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PrEVENCE – NENáPadNá, aLE VÝzNamNá SOUČáST ŠKOLNíHO rOKU
Září je měsíc, kdy začínající školní rok vstupuje 
do naší každodennosti bez ohledu na to, zda 
máme děti ve škole či nikoliv. Média věnují 
pozornost školství více než obvykle, obchod-
níci nabízejí výbavu pro školáky, rodiče i děti 
zažívají stres spojený s nadcházejícími deseti 
měsíci. Pedagogové mají již za sebou příprav-
né týdny, které strávili přípravou na výuku, 
počínaje plánováním celého roku dopředu  
a výzdobou nástěnek konče. Mezi úkoly, které 
patří k plánování nového školního roku, nále-
ží také zajištění primární prevence rizikového 
chování pro žáky.
S drogami, šikanou a dalšími projevy rizikové-
ho chování se setkáváme v médiích nejčastěji 
jako s odstrašujícími příklady, jak dopadnou 
naše děti, „když se nebudou dobře učit“ nebo 
„když se chytnou špatné party“.  Méně často 
se veřejnost může dozvědět o tom, jak jsou 
mladí lidé informováni o rizicích spojených se 
závislostmi či agresivitou. Primární prevence 
rizikového chování – jak se celá problematika 
dnes nazývá – je povinnou součástí základ-
ního vzdělání a mohou ji odborně vyškolení 
pedagogové zajistit sami nebo mohou pozvat 
jiné organizace, které tyto programy nabízejí.
Také na základní škole v Mníšku pod Brdy pro-
bíhají preventivní programy. Pro zdejší školu 
je v současnosti zajišťuje obecně prospěšná 
společnost Magdaléna - organizace spojená 
s Mníškem pod Brdy již od samých počátků. 
Díky dlouhodobým zkušenostem z práce se 
závislými lidmi má Magdaléna vhodné odbor-
né zázemí i motivaci pro předcházení rizikové-
mu chování. 
Jak taková prevence vypadá? Jako v každé 
škole je i v té mníšecké pedagog s funkcí „škol-
ní metodik prevence“, který se stará o to, aby 
žáci byli dostatečně vzděláváni v této oblasti. 
Je třeba vyzvednout, že díky práci mníšeckého 
metodika prevence – pana Ondřeje Solničky 
– je spolupráce s Centrem primární prevence 
Magdalény bezproblémová. Lektoři se domlu-
ví s třídními učiteli na nejvhodnějších téma-
tech pro konkrétní třídy a ta potom realizují 
přímo ve škole. Nejde jen o drogová témata, 
ale žáci jsou vzděláváni i v oblasti sexuální vý-
chovy, mezilidských vztahů, rizik virtuálního 
světa nebo ve významu hranic a pravidel. 
Když se řekne „prevence“, možná si někteří 
představí přednášku o rizicích v té které ob-
lasti, seznamy nemocí, výčet možných trestů 

a škodlivých společenských dopadů. Kdo byl 
někdy přítomen magdalénské prevenci přímo 
ve třídě, jistě by Vám potvrdil, že nejde o žádné 
strašení, ale o interaktivní setkání s žáky, které 
stojí na důvěře s lektory a práci s postoji žáků 
nejen k návykovým látkám. Dvojice lektorů 
pracuje s celou třídou pomocí různorodých 
aktivit, ve kterých mladí lidé mohou více po-
znat sami sebe, sdílet své názory se spolužáky 
a také získat aktuální a ověřené informace na 
dané téma.   
Taková setkání mají žáci obvykle dvě za školní 
rok. Odchodem lektorů ze školy ovšem nemusí 
vše končit. Pokud jste rodiče a máte děti, které 
takové setkání zažily, můžete na práci lektorů 
navázat. Jak na to? Stačí s dětmi mluvit o tom, 
co v rámci prevence zažily, jaké poznatky si 
odnesly a co si o nich myslí ony a co jejich spo-
lužáci. Nebojte se říci svůj názor, ale zároveň 
berte vážně to, co slyšíte. Mladý člověk, který 
ví, že je přijímán, i když má odlišný názor, Vám 
to oplatí svou důvěrou. 
Možná to bude znít překvapivě, ale prevence 
založená na společných aktivitách, partnerské 
diskusi a podávání pravdivých informací je 
účinnější než strašení přeháněním negativních 
důsledků rizikového chování a vzbuzování 
strachu v mladých lidech. Vyplývá to jak z naší 
zkušenosti, tak ze zjištění odborných studií.  Je 
tomu tak proto, že interaktivní způsob práce 
umožňuje žákům vytvořit si k danému tématu 
vlastní postoj, který je stálejší a „odolnější“ vůči 
tlakům okolí. Aktivity, které čerpají z tzv. zážit-
kové pedagogiky, vedou žáky také k hlubšímu 
sebepoznání. Dospívající člověk, který měl 
možnost „osahat“ si na bezpečné půdě vlastní 
hranice, obavy a potřeby, bude lépe vybaven  
k tomu, aby se vyhýbal ohrožujícím situacím, 
ať už budou mít jakoukoliv podobu. 
Na závěr lze jen popřát do nového školního 
roku, abychom se s rizikovým chováním setká-
vali jen ve formě prevence, a pokud již vstoupí 
do našich životů nebo do životů našich blíz-
kých, abychom věděli, že i takové situace mají 
své východisko a že existuje celá řada organi-
zací, které nabízejí odbornou podporu těm, 
kteří ji potřebují. 

Václav Sixta, lektor primární prevence, 
 Magdaléna, o. p. s.

Kontakty na odborná pracoviště Magdalény 
najdete na www.magdalena-ops.cz.

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Titulní foto: Miloš Navrátil
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 
už jsem Vás ve Zpravodaji informoval o pokračující 
přípravě výstavby nového multifunkčního domu 
na místě bývalého městského kina a domu č. p. 17, 
kde bývala drogerie Teta. Celá akce se velmi posunula a na stavbu 
nového domu bylo vydáno stavební povolení. Vlastník a stavitel 
předpokládá, že bourací práce budou zahájeny na podzim a poté 
se začne se stavbou. V příštím čísle se můžete těšit na podrobnější 
informace.

Rád bych touto cestou poděkoval paní Jandové, která v Pražské 
ulici otevřela novou prodejnu, kde najdete vše od železářství, do-
mácích potřeb přes bytový textil až po drobné řezivo a hranoly. 
Je to důstojná náhrada bývalé Wervy. Rád bych poděkoval i panu 
Wertheimovi za to, že pro Mníšek Wervu dlouhodobě provozoval. 
Paní Jandová také několik měsíců provozuje trafiku na náměstí. 
Pokud mohu hodnotit, trafika se za krátkou dobu výrazně zlepšila. 
Město ve spolupráci s paní Jandovou počítá se zlepšením a rozšíře-
ním provozu veřejných toalet.

Další novinkou, o které jsme zatím mnoho nepsali a podrobněji se 
jí budeme věnovat v některém z příštích čísel Zpravodaje, se týká 
výstavby nových chodníků v ulici Lhotecká směrem na Stříbrnou 
Lhotu, Dobříšská od kontejnerů až po ulici Na Vrškách a podél Či-
sovické. Jak možná víte, město požádalo o dotaci na tuto výstavbu. 
Novinkou je, že nyní jsme úspěšně prošli do samého závěru vyhod-
nocování projektu. Splnili jsme všechny požadavky a žádost je nyní 
bodově hodnocena. Doufáme, že budeme úspěšní. Naším cílem je, 
aby stavba začala ještě v letošním roce.

Děkuji všem, kteří v minulých měsících poslali své návrhy, jaké 
krámky by se mohli objevit vedle plánované prodejny KiK u Pe-
nny. Návrhů přišla celé řada a k nejžádanějším prodejnám patří 
drogerie a nová lékárna. V těsném závěsu pak následovalo žele-
zářství a drobná zahradní technika. Poměrně dobře se umístila  
i obuv. Město nyní osloví investora nových obchodních prostor, 
aby se při obsazování zaměřil především na obchody, které jste 
uváděli nejčastěji.

Na samý závěr bych rád popřál školačkám a školáčkům do nového 
školního roku mnoho úspěchů a totéž přeji jejich rodičům. Bývá to 
dost náročný rok, když dítě nastoupí do první třídy a i roky násle-
dující, když si přejeme, aby naše děti uspěly, a chceme jim trochu 
pomáhat. Přeji Vám, milí rodiče, pevné nervy a hodně štěstí.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ZPRÁVY Z RadY města
rada města 
l  souhlasila se stavbou třech rodinných domů o dvou bytových jed-

notkách na pozemcích č. parc. 996/106, 107 a 109, k.ú. Mníšek pod 
Brdy; souhlasila se stavbou domu o dvou bytových jednotkách na 
pozemku č. parc. 1227 a 1228, k.ú. Mníšek pod Brdy;
l  vzala na vědomí vyjádření obou ředitelek mateřských škol (MŠ 

Nová a MŠ 9. května), k inspekčním zprávám a o realizaci nápravných 
opatření;
l  nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací k územ-

nímu řízení ke stavbě „Obytný soubor RD parc.č. 72/6, k. ú. Stříbrná 
Lhota“ a požaduje uvedení PD do souladu s ÚP, zapracovat do PD 
komunikaci pro pěší, veřejně přístupná parkovací stání a hydrogeo-
logický posudek se stanoveným koeficientem vsakování s ověřenou 
vsakovací zkouškou;
l  souhlasila se stanovením ochranného pásma lipové aleje pod 

Skalkou na 10 m od osy vedoucí skrz jednotlivé stromy v aleji; 
l  vzala na vědomí Stavebně technický průzkum objektu ubytovny 

Na Oboře 880 v Mníšku pod Brdy;
l  schválila znění a uzavření smlouvy mezi Městem a společností 

Mansio v. o. s. o zajištění hodnocení ZŠ Mníšek pod Brdy, Komen-
ského 420;
l  souhlasila se změnou ceníku služeb Sběrného dvora tříděného 

odpadu Mníšek pod Brdy, ceníku za předání odpadů ve sběrném 
dvoře pro občany Mníšeckého regionu a pro občany města Mníšek 
pod Brdy s platností od 23. 6. 2016.

Všechna usnesení rady města najdete na www.mnisek.cz. Souhrnnou 
zprávu z jednání zastupitelstva si můžete přečíst na straně 4.

zPraVOdaJ mĚSTEČKa POd SKaLKOU č. 253 (vychází 2. září 2016)
měsíčník, vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 
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KRaJsKÉ VOLBY 7. – 8. ŘÍJNa 2016
Pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech  
7. 10. 2016 a 8. 10. 2016, je stanoveno v Mníšku pod Brdy celkem pět voleb-
ních okrsků pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. 
Přehled volebních místností a informace o volebních okrscích najdete 
na straně 7. 

Dne 7. října 2016 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do  
22.00 hodin a dne 8. října 2016 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu kraje. Hlasovací lístky pro volby do za-
stupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, 
politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je 
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou 
číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, po-
litických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou 
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo vo-
lič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrs-
kové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Pokud již dnes víte, že pravděpodobně nebudete v termínu konání vo-
leb v místě svého trvalého pobytu, můžete požádat o vydání voličského  

průkazu. S ním pak budete smět volit v jiném volebním okrsku (v rámci 
Středočeského kraje), než ve kterém máte trvalý pobyt. Žádost o voličský 
průkaz lze podat osobně (na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Mní-
šek pod Brdy) nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem - úkony pro 
účely využití volebního práva jsou osvobozeny od správních poplatků), pří-
padně v elektronické podobě, a to s uznávaným elektronickým podpisem 
nebo prostřednictvím datové schránky. Písemně můžete o voličský průkaz 
požádat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 30. září 2016, osobně ještě 
2 dny přede dnem voleb, tj. 5. října 2016 (do 16.00 hodin).

Další informace k volbám a voličským průkazům Vám poskytne  
Městský úřad Mníšek pod Brdy, odbor vnitřních věcí - Mirka Jeřábková,  
tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz, případně je najdete na 
webu města www.mnisek.cz či na webu Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Zora Kasiková, redakce (s využitím informací M. Jeřábkové, OVV, a MVČR)
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Jak to vidí zastupitelé
„DRBNA“ A SHOW 
V anketě o název našeho Zpravodaje na Facebooku 
Mníšku někteří občané navrhují „Drbna“. A nezřídka 
to komentují tím, že na stránkách Zpravodaje je-
den říká to a druhý zas ono. Ano, s názvem Drbna 
souhlasím, ale pouze jako s neoficiálním názvem. 
Osobně tak Zpravodaji říkám již desetiletí. Ne kvůli 
výměně názorů představitelů města a zastupitelů či 

veřejnosti, ale proto, že v místním periodiku je často prostor pro in-
formace z regionu, které mají místní význam a který nám jiná média 
neposkytnou. 
Je ale otázkou, zda občané chtějí číst o názorech zastupitelů na chod 
města, na řešení některých projektů města, na systém řízení měs-
ta apod. Pokud chceme číst jen líbivá slovíčka, pak prosím o název  
„Mateřídouška“. 
Dávno vím, že s povolenými 2 200 znaky nemám šanci kvalitně  
oponovat radnici (např. proti dvěma stránkám o dětských hřištích mís-
tostarostky), ale pokusím se nadále přispívat ke „kladným bodům“ při 
hodnocení Zpravodaje v kolonce „prostor opozici“.
Vrátím se proto k minulému Zpravodaji, kde jsem psal o nezvládnu-
tí řízení zasedání zastupitelů a kde následně starosta reagoval. To, že 
redakční rada mi reakci na můj příspěvek neposlala, raději ani neko-
mentuji. Pozastavím se jen nad některými tvrzeními starosty, že na pra-
covních jednáních zastupitelů mlčím a potom na veřejném zasedání 
dělám „show“.
Kdo mě zná, tak ví, že jsem jen výjimečně zticha. Je pravda, že jednou 
jsem požádal, aby mě starosta nechal chvíli v klidu, protože jsem přijel 
po práci v ledové vodě doslova promrzlý, ale i přesto jsem pak dával 
návrhy na změny rozpočtu.
Jindy jsem poznamenal, že raději budu mluvit, až bude zvukový zá-
znam, protože to je doklad, že jsem něco navrhoval. Na tom samém 
jednání mi potom starosta před zastupiteli řekl, že „mám vypálený mo-
zek“, takže asi jsem předtím nemlčel. Naopak, řekl jsem něco hodně 
kritického. 
A co se týká podávání bodů na poslední chvíli – Rada je dostává pře-
dem písemně, zpravidla 14 dní před jednáním. Je to jen realita vztahů 
dvou stran politického spektra Mníšku. A starostova výmluva, že zase-
dání bylo o Pavilonu, je irelevantní. Nic přece nebrání body zařadit po 
hlavním bodu programu. 
A tak se ptám – kdo tu tedy předvádí „show“?

Pavel Jeřábek, zastupitel

DěKuJi PaNu KOtOučOVi  
Za JehO PŘÍsPěVeK a RedaKčNÍ 
Radě Za mOžNOst ReagOVat 
Domnívám se, že většina zastupitelů se rozhodo-
vala o udělení slova panu Jánskému stejně, jak píše  
p. Kotouč. Nicméně, osobně se stále domnívám, že 
pokud je někdo z občanů na veřejném zasedání za-

stupitelů při veřejné schůzi slovně napaden či osočen jiným občanem, 
tak by měl dostat slovo na svoji obhajobu. Pan Jánský nešetří ani opo-
zici, a přesto se domnívám, že jsme jako zastupitelé udělali chybu, že 
jsme možnost reagovat panu Jánskému nedali. Ale berme to vše jako 
návrh pro případ, kdyby podobná situace někdy opět nastala.
Pro doplnění – pan Izák se „trefoval“ i do mě. A přestože jsem měl sta-
rostou slíbeno slovo na pana Izáka reagovat, během veřejné schůze 
jsem ho nedostal ani jako zastupitel. Ale „nepral“ jsem o něj za každou 
cenu, ten den bylo zmatků až moc.

Pavel Jeřábek, zastupitel

PROč Jsem hLasOVaL PROti
Kolega zastupitel Pavel Jeřábek kritizoval rozhodnu-
tí zastupitelstva neumožnit promluvit p. Jánskému, 
který není občanem města a nemá zde ani vlastnic-
ké právo k nemovitosti, a tudíž zákonem dané právo 
se k věcem města na jednání vyjadřovat.
Na předminulém jednání mu zastupitelstvo promlu-
vit dovolilo a, zřejmě poučeno, tentokrát svůj názor 

přehodnotilo. I na minulém zastupitelstvu jsem hlasoval proti, a to z 
toho důvodu, že si myslím o článcích p. Jánského, které zveřejňuje ve 
svém týdeníku eMníšek, že jsou tendenční a štvavé. Jsou zde dle mého 
názoru za použití různých polopravd a zkreslených informací napadáni 
lidé a celé město je rozeštváváno.
Abych byl konkrétní, uvádím příklad z posledního čísla, týkající se re-
sortu, jenž řídím. V článku „Kde byli policisté a strážníci?“ se uvádí: „V 
sobotu v 10 hod. pracovníci značení silnic uzavřeli podjezd pod dálnicí. 
… Na místě nebyl ani jeden policista a ani jeden strážník městské po-
licie, který by situaci uklidnil a podal informaci. O dopravním kolapsu 
jsme informovali Policii ČR. … Městskou policii jsme neinformovali, ta 
je informovaná dost a upřednostnila výběr peněz od stánkařů.“ Čtenář 
má zjevně nabýt dojmu, že strážníci na této akci nebyli a vrhá to na ně 
nedobrý stín, navíc je jim vyčítáno, že plní svoji povinnost a kontrolují 
na tržišti výběr nájmu z tržního místa. 
Tato informace je však nepravdivá, protože strážníci v dané lokalitě za-
sahovali cca od 10.00 do 10.30, když pomáhali i s opravou nedostateč-
ného značení. Je možné ověřit to u dispečerů autobusové firmy, to by 
musel být ovšem zájem informovat veřejnost objektivně. 
Takže pokud se P. Jeřábek odvolává na římské právo s tím, že jej zastu-
pitelstvo porušilo, neboť „Vyslechnut má být každý“, oponuji v souladu 
právě s tímto římským právem, které rovněž praví, že „nemá být slyšen 
ten, kdo se dovolává vlastní hanebnosti“. A vzhledem k tomu, že tý-
deník P. Jánského za hanebný považuji, hlasoval jsem a budu i nadále 
hlasovat proti tomu, aby byl slyšen na našem zastupitelstvu. 
Dále se nebudu k této věci vyjadřovat, tyto liché verbální přestřelky 
nejsou smysluplné a tlachání ponechám tlachalům, protože, jak praví 
orientální přísloví „Pes štěká, ale karavana jde dál“.

Milan Kotouč, zastupitel

K iNsPeKCi V mateŘsKÝCh 
ŠKOLÁCH
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o proběhlé kontrole  
České školní inspekce v MŠ 9. května, která souvisela 

 s tím, že z důvodu naplnění kapacit mateřských škol 
nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty všechny 

děti, které byly u zápisu.

Jeden z rodičů dítěte, které nebylo přijato do MŠ 9. května, podal 
stížnost k České školní inspekci. Na základě této stížnosti proběhla ve 
dnech 19. a 20. července 2016 v dané MŠ kontrola vedená zástupci ČŠI. 
Kontrolovány byly následující záležitosti:

1.  postup ředitelky školy při přijímání k předškolnímu vzdělávání od ná-
sledujícího školního roku 2014/15 a 2015/16;

2.  podezření na diskriminační charakter kritérií pro přijímání k předškol-
nímu vzdělávání;

3.  přijímání k předškolnímu vzdělávání a informování o volných místech 
v mateřské škole v průběhu školního roku;

4.  nerespektování stanoveného kritéria pro přijetí (děti starší tří let).

Dne 1. srpna 2016 obdrželo Město Mníšek pod Brdy od České školní 
inspekce „Výsledek šetření stížnosti“. V bodech 1., 2. a 3. byla stížnost 
vyhodnocena jako nedůvodná. V bodě 4. ČŠI uvádí, že „nedostatečné 
informování veřejnosti o volných místech ve škole a pravidlech při přijí-
mání dětí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku nevytvá-
ří předpoklady pro řádné naplnění zásady transparentnosti a objektivi-
ty při výkonu veřejné moci svěřené ředitelce školy“ a stížnost označuje 
za důvodnou.

Rada města výsledek šetření projednala na svém zasedání 3. srpna  
a vzala výsledky šetření stížnosti na vědomí s tím, že případná opravná 
opatření budou zapracována do kritérií pro přijímání dětí do MŠ.

Ředitelka MŠ 9. května Marie Šretrová přijala okamžité nápravné opat-
ření a aktualizovala kritéria tak, že je v nich nyní uvedeno: „K předškol-
nímu vzdělávání jsou přijímány děti tříleté a starší“. Dále se RM shodla, 
že doporučí ředitelkám MŠ 9. května i MŠ Nová zveřejňovat informaci 
o volných místech a vytvořit pravidla pro přijímání dětí v průběhu škol-
ního roku.

Radní se nedostatečnou kapacitou mateřských škol kontinuálně zabý-
vají a hledají takové řešení, které by bylo v souladu se zákonem, ekono-
mické a zároveň umožňovalo pružně reagovat na aktuální počet dětí.

Daniela Páterová, místostarostka

Dopis České školní inspekce v plném znění najdete na webových strán-
kách města.
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ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Nejdůležitějším bodem programu 14. zasedání městského zastupitel-
stva 29. června byl závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015. Přítom-
no bylo 14 zastupitelů (omluvena  byla zastupitelka Šárka Slavíková 
Klímová). V úvodu si zastupitelé opět odhlasovali jmenovité hlasování 
o jednotlivých usneseních. 

Veřejná schůze 
Veřejnou schůzi zahájilo vystoupení Roberta Izáka, který kritizoval tzv. 
eM zpravodaj. Autorovi Petru Jánskému, který není občanem města 
ani zde nevlastní nemovitost, tudíž nemá možnost vystoupit ve veřej-
né schůzi automaticky, zastupitelé možnost reakce nedali (pro 4, proti  
9 hlasů).

Během veřejné schůze zastupitelé odhlasovali změnu jednacího řádu,  
a to prodloužení časového limitu pro jednotlivé řečníky ze 3 na 5 minut. 

Marie Janů vystoupila s podnětem, který se týkal možného rozvodu 
vody na hřbitově, oprav dopravního značení, otázky možné podpo-
ry zařízení MBÚ a odvezené ekologické zátěže z areálu ÚVR. Zastu-
pitelstvo uložilo OSMI prověřit, jaké jsou možnosti rozvodu vody na  
hřbitově. K tématu dopravního značení uvedla vedoucí OSMI Pavla 
Duchoňová, že město je nemůže měnit samo o své vůli, ale pouze se 
souhlasem dopravního inspektorátu a odboru dopravy MÚ v Černoši-
cích. Město by rádo provedlo kompletní pasport dopravního značení  
v Mníšku jako celku, cena za takový přehled se podle starosty a vedoucí 
OSMI pohybuje však řádově ve stovkách tisíc korun. Ohledně potřeby 
oprav značení a odstranění větví, které některé dopravní značky zakrý-
vají, OSMI převezme podněty od paní Janů k řešení. 

Starosta uvedl, že MBÚ nevzniká ani nevznikne. Z jeho pohledu by moh-
la být přínosná spíše dotřiďovací linka, díky níž by se z odpadu vytřídily 
ještě suroviny k dalšímu využití. Uvedl, že od roku 2020 nebudou sklád-
ky zakázány, ale velmi cenově znevýhodněny – preferovány budou jiné 
způsoby nakládání s odpadem.  O tom, že byl z areálu ÚVR odvezen 
nebezpečný odpad, město podle něj nebylo informováno, protože se 
jednalo o záležitost soukromého investora. 

Další z diskutujících, Z. Jírovský, vznesl dotaz k tématu dětí, jež ne-
mohly být přijaty do mateřských školek. Místostarostka Daniela  
Páterová reagovala s tím, že v silách města není přijmout všechny děti, 
které byly u zápisu, protože letos nebude možné navýšit kapacitu ve 
stávajících školkách. Variantou by podle ní mohla být tzv. dětská sku-
pina či navýšení míst v soukromých zařízeních, jednání podle ní ale 
ještě nejsou (nebyla ke dni zasedání zastupitelstva) uzavřená. (Pozn. 
red.: dětské skupiny jsou určeny již  dětem od jednoho roku, fungují 
na neziskové bázi a poskytovatel, jímž může být zaměstnavatel, ne-
státní nezisková organizace, územní samosprávný celek, tedy např. 
obec, dále ústav, vysoká škola nebo církev, má možnost za každé dítě 
zařazené do skupiny uplatnit slevu na dani ve výši minimální mzdy 
za rok.) Tentýž účastník veřejné schůze kritizoval postup ředitelky MŠ  
9. května a zastupitelky města Marie Šretrové při přijímání dětí do MŠ. 
M. Šretrová oponovala s tím, že žádná pravidla neporušila a o přije-
tí dítěte do školky rozhoduje ředitel, který za to nese zodpovědnost,  
a zákon umožňuje přijetí dítěte i v průběhu školního roku. Citací ze 
zákona toto podpořil i starosta města. 

Pavilon 
V červnu byla uzavřena úvěrová smlouva s Českou pojišťovnou a. s. do 
maximální výše čerpání 40 mil. Kč. Na konci června bylo vyhlášeno vý-
běrové řízení na dodavatele stavby. Ačkoliv původně měly být obálky  
s nabídkami otevřeny již v srpnu, vzhledem k velkému množství dotazů 
uchazečů o zakázku byl termín posunut na počátek září. O výběru do-
davatele rozhodne především cena, která tak může být finálně o něco 
nižší, než předpokládaných 77 mil. Kč včetně DPH.

Souběžně s výběrem dodavatele pro budoucí stavbu probíhá řízení o 
vydání územního a stavebního povolení. Územní rozhodnutí na stavbu 
bylo vydáno. Proti jeho vydání se odvolalo několik občanů a sdružení 
Zdravý Mníšek. Nyní celé řízení řeší Středočeský kraj. Je předpoklad, že 
ještě v září bude o celé věci rozhodnuto. Město Mníšek pod Brdy se po-
kusilo zapracovat do projektu i připomínky občanů z nového sídliště. 
Nebylo ale možné vyhovět všem. Do projektu se nezapracovaly takové 
připomínky, které by stavbu Pavilonu zcela znemožnily nebo by ji v čase 
posunuly  o několik let.

Názor opozičního zastupitele 
OBČaNÉ a PaVILON
Znám případy, kdy největší kritici občanských iniciativ či spolků, které 
vstupují do správních řízení, ve chvíli, kdy stavba či jiná činnost může 
negativně ovlivnit jejich zájmy, se sami stávají horlivými zastánci práv-
ních předpisů, které umožňují účast občanů ve správních řízeních. 
Nikdo z nás neví, kdy na základě právního systému se bude snažit  
o ochranu svého prostředí a legitimních zájmů. Proto bych velmi rád, 
abychom se tu část občanů, která se snaží svá práva nějakým způsobem 
hájit, naučili respektovat.
V současné době, právě v souvislosti s přístavbou základní školy, pro-
bíhá odvolání přímých účastníků územního řízení ke stavbě přístav-
by. Důvody odvolání je možné si přečíst na webu Mníšku. Není to ale  
o tom, že se tito občané náhle probudili a začali jednat až při územním 
řízení, naopak už několik měsíců předem vysílali k radnici signály, že 
se obávají, že provoz „Pavilonu“ jim zhorší současný standard bydlení. 
Na některé možné střety provozu Pavilonu se zájmy občanů v okolních 
domech a ve všech ulicích ke škole jsem sám upozorňoval zastupitele 
a radní už v lednu 2016 na pracovním jednání o Pavilonu. A navrhoval 
jsem určitá opatření.
Nicméně tito občané jsou přímí účastníci řízení, a tak využili práva po-
dat námitky k územnímu řízení přístavby ZŠ 420. A protože s vypořá-
dáním svých námitek nebyli spokojeni, podali odvolání ke kraji. Projekt 
se tak zpozdí o řadu týdnů, možná natolik, že pokud nepřijde výjimka, 
ztratí se možnost čerpání dotace.
Nehledejme však příčinu zpoždění u občanů, co podali odvolání, ale  
v tom, že projekt přístavby ZŠ (od r. 2014) byl k povolení předložen jen 
pár měsíců před vypršením termínu čerpání dotace. Radnice se ani ne-
snažila s občany po podání jejich námitek a následného odvolání sejít 
a společně hledat možnost, jak jejich obavy řešit. A mám za to, že mož-
nost řešit byla, nemuselo to tedy dojít až k odvolání.
Osobně se snažím o to, aby alespoň řádně přihlášené spolky byly in-
formovány již v době, kdy se město dozví o záměru stavby, a tak mohly 
být dány námitky včas - před zahájením řízení. Rada toto zamítla. Po 
prosazení do programu zastupitelů se tento bod již dvakrát nedostal 
pro časovou tíseň k projednání.

Pavel Jeřábek, zastupitel 

Tělocvična
V dalším bodě se starosta věnoval tématu tělocvičny. Postupně byly 
schváleny 3 dodatky ke smlouvě. Prvním z nich došlo k navýšení 
ceny o vícepráce o 250 tis. korun, a to především kvůli změně zákla-
du, kterou vyžadovala vodohospodářská situace ve výkopech. Druhý 
dodatek prodloužil termín dokončení stavby do konce července),  
a to z důvodu komplikací při zakládání stavby a nutným přeložkám. 
Třetí dodatek byl v čase zasedání ještě v jednání a obsahuje změny 
týkající se štítových stěn, přeložky vodovodu a doplnění zařizovacích 
předmětů pro WC a šatny, to vše ve výši cca 418 tisíc Kč. Pokud bude 
schválen v předloženém znění, bude podle starosty celková výše ná-
kladů na stavbu tělocvičny 17 155 428 Kč bez DPH. Počítat se však 
ještě musí s navýšením nákladů na vzduchotechniku kvůli zpřísnění 
zákonných požadavků, další náklady vzniknou u kotvení čelních oken, 
současně ale bude naopak snížena cena štítových stěn. Starosta také 
zmínil, že náklady by měla snížit i změna místa pro deponii odvezené 
zeminy, která vznikne (již vzniká) při dálnici D4 v místě plánovaného 
protihlukového valu. Celková předpokládaná cena za stavbu by se po-
dle starosty měla pohybovat kolem  22 mil. Kč vč. DPH v závislosti na 
rozsahu dokončovacích prací. K tomu je potřeba připočíst náklady za 
technickou pomoc a projektové práce.

Tělocvična finišuje 
Tělocvična, jejíž stavba byla zahájena vloni na podzim, jde do finále. Zá-
kladní stavba je dokončena, zbývá dokončit vnitřní vybavení. Nejprve 
se musí udělat litá betonová podlaha, která musí poté náležitě vyzrát. 
Následovat bude finální úprava povrchu. Zapotřebí je také obložení 
stěn. Kolaudaci, která by měla proběhnout v září, budou ještě před-
cházet kontrolní měření, která ověří, že nový prostor splňuje všechny 
parametry.

Ke zdržení došlo z důvodů komplikací při zakládání stavby a pak v červ-
nu a červenci. Podle vedení města bylo nutné osadit nový a výkonnější 
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typ vzduchotechniky, neboť od ledna t. r. začaly platit nové předpisy, 
byl zvolen trvanlivější a lepší typ obložení vnitřních stěn, doplněny 
chodníky a veřejné osvětlení v prostoru areálu, vybavení  toalet, sprch 
a šaten. Posledním termínem, do něhož by stavba tělocvičny měla být 
hotova, je 31. srpen (schváleno RM dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, při-
čemž do daného termínu má být dílo předáno a vyklizeno staveniště, 
ke kolaudaci by měla být tělocvična připravena do 25. srpna). Vzhledem 
k tomu, že dodavatel stavby, firma Profistav Litomyšl a. s., se smluvně 
zavázal k dodržení stanoveného termínu, posun dokončení stavby pro 
něj, jak redakci potvrdila vedoucí OSMI, bude znamenat platbu penále.

Navzdory zpoždění by však letos na podzim měly děti z mníšecké zá-
kladní školy začít sportovat v novém prostředí.

Názor člena kontrolního výboru 
Stav, který je dnes na kontrolních dnech, je docela hektický, jak to při 
dokončování staveb bývá. Při kontrolním dnu 3. srpna projektant upo-
zornil na výškový rozdíl obloukového nadpraží. Tento rozdíl je v řádu 
20 cm, a tudíž okem jasně viditelný. Dodavatelská firma byla na tento 
problém upozorněna a bylo jí sděleno, aby do příštího kontrolního dne 
přišla s nápravným řešením. Všem je jasné, že tato křivost je důsledkem 
nedokonalé dodávky střešní konstrukce. Po všech geodetických měře-
ních (vše dle norem) byla tato konstrukce odsouhlasena městem. 

Názor OSMI a můj je okenní rám posunout a vystředit s tím, že se otevře 
vnitřní zapláštění na obou stranách u oken. To znamená pro dodavatel-
skou firmu opětovné zdržení a finanční ztráty. Při zaměření a montáži 
okenní konstrukce muselo být subdodavateli oken jasné, že obloukové 
nadpraží bude výškově rozdílné. Sázka na jakési  zakamuflování je asi 
samozřejmostí! Z toho tedy vyplývá, že nesouhlas s převzetím takovéto 
fušeřiny je nezbytný.

Pokud by byla projektová dokumentace ve stavu prováděcího projektu, 
neobjevovaly by se vícenáklady, jak je známe dnes.

Roman Procházka, zastupitel a člen kontrolního výboru

závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2015 
Zastupitelé měli před zasedáním k dispozici jak samotný závěrečný 
účet, tak materiál předložený zastupitelem Pavlem Grygarem, jenž na-
vrhoval schválit závěrečný účet města tzv. s výhradou. Podkladem pro 
kritiku byl rozbor auditu Lenky Jeřábkové. Ta napadla například to, že 
rozpočet je sestaven se zůstatkem jen 200 tisíc Kč, či výši opravných 
položek. Jednání byli přítomni i Ing. Jaroslav Trávníček (zpracovatel au-
ditu) a finanční analytik Petr Chotívka, kteří zmíněné výhrady odmítli 
jako neopodstatněné. 

Starosta upozornil, že odsouhlasení závěrečného účtu s výhradou zna-
mená ohrožení zisku dotací například na Pavilon, u něhož je podmín-
kou pro vydání rozhodnutí schválení závěrečného účtu bez výhrad. 

Zastupitelka Hana Kotoučová se pozastavila nad požadavkem, který 
byl součástí námitek a radě města ukládal vrátit do rozpočtu města 300 
tisíc korun, jinak bude muset být podáno trestní oznámení. Jednalo se  
o částku, která byla původně určena na cyklostezky, ale na konec z ní 
byl financován umělý trávník na hřiště. Dle vedoucí finančního odboru 
byla chyba v zaúčtování, nikoliv v rozhodnutí. Jak uvedl starosta, uve-
dená částka byla zahrnuta do rozpočtu a tím, že byla čerpána na jiný 
než původní účel, nedošlo k žádnému rozporu se zákonem, neboť se 
jednalo o takovou variantu dotace, kdy její určení může určit žadatel. 

Zastupitel David Řehoř požadoval vyjádření OSMI a finančního odboru 
ke vzneseným námitkám, na což vedoucí finančního odboru odpově-
děla s příslibem vyjádření přibližně do týdne. Dle následného usne-
sení zastupitelů zajistí rada města zpracování odpovědí na jednotlivé 
podněty, které zpracovala L. Jeřábková a předložil P. Grygar (pozn. red.: 
redakce oslovila L. Jeřábkovou se žádostí o vyjádření, ale autorka to  
odmítla s tím, že není možné uvést stručné shrnutí námitek).

Následně zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet Města Mníšku 
pod Brdy za rok 2015, a to bez výhrad. A schválena byla také účetní 
uzávěrka. 

Kvalifikovaná žádost občanů
Zákon umožňuje podat min. 0,5 % občanů daného města tzv. kva-
lifikovanou žádost o projednání určitě věci zastupitelstvem nebo ji-
ným orgánem města. Na základě takové žádosti zastupitelé souhlasili  
s provedením kontroly vnitřního kontrolního systému, pohledávek, 
závazků a dlouhodobých smluv Města Mníšku pod Brdy, a to nezá-
vislou firmou, která vzejde z poptávkového řízení. Výběrová komise 
bude šestičlenná, složená z odborníků v dané oblasti. Tři členové  
komise budou nominováni koalicí a tři členové komise budou nomi-
nováni opozicí. Zadávací podmínky pro poptávkové řízení připraví 
kontrolní výbor.

Kontejnerové třídy
Posledním bodem, kterému se zastupitelé věnovali po schválení ma-
jetkových záležitostí, bylo téma tzv. kontejnerových tříd, tedy dočasné-
ho řešení pro navýšení kapacity základní školy. Místostarostka Daniela 
Páterová uvedla, že na poptávku města zareagovaly svou nabídkou  
2 firmy  pro prodej a 2 pro pronájem kontejnerů (z 9 oslovených). Za-
stupitelé se na základě doporučení výběrové komise rozhodli pro kou-
pi, nikoliv pronájem kontejnerů, a to od firmy Zrup Příbram a.s. (proti 
hlasoval zastupitel P. Jeřábek, zdržel se P. Grygar). Celková pořizovací 
cena kontejnerů by měla být 6 044 981 Kč vč. DPH. Financovány by měly 
být do konce r. 2016 z dotace od Kraje ve výši 1 mil. Kč, cca 800 tis. od 
okolních obcí a 1 mil. Kč z rozpočtu města (z peněz původně určených 
na část kanalizace ve Stříbrné Lhotě a na automatickou tlakovou sta-
nici - oba záměry podle vedení města nebude možné letos zrealizovat  
v plném rozsahu - a na opravu cesty před zámkem). V letech 2017  
a 2018 bude město muset uhradit 2x1,63 mil. Kč. Zakoupené kontej-
nery město může po výstavbě Pavilonu použít pro jiné účely, případně 
prodat.  

Kontejnerové třídy  
- nejen pro děti z mníšku, ale i z okolních obcí
Cesta k navýšení kapacity ZŠ Komenského 420 formou kontejnero-
vých tříd byla opravdu dlouhá. Již v loňském roce bylo požádáno  
o dotaci na pořízení tohoto řešení na MŠMT, této žádosti však nebylo 
vyhověno. 

Pokládání izolace před tvorbou finálního povrchu uvnitř tělocvičny

Čelní stěna tělocvičny
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z RADNICE 

KdY BUdE HřIŠTĚ Na NOVÉm SídLIŠTI
Do 30. srpna mohli zájemci podat svou nabídku na realizaci dětského 
hřiště na novém sídlišti. Rada města původně vypsala výběrové řízení 
již v červenci, ale následně byl změněn věk dětí, pro něž bude hřiště 
určeno (3-14 let). Na základě nabídky bude podána žádost o dotaci  
v rámci grantového řízení Nadace ČEZ (tzv. Oranžová hřiště).

ÚPraVa CENíKU SBĚrNÉHO dVOra
S platností od 23. června byl změněn ceník služeb sběrného dvora tří-
děného odpadu Mníšek pod Brdy, ceník za předání odpadů ve sběrném 
dvoře pro občany Mníšeckého regionu a pro občany města Mníšek pod 
Brdy.
U ceníku za předání jednotlivých druhů odpadů se mění jen několik  
položek, např. cena za předání betonu, cihel, tašek a směsí těchto ma-
teriálů, a to z 0,50 Kč/kg na 0,80 Kč/kg, zdarma je pro mníšecké poplat-
níky nově předání dřeva včetně dřevotřísky (pro občany Mníšeckého  
regionu mimo Mníšek je cena snížena ze 4 Kč/kg na 1,70 Kč/kg). 
Výrazněji se mění cena za přistavení kontejnerů. Za kontejner na bio-
odpad zaplatíte 450 Kč (dříve bylo pro mníšecké poplatníky zdarma),  
cena za přistavení kontejneru na objemný odpad se liší dle velikosti 
kontejneru a začíná nově na 1 600 Kč. 
Kompletní ceník najdete na webu města www.mnisek.cz v sekci Kam 
s odpadem. 

NOVÝ mOST BUdE TrVaNLIVĚJŠí a HEzČí
V sobotu 6. srpna dopoledne byla zahájena demolice pravého pásu  
dálničního mostu na D4, který vede přes Mníšek pod Brdy. Byla s ní  
spojená uzavírka, která zkomplikovala automobilovou a autobusovou 
dopravu z a do Mníšku, která trvala však jen o víkendu. Až do podzimu 

(do konce listopadu) bude ale komunikace pod mostem kvůli staveb-
ním pracím zúžena.  

Most byl postaven na přelomu 70. a 80. let. Byl v té době koncipován na 
menší zátěž a s výhledem, že bude sloužit 25 let (zatímco nové mosty 
jsou stavěny minimálně na 50 let). Nový most by měl být nejen hez-
čí, ale i trvanlivější. Zatímco ten starý  byl z prefabrikovaných nosníků, 
nový bude z monolitických dvoutrámů. Nyní stavebníci vytvoří betono-
vý úložný práh a současně začnou stavět skruž pro novou mostní desku. 
V druhé polovině září či na počátku října se pak bude stavět samotná 
nosná konstrukce. Stavba jde podle plánu, který předpokládá dokon-
čení pravé části mostu do konce listopadu. Za 2-3 měsíce poté začne 
obdobně stavba levé části mostu. 

KaNaLIzaCE VE STříBrNÉ LHOTĚ
Během podzimu začne dle informací Odboru správy majetku a inves-
tic výstavba kanalizace ve Stříbrné Lhotě, a to na okraji této místní 
části ve směru od Mníšku, vpravo od příjezdu po Lhotecké (u zastávky 
„U Křížku“). Dotkne se pouze několika domů, jejichž majitelé budou 
informováni přímo dopisem, jenž obdrží do schránky. Stavba by měla 
proběhnout i skončit do zimy. 

Druhá souběžná plánovaná stoka a vodovodní řad se oproti plánům 
letos realizovat nepodaří, neboť se nezdařilo dospět k dohodě s vlast-
níky pozemků. O této věci však bude město dále jednat.

CO SE dĚJE Na LOUCE U ŠKOLY
Ani základy pro Pavilon, ani přípojky pro školu. Na louce u školy probíhá 
oprava kanalizace, a protože je zde tvrdé skalní podloží, je oprava ná-
ročnější, než na jiných místech.

Zora Kasiková, redakce

Začala jednání se zástupci okolních obcí, zda by byly tyto obce ochot-
ny a schopny finančně se podílet na pořízení kontejnerového řešení. 
Po zápise do prvních tříd pro rok 2016/17 bylo jasné, že se podaří děti 
z Mníšku pod Brdy umístit do budovy stávající základní školy. Dětí  
z okolních obcí však bylo tolik, že by vystačily na celou jednu třídu  
– a ta by se už do budovy školy nevešla. Zástupci města Mníšek  
i okolních obcí zahájili jednání s hejtmanem Středočeského kraje  
a následně požádali Krajský úřad Středočeského kraje o mimořádnou 
dotaci. Tato dotace byla dne 28. 6. 2016 schválena Zastupitelstvem 
Středočeského kraje a starostové okolních obcí definitivně potvrdi-
li svou finanční spoluúčast. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavby a zastupitelé na svém zasedání dne 29. 6. rozhodli, že výstavbu 
kontejnerových tříd pro zkapacitnění ZŠ Komenského 420 provede 
společnost ZRUP Příbram a.s. Smlouva na výstavbu kontejnerových 
tříd byla uzavřena 8. července a ihned se rozjela výroba kontejnerů.  
V současné době jsou hotové základy, dokončuje se výroba samot-
ných kontejnerů a cca od 8. září by měly být naváženy na místo. Ná-
sledně bude probíhat kompletace tak, aby mohly být uvedeny do 
provozu. Termín dokončení stavby je stanoven na 30. září. 

Celá budova přístavby ZŠ musí vyhovovat přísným podmínkám pro 
veřejné stavby. Nemusíte se tedy bát, že by děti chodily do plecho-
vých lodních kontejnerů či stavebních buněk. Budova bude zateple-
ná, zevnitř opatřená sádrokartonem, na podlaze bude PVC, toalety 
budou obloženy keramickým obkladem, třídy budou vymalované, 
budou v nich tabule i potřebný nábytek (lavice, židle) a v šatnách 

budu skříňky. Děti budou do doby dokončení v náhradních učeb-
nách v budově školy. Rodiče těch prvňáčků, kterých se to týká, dostali  
e-mailem informaci od paní ředitelky a také od třídních učitelů.

Daniela Páterová, místostarostka

Kompletní videozáznam jednání zastupitelů můžete shlédnout  
na webu mnisek.cz.

Zora Kasiková, redakce

Podobné kontejnery by měly stát již brzy v Mníšku

Po odstranění pravé části mostu probíhají přípravy pro novou konstrukci
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iNFORmaCe městsKÉhO ÚŘadu V mNÍŠKu POd BRdY  
K ORgaNiZaCi a mÍstě KONÁNÍ VOLeB dO ZastuPiteLstVa stŘedOčesKÉhO KRaJe

Pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 
7. 10. 2016 a 8. 10. 2016, jsou stanoveny v Mníšku pod Brdy tyto  
volební okrsky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu.

Dne 7. října 2016 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 8. října 2016 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy:
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 
114, 131, 132, 140,  152, 153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152
Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 
182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p. 124
Terezie Wagnerové
Tovární
U Lesíka
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. p. 1032, č. ev. 119, 181, 261, 356

Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy:
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p. 272, 337, 357, 387,420, 427, 433,         
471, 833, 851, 881, 913,426,1533
Nádražní – č. p. 603, 604, 613, 614, 615, 616, 
 617, 618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy:
5. května
9. května

K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
V Zahrádkách
Zahradní
a dále č. p. 1118,1339,1384, č. ev. 409, 03, 34, 258, 348, 659, 690

Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně 291, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy:
Čisovická – č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 301, 318, 362, 363, 
372, 401, 409, 410, 306E
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová

Rymaně:
Severní
U Červeného Kříže
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226, č. ev. 737, 202, 414 

Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

Pozn.: O případných nově vzniklých ulicích a jejich zařazení do voleb-
ních okrsků naleznete více informací na www.mnisek.cz.

VOLEBNí OKrSEK č.1

VOLEBNí OKrSEK č.4

VOLEBNí OKrSEK č.5

VOLEBNí OKrSEK č.2

VOLEBNí OKrSEK č.3
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BOLŠEVNÍK NA MNÍŠECKU STÁLE NEMIZÍ
V pátek 15. 7. 2016 jsme se vydali v počtu 3 nadšenců do boje s bol-
ševníkem. Hlavním iniciátorem byl pan Jan Chura, který město navedl 
na myšlenku zaregistrovat se do portálu „Zapojím se“  (www.zapojimse.
cz) a prostřednictvím toho pak oslovovat firemní dobrovolníky na po-
třebné práce ve městě. Byla to taková naše první vlaštovka, jak lze tuto 
úžasnou iniciativu využít pro potřeby města. 

Bolševník je tady opravdu velkým problémem. Letos je likvidace této 
invazní rostliny zase jen na nás a na vlastnících pozemků, žádost  
o grant ke Krajskému úřadu Středočeského kraje nebyla podpořena. 
Práce probíhala na lokalitě u Malé Svaté Hory a pak jsme se přesunuli 
k rybníčku pod Skalkou. Nejprve byly obrovité rostliny podříznuty pil-
kou na teleskopické tyči a následně zbaveny květenství s plody, které 
by mohly již na ploše uzrát. Květenství byla shromažďována na hroma-
dy a později po uschnutí budou spálena. Do dutin stonků jsme vzápě-
tí nalili herbicid, aby došlo k úhynu rostliny. Byla to práce namáhavá, 
za nepříjemného pachu linoucího se z rostlin, ale vykonaná s dobrým 
pocitem, že děláme něco užitečného pro přírodu v našem okolí. Velké 
díky také patří panu Smetanovi, který se akce aktivně zúčastnil, od-
borně na ni dohlížel a vybavil nás potřebnými nástroji k práci.

dobrovolníci mohou pomoci i s akáty na Pivovárce
V rámci firemního dobrovolnictví bychom rádi na podzim, na konci 
září, zorganizovali likvidaci zmlazení akátu na Pivovárce, které bude 
spočívat v odstranění výmladků a v následném ošetření herbicidem. 
Pokud byste se jako dobrovolníci v rámci svého zaměstnavatele chtěli 
zapojit, budete vítáni! Dále plánujeme také údržbu Skaleckého areálu 
a případně i výsadbu nových stromků. Budete-li mít chuť, pomocných 
rukou není nikdy dost.

Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí

Zprávy z radnice
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MNÍŠEK POD BRDY JE BLÍZKO ZISKU 
ODPADOVÉHO OSKARA 
Hospodárné a ekologické nakládání s odpadem se vyplatí. Podle Arniky 
patří naše město spolu s Úvaly k jediným obcím s více než 5 000 obyva-
teli ve Středočeském kraji, které mají produkci směsných komunálních 
odpadů pod 150 kg na 1 obyvatele a splňují tak podmínky soutěže Od-
padový Oskar 2016. 
Limit 150 kilo na osobu organizátoři soutěže zvolili proto, že této hod-
noty se daří dosahovat i v sousedních vyspělých státech, v Česku je ale 
většinou tato meta stále vzdálená. Smyslem soutěže je dle organizáto-
rů upozornit na dobré příklady z praxe. Arnika se ale nezajímá pouze  
o absolutní čísla - soutěž má 2 kategorie. V první bude pořadí obcí  
stanoveno na základě absolutní hodnoty produkce směsného komu-
nálního odpadu (s ohledem na velikost obce), v druhé kategorii vybere 
odborná komise obce, které mohou navíc ostatním sloužit jako inspira-
ce díky svému přístupu k nakládání s odpadem. 
„Současný vývoj jednání o novém zákonu o odpadech naznačuje, že 
aby obce nemusely platit vysoké poplatky za uložení směsného odpa-
du na skládky (nárůst z 500 na 1 850 Kč za 1 uloženou tunu), budou 
muset jeho produkci snížit alespoň pod 150 kg na 1 obyvatele a rok. Od 
roku 2024 bude také na skládky možné ukládat jen komunální odpady 
s nízkou výhřevností a malou respirační aktivitou AT4 (slouží k hodno-
cení biologické stability odpadu),“ komentuje současný stav přípravy 
nového zákona o odpadech Milan Havel z Arniky.

Jak probíhá sběr odpadu v mníšku
Odvoz směsného odpadu domácností stejně jako vytříděného odpadu 
z barevných kontejnerů zajišťuje firma KOMWAG. Svoz probíhá 2x týd-
ně, v úterý to je navíc ve dvou směnách (ranní od 6 hod. a večerní do  
22 hod). Odpad, který se shromáždí na sběrném dvoře, a odpad z hně-
dých kontejnerů na bioodpad likviduje Město.
Podle starosty je jednoznačnou snahou města motivovat občany k co 
nejvyššímu třídění a tedy co nejmenšímu množství odpadu směsného. 
Zatímco tříděný odpad je dnes komodita a část z nákladů na jeho svoz 
se městu vrací od společnosti EKOKOM, svoz směsného odpadu je ná-
kladový ve všech směrech. 

Město občanům s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy poskytuje pří-
spěvek 200 Kč na poplatky za svoz směsného komunálního odpadu. 
Cílem je nejen motivovat Vás k zodpovědnému nakládání s odpadem, 
ale také vést zde bydlící občany k přihlášení se k trvalému pobytu, což 
přináší obci příjmy v rámci rozpočtového určení daní. 
Odpad se převáží ze sběrného dvora na překladiště a dotřídění do are-
álu UVR, poté částečně na skládku (např. v Příbrami) a částečně ke spá-
lení. 

Sběr bioodpadu
Novinkou uplynulých týdnů jsou hnědé kontejnery určené pro biodpad 
z domácností, které jsou, jak jsme Vás informovali v minulém Zpravoda-
ji, rozmístěny po městě. Jedná se o další způsob likvidace biodpadů. 
Město plní zákonnou povinnost sběru tohoto typu odpadu již provo-
zováním sběrného dvora a hnědé kontejnery jsou nabídkou nad rámec 
této povinnosti. Tzv. kuchyňský odpad tvoří dle radnice jen malou část 
bioodpadu, který lidé vyhazují do nádob na směsný odpad (častěji jde 
o trávu, listí, v zimě pak popel). Pro zahradní odpad máte možnost pla-
ceného svozu (větví, trávy, listí apod.) a také bezplatnou možnost tento 
odpad uložit do kontejnerů, které trvale stojí před sběrným dvorem. 
Současně město poskytuje k dlouhodobému pronájmu kompostéry, 
které můžete umístit ke svému rodinnému domu, případně se domluvit 
se sousedy a využívat je společně. 
Biodpad je svážen do líšnické kompostárny. Ideální variantou by bylo, 
kdyby Město mělo kompostárnu vlastní, protože by nemuselo platit za 
předání bioodpadu a navíc by získalo produkt kompostárny, tedy hu-
mus či zeminu. Zásadní pro kompostárnu je ale vhodné území, které 
prozatím k dispozici není.

Výsledky soutěže Odpadový Oskar budou známy během podzimu  
a Zpravodaj Vás s nimi seznámí.

Podrobnosti k soutěži Odpadový Oskar 2016:  
http://arnika.org/odpadovy-oskar 
Informace k tématu odpadů: http://arnika.org/odpady

Zora Kasiková, redakce

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 4. 2016 

úterý – pátek  8.00 –12.00      14.00 –17.00
sobota   8.00 –12.00

Zprávy z radnice
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ZačÍNÁme daLŠÍ ŠKOLNÍ ROK
Ve školním roce 2010/2011 měla škola 387 žáků, v září 2016 bude 
mít cca 750 žáků -  podíl na takovém nárůstu má nejen to, že Mníšek 
je pro rodiny s dětmi velmi zajímavou lokalitou, ale i  nabídka školy.  
Naši učitelé nastavili laťku vzdělávání a nabízených služeb souvisejících 
se vzděláváním vysoko, proto je o umístění do naší školy veliký zájem. 
Za poslední roky se nám zvýšil několikanásobně zájem o přestup žáků z 
jiných škol, který nesouvisí se stěhováním, ale se změnou školy. Někteří 
rodiče se dokonce dotazují, jaké se u nás platí školné.  My si samozřejmě 
plně uvědomujeme, že je třeba na sobě stále pracovat, aby kvalita na-
bízeného vzdělávání byla i nadále na vysoké úrovni. Touto formou bych 
ráda veřejně vyjádřila svoje poděkování všem učitelům, kteří odvádí  
v naší škole kvalitní práci, pracují na sebevzdělávání i dalším podpo-
rovaném vzdělávání školou a během výuky odevzdávají svým žákům 
maximum, přestože nemají k dispozici dostatečný prostor. 

S novým rokem nové vybavení i novinky ve vyučování
Každý rok školu také vybavujeme novými pomůckami a materiály. 
Každá třída má dnes minimálně dataprojektor s plátnem, v 15 třídách 
máme interaktivní tabule (jedna z nich přibyla přes prázdniny), pořídili 
jsme i mobilní iPad učebnu pro všechny třídy. V uplynulém roce se nám 
díky grantům podařilo vybavit dílny dostatečným nářadím včetně ruč-
ního elektrického. Z dalšího grantu budujeme zahradní učebnu - altán 
i sezení z hlíny a slámy. Budeme mít cesty pro bosé nohy a záhonky na 
byliny, větrnou elektrárnu a meteostanici. Díky efektivnímu hospodaře-
ní jsme mohli pořídit nové herní prvky na školní zahradě, které využívá 
především družina, ale i běžné třídy. Pro prvňáčky máme připraveny 
nové šatní skříňky, vznikly nové prostory pro školní poradenské praco-
viště. Během prázdnin byly nově vymalovány šatny, několik tříd a spo-
jovací chodby, ve dvou třídách byly vyměněny parkety, v dalších třídách 
jsou nové lavice a stoly. 

Připravili jsme nový školní řád (který například zakazuje žákům pou-
žívání mobilních zařízení kromě vyučovacích hodin i o přestávkách  
a naopak jim umožňuje předkládat  své nápady, náměty na zlepšení 
Školské radě) a také Školní vzdělávací program (jehož obsah je  dopl-
něn o minimální doporučenou úroveň očekávaných výstupů z výuky 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Do školy od nového škol-
ního roku také nastoupí několik nových pedagogů:

Mgr. Zuzana Hezká - angličtina 2. stupeň + 1. stupeň,
Mgr. Martina Muchová – francouzština 2. stupeň, angličtina 1. stupeň,
Mgr. Marie Davídková – hudební výchova 1. i 2. stupeň, 
Monika Janočková - angličtina 1. stupeň,
Helena Hadrabová – výchovy  1. stupeň,  
Mgr. Daniel Drmla – tělesná výchova + 1. stupeň,
Mgr. Marek Inderka - 1. stupeň, 
Mgr. Gabriela Doležalová - nová školní psycholožka, 
Mgr. Alena Benďáková, Helena Prosnerová, Lucie Strejcová - vychova-
telky a asistentky.

V říjnu vyjede další skupina žáků do Španělska a plánujeme i další vý-
jezdy stejně jako v minulých letech, i když budeme muset bohužel vždy 
přihlížet k aktuální bezpečnostní situaci ve světě (plánovaný výjezd do 
Turecka byl takto nahrazen jinou destinací).

Všem čtenářům bych ráda popřála hodně dobrých nápadů, které město 
Mníšek pod Brdy budou posouvat stále dál. A  nám všem hlavně hodně 
zdraví a úspěšný školní rok 2016/2017.

Michaela Pažoutová, ředitelka, ZŠ Mníšek

ZAUJALO NÁS
Básně by Valy, žákyně 8. třídy mníšecké základní školy

Tento krásný kraj,
je země ráj
Rozhlídni se, matko má
a koukni, co všecko má
Zamiluješ si tento kraj, 
vždyť je to světa ráj.
Kraj by Valy

Utrpení a smrt je ve Vašem státě
Proč to vy vládnoucí těm lidem děláte?
Vždyť je to váš lid
Dejte jim konečně klid
Přece by to mohlo býti snadné
Nechte je oplakat své mrtvé
Podívejte se na ty strašlivé snímky.
Přistupte na jejich podmínky.
Prosaďte nového prezidenta, nechte je volit.
Přestanou vám na dveře zvonit.
Každou hodinu někdo zemře,
vy potom všem lžete,
Dříve to bývala krásná země, 
teď je to tu troskami poseté všude.
Sýrie by Valy

Uvítáme i další zajímavé básně, povídky od dětí, žákyň a žáků našich 
škol. Napište nám do redakce!

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)
> kurzy školních předmětů žáků zákl. a střed. škol - zejména matematiky
    a českého jazyka
> příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy
> příprava na přijímací zkoušky na 6-ti a 8 letá gymnázia
> 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 - 4 žáci ve skupině)
> kurz Základy rétoriky a prezentace pro děti i dospělé
    - základy správného mluvního projevu

Nabízíme skupinové i individuální lekce.

Do kurzů
se můžete hlásit

i průběžně

začínáme
září 2016

neomezeněKontakt:
Vzdělávací centrum Eden
ul. Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy

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

www.centrummnisek.cz

Školy



11

PřEdáNí KLíČE Od TřídY 5.a
Čas se nám naplnil a po společných krásných čtyřech letech se musí-
me rozloučit. Pro tuto jedinečnou chvíli jsme si připravili program plný 
zpívání pro naše nejmilejší. Pozvali jsme je do školy, aby se společně 
s námi rozloučili s prvním stupněm základní školy a zároveň přivítali 
novou třídní učitelku paní Mgr. Ivanu Širkovou Šifelovou a při té příleži-
tosti jí předali klíč od naší třídy. 
Toto rozloučení pro nás nebylo vůbec jednoduché. Rádi bychom podě-
kovali všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, neboť si našli 
čas a naši radost i smutek s námi sdíleli. Ve třídě, navzdory velmi horké-
mu dni, se sešlo více jak šedesát hostů. Všem děkujeme za Vaši přízeň.
Děkujeme za krásná slova milé paní ředitelky Bc. Marie Šretrové, která 
nás provázela školkou a bedlivým okem sledovala náš další posun ve 
vyšších třídách. Potěšilo nás to!!!
Vážení a milí rodiče, ke slovům dětí bych se ráda přidala i já, odstupující 
třídní učitelka: chtěla bych poděkovat za krásné čtyři roky, které jsem 
s Vašimi dětmi mohla strávit a také se s Vámi poznat i spolupracovat. 
„Byla to bezvadná třída s bezvadnými rodiči.“
Nové paní třídní učitelce přeji nádherné čtyři roky s Vámi. Pevně věřím, 
že děti naplní svůj slib: „Paní učitelko, vítáme Vás, budete mít ráda nás“.

Kolektiv dětí z 5.A a Eva Branná

VOdáCKÝ KUrz  
9.B Na SázaVĚ
Ve dnech 15. - 17.6. se 9.B vydala na 
nevšední výlet. Po lyžařském a cyk-
listickém kurzu z minulých let padl 
los na kurz vodácký. Všichni žáci s 
napětím očekávali, co vlastně tato 
aktivita obnáší. Díky proměnlivé-
mu  počasí děti ochutnaly na vodě 
téměř vše. Horko, bouřky, déšť i vítr.

První den jsme se přesunuli autobusem z Mníšku do Sázavy, kde na nás če-
kal instruktor společně s  kánoemi, pádly, vestami a barely. Po úvodní „pří-
pravě na suchu“ (i když pršelo celé dopoledne), jsme nasedli do kánoí a jali 
se sbírat první zkušenosti s pádlem a s řízením lodě. I přesto, že ne každý 
pochopil, bylo potřeba vyjet do Chocerad. Zde jsme postavili stany a vyšli si 
prohlédnout městečko.
Druhý den nás uvítalo slunce a slibovalo horký den. Čekalo nás 26 km do 
Týnce nad Sázavou. Po zdolání této nemalé vzdálenosti jsme opět postavili 
stany a vykročili do obchodu doplnit zásoby. Zde jsme přečkali nečekanou 
dvacetiminutovou průtrž mračen a poté se vydali, plni neblahého tušení, 
zkontrolovat naše spacáky. K našemu překvapení to odneslo jen pár vyvo-
lených, tudíž jsme se nemuseli vzdát posledního a nejkrásnějšího úseku 
Týnec - Pikovice. 
Škoda jen, že nebylo na závěr lepší počasí, abychom si ještě lépe vychutnali 
jezy a peřeje, které byly po nočním vydatném dešti divoké. Samozřejmě, 
že „cvaknutí“ se jen málokdo vyhnul, ale i tak jsme z výletu přijeli nadšení.
Myslím, že jsme devítiletou školní docházku a naše společné působení na 
druhém stupni zakončili stylově a hlavně si myslím, že všichni máme na co 
vzpomínat.
„A o tom to je“. Mgr. Lenka Jandová

reakce dětí:
Vodácký výcvik se mi líbil, protože byl velmi naučný. Naučili jsme se řízení 
kanoe, správnou techniku pádlování a také stanování. Výlet byl hodně po-
učný, zábavný a moc dobře zorganizovaný.

Jirka Bláha

Nejlepší byl poslední den, kdy jsme měli hodně peřejí a jezů. Celkově jsem 
se cvaknul pětkrát za tři dny. Najeli jsme něco málo přes 50 km. Naučil jsem 
se nové věci, co se týče ovládání lodi a kempování.

Patrik Janda

I přes špatné počasí to většina z nás nevