAM, Daniel
DRAČÍ CESTA
Úvodní díl ambiciózní epické fantasy
pentalogie Mince a dýka, kráčející
v duchu moderní fantastiky.

HAJŠMAN, Jan
BRDY OPĚT OTEVŘENÉ
Průvodce popisuje historické a přírodní
zajímavosti nejen v nové CHKO Brdy,
ale také v přilehlých oblastech při jejím
obvodu.

BROWN, Sandra
NÍZKÝ TLAK
Americký román o pátrání po vrahovi
mladé dívky, které po letech znovu
otevře sestra zavražděné vydáním knihy
Nízký tlak, kde popisuje tragickou
událost.

PRO DĚTI

DUENAS, Maria
MISE ZAPOMNĚNÍ
Široce založený psychologický román
o nových začátcích, cestách skutečných
i symbolických a objevování
neznámého.

BLADE, Adam
BEAST QUEST
Pokračování dobrodružné fantasy řady
pro děti s hlavním hrdinou jménem Tom.

HANNAH, Sophie
BLUDNÁ SDĚLENÍ
Krimithriller britské autorky, v němž se
českému čtenáři poprvé představuje
dvojice vyšetřovatelů Simon Waterhouse
a Charlie Zailerová.
NESBO, Jo
KREV NA SNĚHU
Norský psychologicko-kriminální román
z Osla 70. let minulého století je osobní
výpovědí mladého nájemného vraha.
ROBB, J. D.
SMRTÍCÍ KALICH
Vyšetřovatelka Eva Dallasová řeší případ
vražd církevních činitelů.
ŠABACH, Petr
ROTSCHILDOVA FLAŠKA
Humoristická novela o jednom
proutkaři, jeho družce Viktorii
a ukradené lahvi drahého vína.

ADREANI, Manuela
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Adaptace původního textu L. Franka
Bauma je obohacena jedinečnými
ilustracemi.

FELDHAUS, Hans Jürgen
FAKT UJETÝ!
Humorné zápisky z prázdninového
deníku dvanáctiletého Jonase, který
se na dovolené v Itálii náhodou potká
s nejotravnějším spolužákem, šprtem
Helmutem. Pro starší děti.
HAN, Jenny
VŠEM KLUKŮM, KTERÉ JSEM
MILOVALA
Lara nikdy nedostala dopis, ale pár už
jich napsala. Nikdy nedala žádnému
klukovi najevo, že ho má ráda. A když už
nechtěla být zamilovaná, napsala dopis
a schovala do krabice pod svou postelí.
Ale jednoho dne dopisy z krabice zmizí
a Lara zjistí, že je někdo rozeslal.
TOLKIEN, J. R. R.
PAN BLAHOŠ
Příběh o panu Blahošovi napsal
a ilustroval J. R. R. Tolkien pro své děti.
Zrcadlové vydání původního rukopisu
a českého překladu.

Neděle 29. listopadu 2015

MNÍŠECKÁ ROŠÁDA

10. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS V Lipkách

Sobota 12. prosince 2015

VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

Vystoupení dětí, živý betlém, koledy a mnoho dalšího
Náměstí F. X. Svobody

Čtvrtek 17. prosince 2015, 18.00

2. VÁNOČNÍ KONCERT PRO DOMEČEK
Kostel sv. Václava

Pátek 25. prosince 2015, 16.00

JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Vánoční koncert
Kostel sv. Václava

Středa 30. prosince 2015, 17.00

PŘEDČASNÝ SILVESTR

Hudba, ohňostroj, svařené víno…
Náměstí F. X. Svobody
8

mníšecký Pantheon
3. října *Willi Nowak (1886-1977)

Český malíř německého původu se narodil v Mníšku pod Brdy, jeho otcem
byl majitel zdejší továrny. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění
v ateliéru Františka Thieleho. Kromě krajinných motivů zejména z Polabí
se věnoval portrétní tvorbě, v jeho obrazech se odráží vliv expresionismu
i impresionismu.

24. října * Petr Jan Brandl (1668-1735)

Malíř vrcholného baroka, někdy označovaný za „českého Rembrandta“.
Bravurně pracoval s barvami a světlem, kompozice jeho obrazů jsou
detailně promyšlené do působivé symboliky. Pracoval rychle, rychle ale
dokázal také utrácet nabyté peníze, jako bohém naplno užíval života. Kající
se Maří Magdalénu, fresku v klášteře na Skalce, tvořil jeden měsíc a obdržel
za ni celých 500 zlatých. Modelem mu prý stála italská tanečnice Ester, která
se mu stala milenkou. I přesto, že jej zakrátko opustila, na „sladké podvečery
s Magdalenou na Skalce“ dlouho vzpomínal.

26. října * Jakub Jan Ryba (1765-1815)

„Jsme tu proto, abychom učili, žili a dávali příklad. Jsme zde proto, abychom
učinili mládež a skrze ni sebe samé šťastnými“ – úryvek z deníku Jakuba
(Šimona) Jana Ryby dává nahlédnout do duše člověka, jehož osud byl
krátce spojen s Mníškem. Hudební skladatel a autor České mše vánoční
zde byl pomocným učitelem, jako kantor hrával na varhany v kostele. Byl
tu prý velmi oblíben, a byť pro něj Mníšek nebyl původně příliš chtěným
působištěm, sám napsal, že tu „šťastně školoval“. A to i přesto, že život
pomocného učitele v té době nebyl vůbec snadný – neměl například vlastní
světničku a musel spát přímo v jedné ze tříd.

Školy a školky

Máme za sebou
tři společné roky
Když jsem dávala rozhovor při svém nástupu,
zmiňovala jsem se o tom, že bych ráda do mníšecké školy přinesla zkušenosti se získáváním
grantů, dotací a podpory různým projektům.
Mníšecká škola získala během posledních
tří let značné množství různých grantů.
Doposud získaná částka k dnešnímu dni činí
cca 2 500 000 Kč a na další přidělení formálně
podpořených grantů čekáme.
V letošním roce se kromě finanční podpory na
jazykové vzdělávání pedagogů v zahraničí podařilo získat z grantů i rodilé mluvčí pro výuku
pedagogů i žáků přímo na škole. Získali jsme
prostředky na podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, cizinců, pedagogů
(od Business Leaders Forum, sdružení mezinárodních a českých firem), jsme podpořená
škola v projektu „Mentoring začínajících učitelů“. Tyto finanční prostředky neposilují pouze
skupinu pedagogů či žáků, ale jsou přínosem
pro celou školu.
Chtěla bych velmi poděkovat a vyzdvihnout
kvalitní práci některých učitelů, kteří se s velkou snahou ujali podílu na přípravě projektů
a grantů. Pomohli tak škole právě tam, kde to
nejvíce potřebovala. I další učitele bych však
chtěla pochválit za aktivitu. Je zde vidět velká
snaha posunout se dále zejména v jazykových
znalostech. Naše škola tak nemá pouze pasivní absolventy fakult, ale především takové
pedagogy, kteří za prohloubením jazyka rádi
vycestují do dané země, navštěvují hodiny
s rodilými mluvčími i další. Dalším velkým
přínosem je zvyšující se připravenost prvostupňových i druhostupňových učitelů
k výuce matematiky podle metody profesora
Hejného. Všichni nově příchozí pak absolvují
kurzy kritického myšlení.
Školní družinu se nám rovněž podařilo kapacitně navýšit na téměř trojnásobek původního
stavu a pomoci tak zaměstnaným rodičům
našich žáků. Ale není vždy vše ideální a tak samozřejmě i naše škola dětem i rodičům něco
dluží. Tímto dluhem je v současné době malá
reálná podpora rozvoje tělesné připravenosti. Stavba nové tělocvičny už je řadu měsíců
jedním z hlavních témat diskuzí na městě,
jsou zvažována různá řešení a varianty. Věřím,
že v brzké době padnou konečná rozhodnutí
a začne se stavět. Zatím musíme vystačit se
stávající tělocvičnou, což v praxi bude znamenat zvýšenou náročnost organizace hodin TV.
Budeme muset přistoupit ke kumulaci hodin
různých tříd souběžně, k překrývání hodin atd.
Zde bych chtěla rodiče všech žáků požádat
o trpělivost a shovívavost s dopady kapacitních omezení. Jednak jde o určité organizační
potíže vzniklé tím, že naše ZŠ přišla o prostory
družiny na Malém náměstí, které budou využity ve prospěch MŠ. Druhou komplikaci – jak
už bylo zmíněno výše – přináší nedostatečná
kapacita prostor pro tělesnou výchovu. Věřím
ale, že Vy rodiče nám pomůžete přes tyto dočasné potíže se přenést a že s námi na zmírnění dopadů tohoto přechodného období
budete spolupracovat. Děkuji Vám všem za
pochopení.
Mgr. Michaela Pažoutová,
ředitelka ZŠ Mníšek pod Brdy
Celý text je k dispozici na www.zsmnisek.cz.

Ve Sluníčku začínáme pátý rok
Už je tomu pět let, kdy jsem si doma otevřela
Miniškolku Sluníčko pro pět dětí a celý školní
rok jsem, z kapacitních důvodů, odmítala další a další zájemce. Byl to skvělý rok a děti se
staly téměř mojí rodinou, nebylo výjimkou
noční přespávání nebo sobotní návštěva či
výlet. Dodnes jsem s rodiči i dětmi v kontaktu
a bylo mi velkou ctí, když mě rodiče jednoho z klučíků požádali, abych se stala kmotrou při křtu
jejich syna.
Z potřeby rodičů, jejichž děti nebyly přijaté do státních školek, vznikl logický krok v podobě pronájmu větších prostor v budově pod zámeckou zahradou. Najednou jsme měli místo pro hernu,
jídelnu i dětskou ložnici, k dokonalosti přispěla i skvělá „parta“ dětí i rodičů. Tady začalo pravé
„školkové“ období – ranní přivítání nového dne, výtvarný a hudební kroužek, naučný program
Svět kolem nás, ozdravný podzimní a zimní program v podobě návštěv solné jeskyně, výlety do
divadélek, kina… Rodiče získali ve Sluníčko důvěru a to až do té míry, že nám svoje, tehdy tříleté
děti svěřili na týdenní zimní pobyt na horách. Školka v přírodě měla úspěch a do Krkonoš jsme se
s dětmi vrátili ještě na jaře a boby a lyže vystřídal bazén, hry na hřišti, vycházky do lesa a opékání
buřtů. Dodnes na školky v přírodě s nostalgií vzpomínáme.
U budovy pod zámkem
jsme ale postrádali dětské
hřiště a přímé sousedství s
restaurací také nebylo ideální. A najednou se, jako z
pohádky, objevil starší domek se zarostlou cestou v
bezprostřední blízkosti lesa
a mně bylo jasné, že tohle je
místo, kde budou děti šťastné :-). Zašedlá fasáda se rozzářila žlutou „sluníčkovou“
barvou, na místě zarostlé
zahrady vzniklo krásné hřiště s pískovištěm, skluzavkami, houpačkou, domečky
a mašinou. Místnosti ožily veselými barvami a zvířátky na stěnách a dispozice v domě vytvořily
dostačující a příjemný prostor pro dětské hry, tvoření, poznávání a vzdělávání, pro stravování i
odpočinek. K pobytu venku využíváme také les, kde je tolik možností ke hrám, poznávání přírody
a zvířat.
Ve Sluníčku září každé dítě svým jedinečným světlem a díky tomu se tam máme mile, vesele,
pohodově. Prostě „sluníčkově“ :-).
Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko, www.minislunce.cz

Dobrovolnictví
Ne všechny krásné povedené akce
musejí stát peníze. Stejně jako loni
se i v letošním roce zapojíme se
žáky do dobrovolnického projektu „72 hodin“.
Akce bude probíhat ve dnech
8. – 11. 10. 2015. Letošní téma je
sice „Zasaď strom“, ale nápadům
na zlepšení našeho okolí se meze
nekladou. My budeme sbírat jablka v sadu za Zadním rybníkem.
Třeba se povede je zmoštovat
a chutný mošt dodat do školy
či školky nebo jen darovat jablka
třeba do nějakého zoo-koutku.
Připojit se mohou samozřejmě
i rodiče.
Více informací najdete na
www.72hodin.cz/2015.
Dana Dalešická
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Ze zámku

Ohlédnutí za letními
prázdninami
Letošní letní prázdniny se opravdu vydařily
jako dlouho ne, počasí bylo nádherné, děti
a školáci se mohli plně věnovat letním
radovánkám a své volno si dosyta užít.
Krásná obloha, teplo až do nočních hodin
a příjemná a pohodová prázdninová
atmosféra přála také akcím na zámku. Při
koncertech v zámecké zahradě a muzikálu
na nádvoří se nikdo, ani návštěvník ani
organizátor, nemusel obávat zimy, větru
nebo deště. Ani letní bouřky naštěstí
nepřišly, přestože se temné mraky někdy
zlověstně stahovaly.
Prázdniny tradičně odstartovaly Dobýváním
zámku švédskými vojsky. Jako každý rok
jsme rádi, že obránci statečně bojovali
a zámek zůstal neponičen. V polovině
léta k nám opět zavítal císař Karel IV.
a s ním oblíbený muzikál Noc na Karlštejně.
Nádvoří se rozeznělo známými melodiemi
a zpěvem osvědčených interpretů. Poslední
víkend prázdnin patřil Hradozámecké noci,
novým prohlídkám a ohňostroji. Přišlo
opravdu mnoho návštěvníků, měli mimo
jiné jedinečnou příležitost nahlédnout do
jinak nepřístupné barokní lázně v přízemí
zámku.
Malebné prostředí zámeckého parku bylo
dějištěm koncertů pod širým nebem.
Měli jsme možnost zaposlouchat se

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
do sametového hlasu Chantal Poullain
a francouzských šansonů nebo do jazzu
a swingu Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers ve stylu první republiky.

Děkujeme Vám, všem příznivcům a věrným
návštěvníkům zámku Mníšku pod Brdy, že jste
přišli v hojném počtu a dobré náladě a doufáme,
že se k nám budete i nadále rádi vracet.

Pohádková prohlídka za strašidýlky
Mníšecký zámek připravil nové prohlídky pro rodiny s malými dětmi.
Jestlipak se nebojí strašidel? U nás na zámku nemusí. Představíme
jim totiž jen milá a roztomilá zámecká strašidýlka, která se zabydlela
v každé místnosti okruhu se soukromými pokoji posledních pánů. Ani
jedno není zlé a ošklivé, dokonce některá jsou tak hodná, že ani nevíme,
jakým nedopatřením se ocitla ve strašidýlkovské kategorii. Snad že se
nečekaně, znenadání objevují a zase mizí.
A jaká jsou oblíbená strašidýlka místních zámeckých pánů? Třeba
baron Kast měl dva šikovné pomocníčky, malého dráčka a mníšeckého
džina z láhve. Džin, ten se usadil v pánské ložnici. Ale jak k němu
vlastně pan baron přišel? Objevil ho mezi zaprášenými lahvemi
s vínem v zapomenutém sklepení. Dráček se zase nastěhoval do vedlejší
obývací koupelny. Pomáhal udržovat oheň v kamnech a plamínek pod
konvičkou na kávu.
I v dětském pokojíčku se jedno strašidýlko vyskytuje. Když přijela
do zámku na návštěvu baronova vnoučata, už na ně čekal kamarád
bubáček. Velmi rádi si společně hráli na schovávanou, ale s ním snadná
hra nebyla. Vešel se totiž ukrýt úplně všude. I do toho nejmenšího
otvoru. Jací další milí tvorové se řadí mezi mníšecká strašidýlka,
prozradíme na prohlídkách.

Okénko do historie zámku Mníšku

Theodorich Kast z Ebelsbergu
Když roku 1909 získal Theodorich Kast zámek v Mníšku, bylo mu
již přes 50 let, byl téměř 20 let ženat a měl odrostlé děti, z nichž
nejmladšímu bylo 10 let. Svůj dosavadní život trávil převážně
v Rakousku na Ebelsbergu.
V roce 1858 se ale narodil na rodovém statku nedaleko Hradce Králové.
Jeho otcem byl baron Llewellyn Kast, zmíněný v minulém čísle
Zpravodaje, a maminkou hraběnka Žofie ze starobylého českého rodu
Dobřenských. V dětství byl jistě ovlivněn svým dědečkem Michalem
Dobřenským. Svobodný pán z Dobřenic byl zajímavou osobností.
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Byl to emeritní major a c. k. komoří, fenomenální houslista, dokonce
i vynálezce, ale špatný podnikatel v cukrovarnictví. Přišel úplně o vše.
Všechny jeho statky včetně Dobřenic, jež rodina držela více než pět
staletí, byly prodány v dražbě a baron Michal se dva roky po narození
vnuka nastěhoval do Ebelsbergu ke své dceři Žofii.
Možná i vlivem dědečkovy kariéry absolvoval Theodorich kadetní
školu a nastoupil službu u významného jízdního pluku, c. k. regimentu
Alberta, krále saského. Na koni ostatně jezdil rád po celý život, rád také
lovil. O tom svědčí i výzdoba jeho pokoje na zámku v Mníšku. Obrázky
a plastiky koní, lovecká uniforma, oblíbený myslivecký klobouk,
pušky. V roce 1880 dosáhl hodnosti poručíka, o deset let později se
oženil. Kdo byla jeho nevěsta? Dozvíte se v příštím Zpravodaji.
Marie Charvátová, průvodkyně zámku Mníšku pod Brdy

Rozhovor

V mých sochách by měl být vítr, který s námi pohybuje
rozhovor s akademickým sochařem Petrem Váňou
Všechny sochy sv. Jana Nepomuckého vznikaly
podle modelu, jímž byla socha od Jana Brokoffa, od otce Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.
Jan Brokoff vytvořil bronzovou sochu, která se
stala vzorem pro všechny sochy Jana Nepomuckého v Čechách. A socha, která je na Skalce, je tomuto modelu velmi blízká. Je to stejná
kompozice, kterou použil Jan Brokoff: Jan Nepomucký drží v rukou kříž. Ale pravá ruka, která
drží konec kříže, u této sochy chybí. Dá se ale
celkem dobře doplnit. Myslím, že doba se trochu změnila a význam té sochy je takový, že by
stálo za to tu ruku domodelovat. Aby ta socha
byla užitečná nejenom v historické hodnotě,
ale i ve svém tvaru a významu. Myslím si, že
sochy jsou o tom tématu. Je důležité, aby lidé,
kteří na Skalku přijdou, pochopili předně to
téma a aby je pochopili přes krásu té sochy.

T

P. Váňa s modelem sousoší rodiny

vorba akademického sochaře
Petra Váni je s Mníškem spjata
prostřednictvím několika soch,
které zde restauroval. Povídali jsme
si ale nejen o sochách v Mníšku a na
Skalce.
Co Vás spojuje s Mníškem pod Brdy?
Začalo to po obnovení kostela na Skalce, měl
jsem tam jednu z prvních výstav, které se tam
konaly. Pak mě pozval ke spolupráci pan Woletz s panem architektem Josefem Hyzlerem.
Sochy andělů, které byly u kostela dole v Mníšku zarostlé kopřivami a rozlámané, převezli na
Skalku. Narychlo instalovali fragmenty soch na
portál, záměrem bylo vzbudit Skalku a ukázat
sochy, které byly ztracené. Byly to ale pouze
dvě sochy andělů, kartuše s erbem uprostřed
nebyla. Navíc byly osazeny tak, že ruce andělů
směřovaly jakoby do zdi. Musel jsem to celé
demontovat a odvézt do ateliéru. Tady jsem
si udělal přesnou maketu tympanonu, na něj
jsem nainstaloval anděly, čímž vznikla mezera,
kde má být kartuše – tak jsem získal její míry.
Vysekat jsem musel i ulomené části rukou,
aby se ta kompozice uzavřela, aby to mělo ten
smysl, že jsou to dva andělé, kteří nesou znak
rodu.

U sochy Jana Nepomuckého bylo původně vysazeno pět stromů, které musely být nyní pokáceny. Je podle Vás podstatné, zda zde budou
opět vysazeny?
Pokud se sem dnes budou vysazovat stromy,
tak je to dobře, protože to bude navázání na
původní záměr, na projekt původního autora,
i když není přesně znám. Myslím si, že by to
mělo být obnoveno v té symbolice, jak to bylo
zamýšlené. V symbolice pěti hvězd sv. Jana Nepomuckého. Z člověka jménem Jan z Pomuku,
člověka významného, jenž bránil královnu, se
v určité chvíli stal svatý Jan Nepomucký. Ta minuta, ta vteřina, ta událost se stala pod vodou,
ve Vltavě, kam bylo shozeno jeho tělo. A na hladině se objevilo pět hvězd. Jejich půdorys na
hladině je jako těch pět stromů kolem té sochy.
Má to hlubokou myšlenku a myslím, že by stálo
za to obnovit to tak, jak to zamýšlel původní autor. Aby se to neztratilo.

Socha sv. Jana Nepomuckého je samozřejmě
o hodně pozdější, ale pro mne osobně byl Jan
Nepomucký člověk, který bránil ženu, bránil
královnu. Manželka Václava IV. se mu prý zpovídala a on neprozradil její zpovědní tajemství.
Nejspíš se bála svého manžela a sv. Jan Nepomucký se ji snažil ochránit. Nedokázal to a i on
to odnesl. Vžívám se do toho, že to byla právě
úcta tohoto člověka k osudu žen, obdiv k jejich
kráse. Pokud člověk domyslí zaměření Skalky
na sv. Maří Magdalénu, což byla krásná žena,
která se dostala do těsné blízkosti příběhu Krista, tak tam ten Jan Nepomucký patří. A dovedu
si představit, že by na Skalce mohly vzniknout
i ještě další sochy, které by navázaly na úctu
k ženám, na obdiv ke spirituální rovině žen v našem lidském příběhu. Myslím si, že kdyby se zde
jednou další památka objevila, tak by to vůbec
nebylo špatné.
Jaký je obecně význam kontextu, okolního prostředí pro sochu?
Socha je strašně zranitelná. Je sice z kamene či
bronzu, což je věčný, tvrdý a neměnný materiál, ale je zranitelná ve svém kontextu, protože je tvořena pro to místo, kde bude vidět. Je
tak spojena s krajinou nebo s interiérem, tedy
s architekturou. Jen tam má své vyznění. Pro
to dané místo ji ten člověk dělal, dal do ní kus
života, aby tam mohla být. Když se stane historicky něco, jako se stalo třeba na Skalce, že
přijde doba, kde se nectí vůbec umělecká díla
- a nejen umělecká díla – a socha je odstraněna,
dostane se do úplně jiného kontextu a možná
ji už nikdo ani nevidí. Když se ale sochy dostanou zpátky na své místo, je to, jako když se vrátí
domů, je to radostné. Socha a krajina, to je natolik svázané, že to nelze rozdělit.
Restauroval jste také sochu sv. Jana Nepomuckého na náměstí – co ji charakterizuje?
Je zajímavé, že na Mníšku pracovali samí známí
a virtuózní sochaři. Sochy jsou tu velice krásné.
Sochu sv. Jana Nepomuckého na mníšeckém
náměstí dělal Ignác František Platzer. Jeho huť
byla poslední barokní hutí, ve své době vyhrál
skoro všechny zakázky. Koupil si vlastní lom
na petřínský pískovec, což je ale bohužel velmi nekvalitní kámen, obsahuje velké procento
jílu - socha nasákne vodou, v zimě zmrzne a tím
se rozpadá. Platzer skončil v podstatě v bídě,
neboť jeho sochy se začaly rozpadat.

Dalším dílem, které jste na Skalce restauroval,
byla Brokoffova Pieta, jaká je to socha?
To je velice vzácná, překrásná a cenná socha od
Jana Brokoffa. Z toho, co Jan Brokoff udělal, je
to taková komorní perla. Její kompozice je rozehraná, dopracovaná do úplné virtuosity. Má
v sobě takové plynutí. Ta socha má všechny atributy sochaře, jak on pracoval. Myslím, že každý
z té sochy odečte hluboký emocionální prožitek. Když se chviličku před tou sochou zamyslíte nebo se jí necháte ovlivnit, cítíte hloubku
toho okamžiku, který je zobrazen.
Poslední sochou, které jste se na Skalce věnoval, a to v roce 2002, je sv. Jan Nepomucký…
Socha svatého Jana Nepomuckého byla polámaná, měla ulomenou hlavu. Sokl byl posprejovaný, musel se vyčistit. Jednal jsem tehdy
s památkářem panem doktorem Burgetem,
zda a jakým způsobem sochu doplnit, domodelovat ztracené fragmenty. Tehdy byl ale názor takový, nechat sochu, jak se dochovala.

to bylo zvoleno na tomto místě, je to s ním svázané. A je tam vepsaný celý ten křesťanský příběh: dole kostel sv. Maří Magdalény, nahoře pieta, tedy socha Krista, jeho matky Panny Marie
a Maří Magdalény, která je u jeho nohou. Celé
to propojuje křížová cesta, v jednotlivých zastaveních je také to vyprávění, kde se setkal Kristus
se ženami, i s Maří Magdalénou.

Originál sochy sv. Jana Nepomuckého
Souvisí socha sv. Jana Nepomuckého s ostatními sochami?
Na Skalce je takové veliké vyprávění. Skalka,
to je putování od kostela sv. Maří Magdalény
nahoru a zase zpátky. Je to putování krajinou,
jsou tam překrásné pohledy na krajinu, proto

I mníšecká socha doplatila na materiál, ze kterého byla zhotovená. Ve fragmentech, které
se dochovaly, je vidět Platzerův rukopis a jeho
charakteristická modelace. Sochařsky byl virtuos, ale řemeslně doplatil na ten kámen. Originál
se dochoval ve značně poničeném stavu. Socha
byla postupně dotmelována, při poslední opravě byl povrch skoro zabetonován. Už hrozilo,
že se socha zhroutí, takže byla deponována do
ateliéru. Domodelovala ji Růžena Raflová a je to
poslední socha, na které tato restaurátorka pracovala. Po její smrti se skoro zapomnělo, kde ta

11

Rozhovor
socha je, a když se dělala rekonstrukce náměstí,
vznikla myšlenka na vytvoření kopie. Originál
byl převezen do mého ateliéru a já jsem dělal
kopii. Je z božanovského pískovce, je to tvrdý
křemičitý kámen, socha by měla vydržet tři sta
let a víc.
Uvažuje se o umístění originálu sochy, souhlasil
byste s tím?
Originál by byl umístěn v protější nice zdi u kostela, bylo by to tam chráněno před deštěm, socha by se dále nerozpadala a současně by to byl
doklad, v jakém stavu byl originál. Myslím, že
to je dobré řešení, že to bude zajímavé, když se
člověk bude moci kouknout na tu historickou
sochu i na tu současnou.
Vychovávají sochy společnost?
To je zásadní věc. Představte si, že máte doma
sochu nebo obraz, někdo ji udělal a vy tu chvilku máte ve své bezprostřední blízkosti i část
myšlení toho člověka a jeho estetického názoru. A ovlivňuje vás, protože kolem toho chodíte každý den. A stejné je to v krajině. Když lidé
chodí kolem sochy ve veřejném prostoru, za čas
si na ni zvyknou a přijmou ji za součást svého
estetického názoru. Nemyslím, že všude musejí
být sochy, ale důležité je, aby když někde někdo
postaví sochu, aby si byl vědom toho, že to je
velmi ovlivňující věc. Aby ta socha byla krásná,
aby to téma bylo krásné, aby si byl ten člověk
vědom toho, že tím po velmi dlouhou dobu
bude něco říkat.
Díky Vašemu nápadu už více než deset let provázejí místní i návštěvníky Dobřichovic sochy
vzniklé v rámci sympozia Cesta mramoru.
Co Vás vedlo v roce 2003 k jeho založení?
Kopce zde v okolí, kde žijeme, v okolí Dobřichovic, jsou vápencové, někde se nalézá i mramor. A já jsem si říkal, že by bylo hezké, kdyby
z místního kamene byly vidět nejen dlažby či
obklady, ale aby tu z něj mohly vyrůst i sochy.
Aby se lidé mohli podívat, kde vlastně žijí. Sympozia jsou většinou založena na místním kameni, je to tedy sympozium mramorové, Cesta
mramoru. Tu, v Řevnicích, žil Jiří Seifert, jeden
z mých učitelů, který tvořil z mramoru a navíc
byl na prvním sochařském sympoziu na světě,
v šedesátém devátém roce v St. Margarethen
v Rakousku. I na jeho počest jsme tady založili sympozium. Je vlastně zajímavé, že Mníšek
a druhá strana za řekou, to jsou velmi rozdílná
geologická území. Mníšek a Brdy jsou křemencové a tady za řekou je to vápencové. Jsou to
dva světy, které se prolínají.

kompozici. Ve své vlastní volné tvorbě jsem se
s touto kompozicí sžil natolik, že kdyby se mě
někdo zeptal, jaká socha je pro mě nejinspirativnější, tak pro mě je to příběh Mariánského
sloupu. A bude hezké, když lidé tu sochu přijmou a tento počátek barokního umění bude
moci znovu být vidět na svém místě. Těším se,
že se toho třeba dožiji, že se po šestnácti letech
doženou všechna ta razítka a povolení. A těším
se hlavně na to smíření, protože té soše bylo přisouzeno něco, co jí nepatří, bylo jí přisouzeno
rozdělení lidí na katolíky a evangelíky, na pro
a proti. A já se moc těším, že jednou ta socha
bude naopak prvkem spojujícím. A v poslední
době jsem pochopil, že se to děje: pan kardinál Duka se domluvil se seniorem evangelické
církve a řekli, že je to věc, která je spojuje. Tak to
jsem šťastný, že to jednou bude moci být.
V jakém stadiu je to nyní?
Architektura a socha Panny Marie jsou dokončené, je to 15metrová kamenná stavba, což je
zhruba sto tun kamene. Je zažádáno o stavební
povolení a existuje kladné závazné stanovisko
odboru památkové péče i souhlas Rady hlavního města Prahy. Jednou z podmínek toho
závazného stanoviska, bez kterého nemůže
být vydáno stavební povolení, je provedení
architektonického průzkumu. Nyní je potřeba
vydat povolení k záboru staveniště pro tento
průzkum, což je na úřadu Prahy 1. Průzkum by
měl trvat zhruba tři týdny. Když bude vydáno
stavební povolení, pak bych potřeboval dva
měsíce přímo na místě, abychom byli schopni
postavit tu stavbu.
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Jakou sochu byste nyní chtěl vytvořit?
Teď bych chtěl odjet do Itálie a vysekat tam svatou rodinu, protože si myslím, že rodina je svatá. Myslím, že je to nejhezčí téma. Žiju v rodině
a je to vztah muže a ženy. Socha muže by tvořila
základ, byla by vysekána více nahrubo, kámen
by byl šedivější mramor. Socha ženy by byla z jiného kamene, z bílého mramoru. Byly by to dvě
sochy v životní velikosti - on ji ponese, socha
ženy bude do sochy muže zapasovaná. A ona
nese dítě, to by mělo být zase z jiného kamene,
který částečně prosvítá, třeba z alabastru. Bylo
by to vzájemné nesení se, to, co lidé mezi sebou
dělají.
Děkuji za rozhovor, přeji, ať se Vám daří
a těšíme se na Vaše další sochy.
Zora Kasiková, redakce, OKS

A pak bude potřeba vytvořit ještě čtyři sochy
andělů, což bude zhruba 5-8 let práce. Také na
nich bych dělal rád. Mám nějaký nápad, jak to
udělat. Bude to kopie původních andělů a dotvoření jednoho anděla zcela nového, protože
pro něj není předloha.

Akademický sochař Petr Váňa

Vaším světem se prolíná už dlouho jedno
téma…
Mám několik témat, která jsem si nevymyslel,
ale byl jsem pozván do příběhů těchto soch.
Jeden z nejhlubších příběhů, na kterém pracuji
už šestnáct let, je obnova Mariánského sloupu,
pro který jsem dělal kopii sochy Panny Marie od
Jana Jiřího Bendla. Má překrásnou kompozici, je
to první barokní socha v Čechách a klíč k českému baroknímu umění.
Mariánský sloup je něco, co mi ovlivnilo život,
Jsem schopen o tom mluvit jen ze svého úhlu,
protože je to velmi rozsáhlé téma, do kterého
zasahuje mnoho vlivů historických, estetických,
sochařských, architektonických. Já jsem se tohoto velkého příběhu zúčastnil jako sochař, který na tom pracoval svýma rukama a měl možnost vytesat do kamene tu sochu. Když jsem se
setkal s její původní kompozicí, tak mně došlo,
co je v tom schováno za poklad. Myslím, že pro
české sochařství je to krásný návod. Je to klíč ke

socha na vrcholu zeměkoule, stojí na jakémsi útesu a drapérie jejího šatu je v pohybu.
Kompozice vychází ze sochy Panny Marie
Immaculaty, je to napnutý luk těch tvarů.
Pracuji hodně na volných sochách z bílého
cararrského mramoru, což je nádherný materiál, který umožňuje celou škálu řemeslného
opracování, od hrubého ulomení až po vyleštění. Snažím se na sochách zachovat celou tu škálu. To je ten rukopis, který do toho chci dát. Je to
kámen stejný, s jakým pracoval Michelangelo.
Měl jsem ji už dvakrát na výstavách a vždycky
se tam stala ústředním motivem.

Immaculata, foto: Lukáš Váňa
Potom jste na téma sochy Panny Marie Immaculaty z Mariánského sloupu začal dělat sochy
podle své vlastní vize. Co Vás k tomu vedlo?
Sochu Panny Marie Immaculaty jsem dělal jako
svoji vlastní vizi. Mám pocit, že ta socha má být
ve větru, že v tom kameni, v sochách, na kterých
pracuji volně, by mělo být zachyceno to plynutí, ten vítr kolem nás, který je přítomen v našich
příbězích a pohybuje s námi. Immaculata je

„Existuje více než třicet tisíc nejrůznějších kusů
kamene, které zobrazují sv. Jana Nepomuckého, ale žádný z nich v okamžiku, kdy opouští
tento svět. Rozhodl jsem se proto vymodelovat a potom vytesat do kamene zpodobnění
světce Jana Nepomuckého jako mužskou postavu, která tone ve vodě, drží se kříže – symbolu své víry – a nad tímto křížem se vznáší
anděl s tváří ženy – královny, jejíž zpovědní
tajemství hájil.“
Socha pod vodou je jedním z mnoha zajímavých projektů sochaře Petra Váni. Vznikla v roce 2012 z iniciativy potápěčů, a to na
místě bývalých tzv. Svatojánských proudů,
je tedy umístěna pod hladinou Vltavy. Bronzový odlitek sochy se stal součástí fontány
u koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě.
Petr Váňa (*1965) vystudoval obor sochařství na Střední umělecko-průmyslové škole
kamenické v Hořicích, v roce 1990 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze.
Zabývá se zejména tvorbou pro liturgické
prostory, volnou tvorbou, kopiemi a restaurováním památek.
Nyní pracuje ve svém ateliéru v Karlíku na
sousoší Géniů z pražského Národního muzea. Významně se podílí na projektu obnovy
Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Jeho sochy je možné
vidět po celé České republice, v Berlíně či
Hannoveru.
petrvana.info

Sport

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS
V Mníšku pod Brdy již několik let působí skupina největší školy Taekwon-Do I.T.F v České
republice, Ge-Baek Hosin Sool, která každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu.
Taekwondo je moderní bojové umění, které si
dává za cíl všestranný rozvoj svých studentů
po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní
morální zásady, kterými by se měl řídit každý
taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se taekwondo cvičí od roku 1987
a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i “naše” škola Ge-Baek
Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí
mezinárodně uznávaný korejský mistr Hwang
Ho-Yong, IX. dan. Vysokou úroveň bojového
umění taekwondo v ČR dokládá zisk mnoha

Memoriál Honzy Talůžka
V sobotu 8. srpna 2015 se v Mníšku pod Brdy
konal nohejbalový turnaj trojic „Memoriál
Honzy Talůžka“. I přes velice teplé počasí se
zúčastnilo celkem 14 týmů. Turnaj probíhal
na kurtech pod sportovním centrem Esmarin.
Na prvním místě se umístil tým Lojzíci, druhé byly Černé ovce a třetí příčka patřila týmu
s názvem Bezdomovci.
Ceny do turnaje věnovaly Restaurace U Káji
Maříka a Odbor přátel SK Slavia Praha Mní-

„Expedice“ Rakousko a Itálie
aneb jak členové Brdského
zálesáka cestují – pokračování
Ve městečku Gemona jsme rozbili v rodinném
kempu základní tábor po zbytek dovolené.
Prošli jsme si letos tři canyony, které byly naprosto skvostné. Jsou v části Alp, kde je široké
veřejnosti „vstup zakázán“ a příroda na těchto
místech okouzlí nejednoho flegmatika.

Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří
i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění,
závody a nabízíme také individuální výuku.
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.

cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění
sebeobrany.

Tréninky budou probíhat pravidelně každý
týden v úterý od 19.00 do 20.30 a v pátek od
18.00 do 19.00 na ZŠ Komenského pod vedením hlavního instruktora Martina Zámečníka (VI. dan, tel.: 603 302 739) a Pavla Štěpa
(2. kup).
Více informací naleznete na www.tkd.cz.
Mária Trundová, GBHS

šek pod Brdy. Tímto bych chtěl poděkovat
sponzorům této akce a všem zúčastněným
hráčům.
Také bych chtěl připomenout, že od září
probíhá nábor do oddílu nohejbalu v rámci
TJ Sokol Mníšek pod Brdy, a to pro věkovou
skupinu 8-14 let. Tréninky probíhají každé
úterý a čtvrtek od 16.00 na kurtech pod sportovním centrem Esmarin.
Petr Smorádek

První canyon byl spíše zahřívací, 10 cca
15metrových vodopádů, pár nižších skoků
a okouzlující konec, kde se snoubí příroda
s místní industrializací, to je Rio Patoć. Nazpět k autu se nám nechtělo šlapat po asfaltu
v neoprenech, skočili jsme do řeky Felly, v níž
canyon ústí, a nechali se unášet proudem, až k
mostu, kde jsme parkovali :-). Krásné zakončení celého dne.

žádného prudkého zvýšení hladiny. Nástrahy
letošního roku jsme ve zdraví přežili a s dalšími
cennými zkušenostmi se těšíme na příští ročník „odpočinkové“ dovolené.

Rio Simon aneb krále canyonů jsme vybrali
pro další den. Scenérie vodopádů a zaříznutá
řeka ve skalách ve mně probudila sentimentální náladu, v některých chvílích možná až
moc. Canyonem jsme procházeli 8,5 hodiny
a k prvnímu vodopádu nám to trvalo 3 hodiny (trochu jsme bloudili). Celkem jsme tedy
strávili 12,5 hodiny v neoprenu, zaříznutém
sedáku, mokří, hladoví a žízniví. Měli jsme
štěstí, že jsme v canyonu nemuseli nouzově
přespat. Prošli jsme 30 vodopádů, z toho nejvyšší 33 metrů je technicky náročný, ale skvělý.
Asi jsem si tento den sáhla na dno své fyzické
zdatnosti, ale taky jsem poznala, že pokud člověk nemůže, může ještě třikrát.

Malina (Kristýna Skalská)

Chceš-li, přidej se k nám, rádi své řady rozšíříme! :-) Více informací o všech našich aktivitách
najdeš na www.brdskyzalesak.cz a Facebooku brdskyzalesak.

Poslední den a canyon Rio Alba, který začíná
pod přehradou. Bylo tam hodně hlubokých
tůní a bylo tedy možné skákat, pár slaňovacích vodopádů a na konci dva v kaskádě cca
18metrové. S trochou větší odvahy by bylo
také možné skočit, ale vzhledem k tomu, že si
netroufl ani Michal, neodvážili jsme se ani my.
Tady byl nejhorší konec, procházeli jsme 2 km
kamenitou pouští, uf. Cestou jsme zjistili, že na
skalách nad námi zahořel požár nejspíše od
bouřky, která trvala, když jsme byli v canyonu,
ta nevyvolá zrovna moc dobrý pocit, ale naštěstí pršelo jen krátce a nemuseli jsme se bát
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Spolky

Mníšečtí debrujáři
byli aktivní i o prázdninách
Zástupci malých debrujárů z mníšeckých klubů
Mladý vědec a Junior nezaháleli ani o prázdninách. Aktivně se účastnili Neckyády, kdy si
připravili pro veřejnost hledání pokladu s detektorem kovu i malování pomocí elektrolýzy.
Díky kapilárním silám se mohly rozevírat papírové lekníny, lom světla na hladině vody ukázal
různé zobrazení stejného obrázku. Příchozí si
mohli vyzkoušet pevnost a přesnost své ruky
na zařízení, které hned zareagovalo na dotek
světlem a zvukem. V povětří se vznášela spousta mega-bublin, foukáním do brček se zvedaly
míčky a pro nejmenší bylo připraveno i něco
tvořivého na procvičení jemné motoriky.
Také jsme si změřili své fyzické síly a dovednosti přemýšlet v náročné situaci, a to v lanovém
parku Slapy. Prezentovali jsme činnost svého
klubu i na letním soustředění mníšeckého
a příbramského klubu Cvičení bez chyby ve
sportovním areálu Monínec.
Ke konci prázdnin jsme se zúčastnili přednášky
a besedy s americkým astronautem Scottem
Edwardem Parazinskym. Jako letový specialista
se dostal 5x na oběžnou dráhu v raketoplánu
a pracoval na orbitálních stanicích Mir i ISS. Sedmkrát vystoupil do volného vesmíru. Beseda
s ním pro nás byla neopakovatelným zážitkem.
Za mníšecké debrujáry Anička Čišková

Skauti na táboře
Tak jako každý rok, i letos se první víkend po
vysvědčení vydalo mníšecké středisko na letní tábor. Čtyřicítka dětí strávila příjemných

14 dní na tábořišti v nedalekých Mokrovratech. Ústředním motivem letošního tábora
byla zlatá horečka na podkladu oblíbené hry
Bang!. Takže se konaly střelecké duely, koňské závody, rýžovalo se zlato. Šest vesnic alias
družin usilovalo o získání co největšího území,
aby jejich výtěžek byl co největší. Při tom všem
však probíhal standardní táborový život. Děti
si samy musí zajistit chod tábora, tak aby se
učily konstruktivní spolupráci, kterou budou
potřebovat v dospělém životě. To máte vaření,
noční hlídání, dělání dřeva, uklízení a nespočet dalších činnosti. Odměnou je pak třeba
vlastnoručně uvařený oběd. Věřím, že se dětem na táboře líbilo a již se těší na příští.
Pavel Majer – Pajson, skautské středisko Skalka

Příležitost prozkoumat
smysl života
Zveme vás na úvodní večeři
kurzů Alfa s promluvou na téma
Jde v životě ještě o víc?
čtvrtek 1. října 2015 v 19 hodin
salónek zámecké restaurace
nám. F.X. Svobody 1, Mníšek pod Brdy
Vstup volný
Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakty: tel. 608 033 898, kurzalfamnisek@gmail.com
www.farnost.mnisek.cz; www.kspraha.cz

kurzyalfa.cz

Oslavili jsme 30 let Čs. Pony Expressu
pozvankaDL_2015_Mnisek.indd 1

Pozvánka pro studenty
na víkendovku na Dobříši
Název: Panna, nebo Orel?
Termín: 23. - 25. 10. 2015
Místo: střední Čechy, Dobříš (sázení stromů)
Anotace: Ano, či ne? Brýle, nebo čočky?
Být, či nebýt? Čaj, nebo káva? Patrik,
anebo Robert?
Co dělat, když má každá možnost svoje
pro a proti? A co když jenom proti?
Dokážete přijmout své rozhodnutí
a jeho důsledky? Na naší víkendovce
si to vyzkoušíte!
Panna, nebo Orel je pracovně zážitková
víkendovka na téma rozhodování :)
Cena: 120 Kč
Věk: 18-26 let, obě hranice individuálně
překročitelné
Kontakt pro přihlašování:
barus.nitrova@gmail.com
www: vikendovka.webnode.cz
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Za vydatného přispění městského úřadu a sponzorů, jmenovitě pana Ludvíka Forsterevicze, Pekařství
a cukrářství Jarolímek a restaurace Lhotka pana Roberta Ziky, byly 20. srpna v pravé poledne zahájeny
oslavy. Vyvrcholením programu bylo odhalení pamětní desky. Starosta Ing. Petr Digrin takto stvrdil
zásluhy všech organizátorů a jezdců Československého Pony Expressu.
O jaké zásluhy se jedná? Pod společným jmenovatelem European Pony Express se akce, která vzešla
v roce 1985 z Mníšku pod Brdy, dnes koná nejen u nás, ale i v Holandsku, Německu, Polsku, Slovensku
(v minulosti i v Rakousku). Tato iniciativa nadšenců pro westernovou historii USA naplnila myšlenku
spolupráce evropských národů ještě před přijetím České republiky do Evropské unie.
V roce 1990 došlo k mezikontinentálnímu propojení historické americké trasy Pony Expressu s trasou
československou. Guvernér amerického státu Nevada Bob Miller na počest přítomnosti jezdců Československého Pony Expressu vyhlásil 2. červen 1990 tamním státním svátkem. V témže roce projeli
američtí jezdci trasu mezi Prahou, Mníškem pod Brdy a Suchdolem nad Odrou.
Od druhého ročníku jsme se snažili budovat trasu tak, abychom jednou dosáhli mořského pobřeží,
odkud odplouvaly lodě z Evropy do Ameriky. Pro nás to v době komunistického režimu nebylo samozřejmě jednoduché. Chtěli jsme vytvořit tzv. západní trasu z Mníšku do Děčína, potažmo na hraniční přechod do tehdejšího východního Německa. Na území Německa jsme kontaktovali kamarády
podobných zájmů, a tak vznikl Pony Express v Německu. V roce 130. výročí Pony Expressu v USA, tedy
v roce 1990, jsme byli připraveni myšlenku uskutečnit, ale bohužel kamarádi v Německu nestihli
dokončit vybudování trasy až k moři. Museli jsme tedy pro přepravu do USA použít letadlo.
Záměr cestovat do USA jako naši předkové plachetnicí přes oceán zůstal nenaplněn, ale letos, při průjezdu jezdců Sedlčany, se na něj zeptala jedna novinářka. Podmínky v geopolitickém rozdělení světa
jsou již této myšlence natolik nakloněny, že by se mohla znovu oživit. V roce 2020 bude Pony Express
slavit 160 let od svého vzniku a Československý Pony Express 35. výročí svého vzniku, napomáhá i existence European Pony Expressu. Myslím, že tady je odpověď, jak by to mohlo být v Pony Expressu dál.

Jindřich Bílek

Jindřich Bílek (vpravo) přijímá za Pony Express
gratulaci od starosty Mníšku Ing. Petra Digrina

Pomník k 30 letům Československého Pony Expressu

Společnost

Vzpomínka na kamarády
Jako jeden z organizátorů oslav 30 let trvání Československého Pony
Expressu musím s politováním konstatovat, že mi ve Stříbrné Lhotě chyběla přítomnost mnoha kamarádů. Někteří z nich již, bohužel, nejsou
mezi námi, a proto bych chtěl alespoň připomenout dvě jména, která
byste mohli znát a ani třeba netušíte, že to byli právě oni, kteří pomáhali
Vaše město zviditelňovat. V první řadě to byl Tomáš Král, spoluzakladatel Čs. Pony Expressu, westernový nadšenec a organizátor několika akcí
v Mníšku, v Praze i jinde.
Jako dalšího bych chtěl jmenovat profesora Aleše Vondráčka, angličtináře a ředitele dobříšského gymnázia, bez kterého v dobách sice
nedávných, ale dobách bez internetu, mobilních telefonů a hlavně uzavřených hranic, nebylo možno vejít ve styk s cizinou. Hlavně s tou za
velikou louží. Aleš byl prvním prezidentem Westerners International
Československo, korespondent Pony Expressu s muzeem v St. Joseph
ve státě Missouri a člen corralu Pony Express a Wells Fargo. Myslím, že
tomuto člověku Mníšek pod Brdy mnohé dluží. Jeho zásluhy o výchovu
mládeže jsou dostatečně známé, stejně jako jeho společenská angažovanost v Mníšku pod Brdy. Nemohu také nezmínit jeho zásluhy na uskutečnění mezikontinentální jízdy Pony Expressu v roce 1990. Byl to jeho
nápad uctít takto všechny Evropany, kteří se v dávné historii rozhodli
odejít do Nového světa za velkou louži a tam nejen svou přítomností,
ale především činy přiložit ruku k budování jiné, lepší společnosti.
Věřím, že když si město Dobříš cení jeho práce pro město, ve kterém
učil, udělením čestného občanství, i představitelé Mníšku najdou vhodnou formu, jak tohoto člověka v paměti Mníšku zachovat.
Jindřich Bílek

Noční prohlídka Skalky
V sobotu 5. září jsme s dcerou prožily zcela mimořádnou návštěvu Skalky. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se zde konaly noční
prohlídky.
Skalku jsme nejen s rodinou navštívili nespočetněkrát, ale v noci ji známe pouze ze zahrady našeho domu.
Celý areál byl osvětlen svíčkami, před začátkem prohlídky byly zhasnuty i reflektory osvětlující kostelík, a tak jsme s naší skupinkou zažili
Skalku doslova v novém světle.
Nejprve jsme si u výhledu na město vyslechli, proč byl areál vybudován
právě na tomto místě, a pak jsme vstoupili do kostelíku, kde k našemu
překvapení čekal „mnich“, který se stal naším průvodcem. Dozvěděli
jsme se další zajímavosti o historii a symbolice místa a na závěr dcerka,
ke svému velkému nadšení, směla rozhoupat originální kostelní zvon,
který se mnoha desetiletích poprvé rozezněl letos při ekumenické bohoslužbě konané u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
Prohlídka pokračovala v klášteře, který byl oproti běžným dnům ozvláštněn projekcí krásné původní stropní fresky Kající se svaté Maří
Magdaleny, jejíž originál je v mníšeckém kostele svatého Václava.
Cestou mezi osvětlenými kapličkami křížové cesty jsme vystoupali
k poustevně. Brokofova Pieta je úžasná za denního světla, ve svitu svíček byla nádherná. I děti poslouchaly povídání o tomto sousoší a ani
nedutaly.
Jsem velmi ráda, že jsme se s dcerou mohly prohlídky zúčastnit a pevně
věřím, že i díky neobvyklé atmosféře jí v paměti utkví nové informace,
které při prohlídce slyšela.
Mnohokrát děkujeme Terezce Středové a Miloši Navrátilovi, že nám
věnovali svůj čas a že stále mají chuť vymýšlet a realizovat i takovéto
netradiční akce. Těšíme se, co si připraví příště!

všechny svíce jsme sfoukli a odcházeli pryč. U dveří se kolegyně Tereza
otočila a ustrnula. Tři svíce položené v pravé nice hořely dál. Vím zcela
jistě, že jsem je uhasil, dokonce jako první a pak teprve ty, které byly dál
a vedle nich, pokud by se je tedy nepodařilo uhasit, všiml bych si, že hoří
dál. Ale nehořely. Až teď.
Oba jsme měli zvláštní pocit, bázeň a pocit nevysvětlitelného. Ty svíce svítily jen na Marii, matku Krista, která se tak žalostně a útrpně dívá
k nebesům. Maří Magdaléna s Kristem pak byli ponořeni do tmy a šera.
Spolu.
Svíce jsem znovu uhasil, chvíli počkal a pak jsme šli mlčky, každý ve
svých myšlenkách, dolů ke kostelíku. Večerní prohlídky byly před námi.
Nešlo přestat na to myslet a každou cestu nahoru jsem byl napnutý,
jaké překvapení mi poustevna s Brokoffovou Pietou připraví. Vlastně
s tím pocitem zvláštního tajemna tam chodím pokaždé.
Miloš Navrátil

Objevování linie opevnění Prahy
u Mníšku pod Brdy
Ve Zpravodaji z dubna 2014 uveřejnil Milan Minařík popis části opevnění Prahy v okolí Mníšku pod Brdy. S Milanem jsme si slíbili, že tuto část
linie společně projdeme, zjistíme stav jednotlivých objektů a pokusíme
se je částečně zdokumentovat. Osud však Milanovi již nepřál této činnosti se zúčastnit.
S průzkumem zbytků lehkého opevnění jsme začali na podzim roku
2014 v lokalitě Malá Svatá Hora a dále pokračovali v linii až na brdský
Červený kříž.
Pod pojmem „zbytky“ jsou skutečně jen a jen zbytky. Jedná se o prohlubně v půdorysu bývalých „řopíků“ neboli pěchotních srubů, určených pro dva až sedm obránců obsluhujících kulometné střílny pro boční palbu. Většina z 15 objektů v první části mezi Malou Svatou Horou
a úbočím nad Bojovským potokem u osady „Retrívr“ byla i v porostu
poměrně snadno rozeznatelná.
Druhá část, vedoucí od Bojovského potoka kolem Zadního rybníka ke
Stříbrné Lhotě, je již, co se týká zbytků opevnění, nepoměrně chudší.
Vede v otevřené krajině. Dobře rozeznatelné jsou v terénu již jen dva
objekty, nicméně se nám podařilo zaměřit všech devět bodů.
Poslední část objevné cesty vedla ze Stříbrné Lhoty prudkým úbočím
Hřebenů až na hřebenovku poblíž křižovatky u Červeného kříže. Tato
část je z hlediska pozůstatků i z hlediska terénu a umístění objektů
nejzajímavější. Čítá 10 dobře rozeznatelných objektů zajímavě rozmístěných z hlediska obrany po úbočí hřebene. Zaujala nás zejména
„divokost“ reliéfu úbočí, rozbrázděného spoustou strmých svahů a přírodních proláklin. Do tohoto terénu museli vojenští plánovači rozmístit
bunkry s bočním systémem palby a průhledem od jedné pevnůstky
k druhé.
Doporučujeme si tuto trasu projít a zavzpomínat na pracovníky, kteří
tempem ‘jeden „řopík“ denně‘ zdolávali vytyčenou linii. Každý nyní ví, že
tato jejich činnost byla ve výsledku marná. Objekty nikdy nebyly bojově
použity a byly jen velmi krátce vojensky obsazeny. Touha bránit společně zděděné území a technická i organizační dovednost si vzpomínku
a úctu zaslouží.
Těšíme na další průzkum linie ve směrech Malá Svatá Hora – Nová Ves
pod Pleší a Červený Kříž – Řevnice. Děkujeme Janě Landerové a Robertu
Izákovi za spolupráci a zapůjčení leteckých map.
Ing. Petr Dušek a Miloslav Buchta
Více informací včetně zeměpisných souřadnic všech objektů a mapy se
zakreslením objektů najdete na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj.

Michaela a Julie Bambouskovy

Tajemno
Jsou prostě věci nebo události, které vysvětlit nejdou. V pátek 4. září
jsme s kolegyní Terezou Středovou připravovali večerní a noční prohlídky Barokního areálu Skalka a kromě jiného jsme rozmístili svíčky a svíce
nahoře v poustevně. Chtěli jsme co nejlépe nasvítit sousoší Pieta od
Jana Brokoffa. Ano, to unikátní dílo s překrásnou Maří Magdalskou. Rozmístili jsme svíce do pravé i levé niky, za sochu, před ni a na další místa.
Zapálili jsme je a zkoušeli je umístit tak, aby socha v jejich mihotavém
světle co nejvíce vynikla. Baroko. Tma a světlo. Když jsme byli spokojeni,
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Podzimní průvan v Mníšku
S mizejícím listím z korun stromů
nastal čas udělat si podzimní průvan ve skříni. Pokud máte doma
pěkné kousky oblečení, které
neunosíte, ze kterých už vyrostly
Vaše děti, nebo chcete jen obohatit šatník o originální modely,
které v běžných obchodech nenajdete, navštivte neotřelý bazar oblečení s příznačným názvem “Průvan“, který se uskuteční v neděli
25. října 2015 od 15.00 v Městském kulturním středisku v Mníšku pod Brdy.
Zažijte příjemné podzimní odpoledne s dobrým jídlem, pitím a příjemnou hudbou. Pro malé návštěvníky bude připravena výtvarná dílna,
kde si vytvoří pravou halloweenskou masku, a jejich maminky si zatím
mohou v klidu nakoupit. Chcete-li se o plánované akci dovědět podrobnější informace, navštivte stránku www.cvicenibezchyby.cz nebo kontaktujte organizátory na e-mailu info@cvicenibezchyby.cz. Těšíme se!
Linda Nechybová, Cvičení bez Chyby

Rozhledna nad Mníškem – Stříbrnou Lhotou?
V minulém Zpravodaji jsme si přečetli článek o rozhledně nad Mníškem.
S výjimkou toho, že pan Minařík ji stanovil jako prioritu, a že krajský
úřad dal možnost v novém územním plánu vyznačit širší místo pro rozhlednu, jsme se prakticky nic podstatného, proč rozhlednu postavit,
nedozvěděli. Zejména mi schází ekonomická rozvaha.
Patřím k lidem, kteří s rozhlednou katastru Stříbrné Lhoty a Mníšku na
Brdech nesouhlasí. Věděl o tom i pan Minařík, jen jsme neměli čas se
sejít a říci si proč ano, proč ne.

Teto – vzpomínej a vyprávěj!
Skončily prázdniny, dovolené a nastala doba vyprávění události životních
příběhů.
V historické době našeho prožitého mládí jsme pravidelně chodívali na
zdejší hřbitov a rozsvěcovali tam svíčky opuštěným hrobům, protože nám
to přišlo tuze líto, že nikoho nemají.
Asi před deseti lety mne velmi zaujal jeden hrob svým vzhledem. Nyní jsem
se dočetla z tabulky na kříži, že tam odpočívá pan farář Jan Kramer. Opuštěný a sám. Podle tohoto vzoru jsem záhy objevila podobný hrob, kde leží a je
pochováno 90 vojáků z 1. světové války.
Jak již jsem se zmínila v jiném mníšeckém Zpravodaji, tak jsem došla na
Městský úřad za funkcionářem panem V. Kožíškem, který po projednání
s radou města a schválení nechal z různých důvodů hrob bojovníků za naši
svobodu opravit. Stále jsme tam chodili a chodíme i nadále, když to zdraví dovolí, zapalovat svíčky a položit květiny na jejich památku. I když zde
máme hroby našich blízkých, tak náš malý pětiletý Tomášek Janů vždy říkal,
pokud tam se mnou rád chodil: „Teto, ještě k vojákům a faráři Jendovi!“.
V dobré víře naše město chtělo nechat opravit zeď ve střední části hřbitova
v blízkosti tohoto hrobu a celé se to pohnulo, což bylo nemilé. Takže kříž
se naklonil a mohl vlivem nepříznivého počasí poškodit i ohrožovat další
sousední hroby. To mne vedlo k tomu, že jsem neprodleně šla za majitelem, to jest Církev římskokatolická Mníšek pod Brdy, a po rozumné domluvě
a objevení dalšího hrobu panem farářem dali hroby opravit, což je činnost
chvályhodná i smysluplná.
V současné době by se jevila nutnost, aby tam (věřící i nevěřící) lidé v rámci svých možnosti občas chodili, načerpali energii a mohli tam svěřit svoje
radosti i starosti. Je špatně se vymlouvat na minulý režim, který nenese zodpovědnost, když hrob má konkrétního majitele. V každém případě je opravdu potřeba o hroby se nepřetržitě starat za každého společenského zřízení
bez rozdílu, což je pochopitelné kvůli tolik vznešené užitečnosti i prospěšnosti. Aby to vydrželo pro příští generace co nejdéle bez nutných oprav
a investic a zbytečně nechátralo. Zkrátka, myslím si, že je to úkol v lidských
silách a věc svědomí každého z nás.
P. S.: Vím dobře a potkávám tam v neděli relativně mladé lidi, pána s paní,
kteří chodí na mši svatou a posléze se starají na hřbitově zcela dobrovolně
i bezplatně o hlavní kříž.
Bohu díky!
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S pozdravem Slávka Hájková Schoberová

Důvodů, proč ne, je několik:
lN
 arušení čisté linie horizontu Brd z naší i berounské strany. V každém
případě, rozhledna musí být nad stromy v jejich dospělém věku, tedy
asi 30 m. V nejbližších letech lesy na Hřebenech budou pokáceny, tzn.
rozhledna na rovném horizontu bude desítky let, než nový les vyroste, čnít jako vztyčený prst nad Mníškem.
l E konomický – pokud rozhlednu postaví za své finance právnická či
fyzická osoba bez účasti města, státu či EU, je to její problém. Ale obávám se, že rozhledna bude financována z veřejných financí. V tom
případě jsem výrazně proti, raději finance vložme do rekonstrukce
kanalizace v Mníšku, abychom neškodili vodě v Bojovském potoce,
do regionálního muzea, které zastaví turisty v Mníšku lépe než rozhledna, atd.
lB
 rdy v naší oblasti nabízejí přirozené výhledy do krajiny bez potřeby
staveb. Jsou prakticky zadarmo a dostanou lidi i „do pohybu“.
lD
 vě rozhledny cca 2 km od sebe v naší oblasti je hloupost. Měli bychom respektovat ty, co v této aktivitě jsou podstatně dále než Mníšek a jejich rozhledna je i trochu stranou hlavního pohledu na Brdy
nad Mníškem.
lR
 ozhledna sama o sobě je ztrátová, zatíží rozpočet obce. Zřídit tam
občerstvení apod. kilometr od Skalky, kilometr od Rovin (Kytínských
luk) je zbytečné. Navíc se tím zatíží dopravní provoz na Hřebenech
s negativním vlivem na přírodu a klid turistů.
lR
 iziko otevření cesty pro větrné elektrárny na Brdech.
Jsem raději pro rozhlednu v oblasti Včelníku, kde bude pohled na Mníšek z obrácené strany než ze Skalky a výhled na rozlehlou krajinu až ke
Kozím horám, Příbrami apod. Lze ji propojit i s provozem Magdalény
(občerstvení, údržba).
Pavel Jeřábek

Diskuse

Kino – kulturák – Obora

Cenzura aneb obavy z „bulvarizace“Zpravodaje?

Považte, že je to už deset let, kdy mělo být mníšecké kino zbouráno
a místo něj postaven multifunkční kulturní dům - nazývali jsme jej Agora.
Jednali jsme tehdy se všemi spolky, které ve městě existují. Od Klubu
důchodců, přes Čejku, Zálesáky až po všechny dětské kroužky. Projekt
vzal v potaz jejich potřeby, a tak každá organizace by bývala měla svoji místnost k pravidelným činnostem. Kromě toho tam mělo být kino
- plazma a hlavně variabilní sál pro setkávání na schůzích, zastupitelstvech a divadelních představeních, chtěli jsme obnovit tradici plesů….
Už jsme to nestihli, přišlo nové vedení města, projekt byl smeten a budova kina prodána.
Místo toho stojí při vjezdu do města ostudná ruina a za kulturák vydáváme ruinu druhou, plnou azbestu. Obojí to jsou nebezpečné stavby,
které drží pohromadě jen silou vůle. V městském kulturním středisku se
v topné sezoně nedá dýchat (a vlastně, ani když se netopí), topení nelze
regulovat. A to tam dětí cvičí a schází se maminky!! O zastaralé elektroinstalaci nemluvě. Penzion Obora a „vila“ před kulturákem už měly
být srovnané se zemí dávno. Jsou to skutečně velmi nebezpečné stavby
před zřícením, rostou z nich břízy.
Takže, při vjezdu do města si hrajeme na vysokou úroveň při nákupech,
ale o pár metrů dál jsme znovu v socializmu. A pokračuje-li turista od
kina dál, směrem k lipové aleji na Skalku, vlevo další ostuda. A městský
úřad je ostuda třetí, fasádu a nové dveře by si zasloužil!
Mám dotaz: je v kupní smlouvě o prodeji kina klausule, co s tímto objektem nový majitel udělá, v jaké lhůtě a pod pokutou? Jinak to vypadá,
že místní developeři nakupují podobné budovy jen ze spekulativních
důvodů. Vedení města by vše mělo ohlídat a majitele tlačit, proto bylo
zvoleno. Tady už jde o bezpečnost!
Alexandra Merunková
Poznámka redakce:
Zpravodaj přinese odpověď v příštím vydání.

Mníšecké rybníky
Jak je to vlastně s mníšeckými rybníky? Není to tak složité na vysvětlení. Rybníky jsou ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy a jsou pronajaté
k výkonu rybářského práva Místní organizaci Českého rybářského svazu
v Mníšku pod Brdy. Tolik oficiálně, ale co to vlastně znamená. Na rybníce
Zámecký a Zadní místní rybáři chovají ryby a na Prostředním rybníce
mohou členové rybářského svazu provádět sportovní rybolov, pokud
k tomu mají příslušné oprávnění. Na chovných rybnících se pochopitelně
běžně ryby neloví, jen za přítomnosti rybářského hospodáře probíhají
kontrolní odlovy, abychom viděli, jak ryba roste. Tato činnost nikterak
neomezuje ostatní občany využívat rybníky ke koupání nebo jiné činnosti neohrožující kvalitu vody nebo zdraví a život vodních živočichů
a organizmů. Chov, lov a ochrana ryb se řídí několika zákony a pravidly
a jedno z nich praví, že „pytláctví se dopustí ten, kdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby“… Znamená to, že pokud někdo neoprávněně loví,
avšak dosud nic neulovil, dopouští se pouze přestupku. V praxi to znamená, že jakýkoliv způsob lovu ryb na prut, do čeřínku, do kyblíku nebo
jen předstíraný bez příslušných oprávnění nebo souhlasu rybářského
svazu je na mníšeckých rybnících minimálně přestupkem a nemůže být
tolerován. Přesně, jak to nemá vypadat, je na obrázku. Snad to pochopí i ten pán, který přišel zpátky. Pokud chcete vidět výlov rybníků, jste
srdečně zváni v sobotu 10. 10. na Zámecký a 17. 10. na Zadní rybník.
Za rybáře v Mníšku Jaroslav Kulík

Je zjevné, že koaliční zastupitelé nerespektují právo veřejnosti na informace z komunální politiky. Radniční web sice nabízí text tzv. Programového
prohlášení koalice (PPK), které prý vychází z tzv. koaliční smlouvy (KS). Ta
je však tabu pro veřejnost i pro opozici. Koalice totiž KS považuje za tajnou.
Mluvčí města Miloš Navrátil Vám sdělí: „Mrzí mě to, ale nic takového Vám
poskytnout nemohu. Důvod je jednoduchý – nikdy jsem u sestavování koalic(e) nebyl a nemám tedy ani k dispozici takový dokument. Vím, že nějaký
čas byla koaliční dohoda vyvěšena na webu města, ale už asi není. Budete se muset obrátit na jiné persony, v tomto nepomohu.“ Mluvčí se „mýlí,“
protože KS nebyla dosud nikdy zveřejněna. Oslovíte-li koaliční zastupitele,
tito Vám arogantně neodpoví, krom radní Marie Šretrové: „Koaliční smlouvu
jsem podepsala. Je mi líto, protože nevím a mohu jen předpokládat, k jakým
účelům ji potřebujete, nezašlu Vám ji. Já osobně ji považuji za náš interní
materiál, ale pokud bude koalice souhlasit s uveřejněním tohoto materiálu
na některém portálu, nechť se tak stane.“ Paní radní však zamlčí podstatu.
Ta spočívá v informaci, jestli zveřejnění dokumentu, podpoří či nepodpoří.
A v tom je jádro pudla. Veřejnost netuší, jaký postoj zaujímají jednotliví zástupci voličů ke klíčovým otázkám řízení a perspektivy města. Primární informační nástroj radnice – Zpravodaj městečka pod Skalkou tyto informace
cíleně nezveřejňuje. Členové koalice, která rozhoduje o obsahu radničního
měsíčníku, totiž chtějí své voliče „chránit před „bulvarizací“ Zpravodaje, teda
před informacemi, které by občanům zrcadlily realitu činnosti vedení města. Tedy informacemi, které by napomáhaly orientaci voličů v rámci jejich
rozhodování o tom, komu dají důvěru k zastupování své vůle v ZM. Pak se
asi nelze divit, že na dotaz ohledně plnění Programového prohlášení pro
období 2014 – 2018 Vám mluvčí radnice odpoví: „Vzhledem k tomu, že se
jedná o prohlášení koaliční, tedy politické, nejsem schopen odpovědět. Tyto
otázky by měly být směřovány výhradně na členy a představitele koalice.“
No, a teď babo raď!

Radim Hreha

Vážený pane Hreho,
koalice získala skoro 70 % hlasů a reprezentuje většinový názor veřejnosti.
Přesto nebráníme zveřejňování jiných názorů na stránkách Zpravodaje. Nechceme však články plné osobních invektiv, sporů, urážek a lží. Veřejnost,
kterou zastupujeme, to prostě nezajímá a také nám to říkají. Chtějí vědět,
kdy bude tělocvična a jak bude vypadat, zda se jejich děti dostanou do školy
a do školky, kdy bude posekáno, kdy se opraví silnice před jejich domkem,
kam můžou za kulturou. O těchto věcech budeme a chceme psát.
Programové prohlášení koalice je na webu města zveřejněno od listopadu
2014. Koalice tedy jasně a srozumitelně sdělila, co chce v příštích čtyřech
letech dělat a co jsou její priority. Kratičká část věnovaná obsazování orgánů
města zveřejněna není, protože o zveřejnění koalice nikdy nejednala.

Za koalici Petr Digrin
Vážený pane Hreho,
zmiňujete mne ve svém textu a označujete mne jako mluvčího „města“
a podruhé jako mluvčího „radnice“. To je více méně správně. Nejsem tedy
mluvčí „koalice“. Proto netuším, proč bych měl být, jako nepolitik, obeznámen nebo dokonce mít k dispozici koaliční smlouvu či dohodu. Taková věc
mně, jako mluvčímu města, nejenže nepřísluší, ale ve své práci se s ní ani
nesetkávám. Proto, jako profesionál, snažící se alespoň nasměrovat tazatele
k odpovědi, když ji sám neznám, jsem Vás odkázal přímo na autory, tedy
členy koalice. Mám-li být vnímán jako politik, pak tedy jen a výhradně dle
Aristotelovy knihy Politika. Tu považoval za činnost ve prospěch svobodného a rovného společenství, pro pospolitost, jejímž prostřednictvím a pro ni
se snaží zlepšit svůj život. To samo o sobě by nebylo možné bez naučení se
naslouchat. A slyšet.

Mnoho dobrého, Miloš Navrátil

Dementi

Prkna neprodávám, autoservis neprovozuji, když mohu, pomohu, nebo poradím, ale více nemohu.
Ve Zpravodaji č. 240 byl uveřejněn článek pana Kulíka s názvem „Autoservis
pod hrází“. Zasmáli jsme se, neboť šlo o snůšku zmatených blábolů. Nikdo
by tomu více nevěnoval pozornost, ale věci se začaly dít. Od různých sousedů jsem se dovídal, jak někdo shání autoservis pod hrází, když si chci po
obědě pospat, během hodiny mi zvoní tři lidé u dveří, jaká prkna, jaké ceny,
zda také palubky. Důchodci se ptají, zda dám odřezky na topení, případně
kolik bych si počítal. Pan Kulík dále bez mého svolení pořídil a publikoval
fotografii, kde vyměňuji kolo na autě. Zbývá otázka: vznikl tento článek
v důsledku zlé vůle nebo v důsledku nemocné duše?
Chci věřit, že pan Kulík – předseda rybářů je v podstatě dobrý člověk, což by
vylučovalo zlý úmysl.
Kdo by chtěl vidět ekologickou havárii a nebyl na minulém výlovu, ať přijde
letos. Desítky, možná stovky mrtvých ryb, ladně se pohupujících na hladině
zámeckého rybníka ještě dlouho po výlovu, prezentují práci odborníka.

Jindřich Hanzal
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Diskuse, oznámení a inzerce

Reakce na článek „Malý pejsek“

Špína a pomluvy v Mníšku…

Rádi bychom se jako majitelé vyjádřili k článku „Malý pejsek“. Každá
mince má dvě strany a zpoza plotu vypadá mnoho věcí jinak. Proto
předkládáme fakta.

Spíše rozbijete atom, nežli pomluvy.


Náš pes se jmenuje Kurt a je mu 10 let. Narodil se u koní a od štěněte
byl vždy venku. Krátkou dobu, než jsme se přestěhovali do domu se
zahradou, byl s námi v bytě, kde opravdu nebyl spokojený. Je to Jack
Russel teriér, živelné, svéhlavé lovecké plemeno. Proto jsme se těšili, že
se na zahradě konečně vyřádí.
Pokud je Kurt přes den puštěný na zahradě, řada kolemjdoucích se zastavuje, na Kurta volá, někteří se s ním přes plot chtějí mazlit a bohužel
už se několikrát stalo, že zvracel zbytky jídel, které neměl od nás, ale
které mu někdo podal skrz plot. Navíc se opakovaně podhrabal či prokousal pletivem a utekl. Naštěstí se nikdy nic nikomu nestalo. Bydlíme v
místě, kudy chodí spousta lidí, nejen pejskaři venčící své psy, ale děti do
školy, cestovatelé z nádraží, návštěvníci hřbitova, jezdí zde také mnoho
aut. Ze zákona jsme povinni psa zabezpečit, aby nebylo ohroženo zdraví jeho ani jiných zvířat či lidí. Kurtovi nezabrání v útěku plot, proto musí
být uvázaný. I tak má dostatek prostoru k pohybu (6m řetěz, tj. více než
100 m2 na běhání). Boudu má umístěnu pod vzrostlými stromy, po celý
den se může schovat do stínu i před deštěm. Krmení a voda u boudy
jsou samozřejmostí. Na volno bývá obvykle navečer, když se vrátíme
z práce. Venčíme jej zpravidla v nočních hodinách, kdy máme čas jen
na něj.
Vše jsme konzultovali s veterinářem a ten neshledal žádné pochybení.
Naopak nás upozornil, že nemáme Kurta umisťovat do kotce, protože
by to kvůli jeho povaze zasáhlo jeho psychiku, stal by se velmi agresivní
a nesnášenlivý vůči lidem. V těch největších vedrech a mrazech může
samozřejmě zůstat doma, což ho však baví maximálně jeden den a pak
kňučí a vyje, sedí u dveří a chce ven. Tak, jak mu nebráníme být doma,
tak mu nebráníme být venku.
Našeho psa máme rádi, a ač to může vypadat jinak, je u nás spokojený.
Daniela a Marcel Páterovi

Blahoprání

V posledních týdnech se rozhořela útočná a falešná kampaň na téma laviček. Nevěřím, že to někoho baví sledovat, ale je nutné uvést na pravou míru
spoustu nesmyslů. Zneklidňují a pobuřují veřejnost, a aktivisté se u zdroje
NEPTALI, dodavatel by jim dal informace z první ruky. Nepochopitelné? Ano!
Tvrzení, že lavičky původně prodávalo Letiště Praha jako vyřazený šrot za
cenu 350 Kč/kus, je LEŽ! Citace z dopisu dodavatele: „V průběhu měsíce
července byla naše společnost kontaktována třetí osobou s dotazem, zda
v roce 2013 prodávala určitý druh laviček. Vzhledem k tomu, že nabídka laviček byla veřejná, odpověděla naše společnost v tom smyslu, že skutečně
k prodeji laviček tohoto typu došlo. Další dotaz směřoval na to, kdo byl kupujícím, na cenu, množství a jakost zboží; tyto informace naše společnost
neposkytla“. Autor aféry Řehoř naši smlouvu neviděl a informace od dodavatele nemá, takže proč si vymýšlí? Lavičky byly pořízeny dle nomenklatury
jako zařízení -lavičky, byly ošetřeny opískováním, pozinkováním a speciálním nátěrem podle norem ISO 8501–L a EN 22063, viz osvědčení specializované firmy. Jen tato úprava stála u každé lavičky 2 700 Kč!
Prý by se daly za ty vyhozené peníze pořídit lavičky jiné, ale mnohem dráž!
Za stejné peníze pořídit stejný počet laviček nelze. Dnes neexistuje na trhu
KOVOVÁ ani jiná lavička za cenu 3 719 Kč, cena bez DPH, ta se odvádí státu.
Vyhozené peníze? Kdyby město nic nedostalo. Dostalo lavičky a mnoho lidí
vítá, že se mohou posadit. Škoda, že si nemohou přečíst pěkný Zpravodaj
bez lží a vzájemných útoků.
Pomluvám a lžím třeba se bránit, a proto naši advokáti zaslali zastupiteli Řehořovi předžalobní výzvu k omluvě do dalšího vydání Zpravodaje. Uvedený článek sepsal a podepsal z pozice předsedy Kontrolního výboru města.
Kromě zneužití této funkce k šíření nepravdivých informací se může jednat
o trestný čin „šíření poplašné zprávy“ ‐ podle § 199 trestního zákona, jehož
se dopustí pachatel, který úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou
zprávu, která je nepravdivá.
Pokud se zastupitel Řehoř za pomluvy neomluví, potkáme se u soudu.
Robert Izák
LOGOPARK s.r.o.

Vzpomínky
Zlatá svatba manželů Jaroslavy
a Stanislava Davídkových
Přijměte upřímné blahopřání
k významnému dni Vašeho společného života, ke vzácnému
výročí – zlaté svatbě, k padesáti
letům společného života od uzavření manželství, padesáti letům
lásky, trpělivosti a tolerance. Přejeme Vám do dalších společných
let mnoho zdraví, radosti, lásky,
pohody a úsměvů.

Dne 19. září 2015 již uplynulo 27 let, co nás opustila
Jana Kocourková (Vokurková) z Mníšku.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina

22. 9. tomu bude 10 let,
kdy nás opustil náš milovaný
tatínek a dědeček Jan Svrček.
Je stále v našich srdcích.
Rodina Svrčkova a Mikulčíkova

Město Mníšek pod Brdy

Dne 9. října 2015 se dožívá 82 let František Ryjáček z Mníšku.
Hodně zdraví a spokojenosti mu přeji všichni, kdo ho mají rádi.

Podekování
Ráda bych touto cestou poděkovala váženému panu starostovi Petru
Digrinovi, paní Daniele Kukolové z odboru dopravy, městské policii
s panem Milanem Kotoučem v čele a týmu z mníšecké pobočky
České pošty. Tito všichni i mnozí další nám byli velmi nápomocni při
přípravách a natáčení Legends Season 2 v Mníšku pod Brdy. Děkujeme
mnohokrát za vstřícnost, ochotu a skvělou spolupráci.
Daniela Krutinová, Stillking Films s.r.o.
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Albert Einstein

OZNÁMENÍ K INZERCI

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

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921
Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2 Tel.: 603 442 474.

Rozvrh
- Dětské
Cvičení
DĚTSKÉ
KURZY
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

9:00 - 10:00
BATOLATA
15-24 měsíců
MKS Mníšek pod Brdy

STŘEDA

ČTVRTEK

10:00 - 11:00
ZÁVODNÍ MAMINKY
hlídání dětí
MKS Mníšek pod Brdy

9:00 - 10:00
RODIČE A DĚTI
2-3 roky
MKS Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00
SPORTOVNÍ AEROBIK
ZŠ Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
8-10 let
MKS Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00
ZUMBA / ZÁVODNÍ ZUMBA
8-11 let
MKS Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
8-10 let
MKS Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00
DĚTI NA STARTU
4-10 let
ZŠ Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
4-7 let
MKS Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00
ZUMBA / ZÁVODNÍ ZUMBA
4-7 let
MKS Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
4-7 let
MKS Mníšek pod Brdy

17:15 - 18:15
CVIČENÍČKO
3-6 let
MKS Mníšek pod Brdy

17:00 - 18:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
11-15 let
MKS Mníšek pod Brdy

17:00 - 18:00
CVIČENÍČKO
3-6 let
MKS Mníšek pod Brdy

17:00 - 18:00
ZÁVODNÍ AEROBIK
11-15 let
MKS Mníšek pod Brdy

18:00 - 19:00
ZUMBA / ZÁVODNÍ ZUMBA
11-15 let
MKS Mníšek pod Brdy

18:00 - 19:00
ZUMBA / ZÁVODNÍ ZUMBA
11-15 let
MKS Mníšek pod Brdy
20:00 - 21:00
ZÁVODNÍ MAMINKY
MKS Mníšek pod Brdy

Celoroční nábor do těchoto kurzů:
Batolata - Rodiče a děti

Zábavné cvičení pro nejmenší.
Cvičeníčko 3-6 let

Hravá všestrannost rytmikou pro chlapce i dívky, které
cvičí samostatně.

Děti na Startu 4-10 let

Všestranné cvičení, naučíme děti skákat, padat, běhat,
házet míčem, hvězdu nebo kotoul.
Závodní aerobik 4-18 let

Děti jsou rozděleny do několika věkových kategorií,
jezdí na závody, trénují sestavy i taneční vystoupení.
Rozv’jej’ ßexibilitu, s’lu, obratnost.
Dětská Zumba

Tanec, pohyb, zábava! Základy baletu a gymnastiky.
Závodní maminky

Cvičení pro maminky s hlídáním ratolestí, které
zajišťuje MC Oáza. Maminky si mohou chodit jen
zacvičit, nebo se s námi mohou vydat na amatérské
závody. Trénujeme jednoduchou sestavu, posilujeme
a protahujeme celé tělo.

www.cvicenibezchyby.cz 732 446 736 info@cvicenibezchyby.cz

Občané, kteří mají podezření na zdroj nelegálně vypouštěných splašků, se mohou
obrátit na referenta Odboru vnitřních věcí MěÚ Mníšek pod Brdy (tel.: 318 541 931).

Tímto apelujeme na občany, kteří v minulosti nelegálně vypouštěli splašky,
aby se chovali zodpovědně a neohrožovali zdraví svých sousedů.

foto: Getty images

Za porušení výše uvedeného zákona o vodách č. 254/2001 Sb.,
§ 38, odst. 6 hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. umožňuje obecnímu úřadu uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

foto: pixgood.com

Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., §38, odst. 6 je každý,
kdo shromažďuje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen
zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena
jakost povrchových nebo podzemních vod, a prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Ve vodě znečištěné fekáliemi se může objevit řada patogenních
organismů, které se při běžném mikrobiologickém rozboru vody
neidentifikují. Jedná se například o několik různých druhů bakterií
Salmonella a Shigella, viry hepatitidy A, E a F nebo prvoka rodu
Cryptosporidium. Všechny způsobují průjmová onemocnění,
která nejvíce ohrožují malé děti a seniory, neboť vedou
k rychlé dehydrataci. Ta často končí hospitalizací v nemocnici
a v ojedinělých případech i smrtí.

Nakažení patogenními kmeny bakterie Escherichia coli (např. E. coli O157:H7) má velmi vážné
následky – kromě krvavých průjmů se může vyvinout i hemolyticko-uremický syndrom, který
bývá často smrtelný, neboť při něm dochází k selhávání činnosti ledvin.

Pitná voda s fekálním znečištěním se nedá vzhledově ani chuťově rozeznat od vody nezávadné,
k odhalení problému proto dochází až ve chvíli, kdy lidé začnou mít zdravotní problémy.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

V loňském roce se na několika místech v Mníšku, Rymani i Stříbrné Lhotě prokázalo fekální
znečištění samostatných zdrojů pitné vody v důsledku nelegálního vypouštění splašků.
Často se jednalo o akt vědomý (např. tajné vyčerpávání na sousedovu zahradu), někdy
o akt nevědomý (např. selhávající přepadová čistírna), důsledky však byly stejně závažné.

PROČ SE BÁT
FEKÁLNÍCH SPLAŠKŮ

Oznámení

Začínáme
v září 2015
Do kurzů
se můžete hlásit
i průběžně

Jazykové a doučovací kurzy pro děti i dospělé
> angličtina, němčina, francouzština nebo španělština
> angličtina příprava na FCE a Business English
> angličtina pro předškoláky (rhymes, songs, games; 2 - 6 dětí ve skupině)
> skupinové i individuální doučovací kurzy školních předmětů žáků ZŠ
> příprava žáků na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy
> příprava žáků k maturitě
> lekce pro žáky, kteří plní školní docházku doma
> pomoc žákům s SPU (specifické poruchy učení) a dysporuchami
> lekce hry na kytaru (táborové písně; 2 - 3 žáci ve skupině)
> čeština pro cizince

Další nabídka:

> speciálně-pedagogická poradna - individuální a dlouhodobá podpora
a stimulace vývoje dítěte, vývojové a výchovné poradenství, podpora rodiny
a dítěte v náročných situacích
> kurz Grafomotoriky - pro předškoláky a malé školáky, kteří mají potíže se psaním
> kurz Maxík pro děti - stimulační program pro děti od 5 let
a malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří
> PC kurzy pro děti i dospělé - základy práce s PC, textem, obrázky a internetem
> Google kurz
> kurz Základy rétoriky a prezentace pro děti i dospělé
- základy správného mluvního projevu

Nabízíme skupinové i individuální lekce.
Kontakt:
Vzdělávací centrum Eden
ul. Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy

tel.: +420 603 257 784
Více informací najdete
na www.centrummnisek.cz

neomezeně

www.centrummnisek.cz
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Psychoterapeutické
poradenství
Iva Zemancová
Pomohu Vám najít cestu při řešení:
▶ partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti)
▶ krizových životních situací
▶ psychických problémů
Empatický přístup a diskrétnost
Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310
e-mail: slunecnidum1@seznam.cz

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

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

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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oděvy, obuv, kabelky

NOVĚ OTEVŘENÝ SECONDHAND PRVOTŘÍDNÍ KVALITY
mnoho zcela nových kousků
s originálními visačkami
oblékáme:
kojence, děti, ženy, muže, baculky
Ke Škole 1388, Mníšek pod Brdy
(novostavba Mníšecký Eden)
Po-Pá 9.30–17.00
So 9.00-12.00
S tímto inzerátem získáte slevu ve výši 15 %
na nákup v našem obchodě. Těšíme se na Vás!
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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

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Tato lokalita je i mým domovem.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

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

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

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
22Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd
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POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?
‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?
‐ vylili jste si kávu do klávesnice?
‐ přestala �sknout �skárna?
‐ dě� vám šláply na mobil?
‐ nefunguje vám internet?
‐ máte poškozený pevný disk
či paměťovou kartu
a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?

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.
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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!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Řadové domy 5+kk s terasami, dvěma koupelnami a pozemky 350 m2 a 500 m2

Mníšecký Eden
4. 10. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin
ulice v Edenu
Přijďte si vybrat Váš nový domov.
Poslední dva domy v nabídce!
GPS: N 49°51.59582‘, E 14°15.62897‘,
(49°51‘35.749“N, 14°15‘37.738“E)

GENERAL REALITY a.s.
Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy
Václav Prokop
M: 736 762 563
E: vaclav.prokop@ general-reality.cz
www.mniseckyeden.cz
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Pobočka Mníšek pod Brdy
Pražská 13
Zdeňka Benešová
M: 728 961 519
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz

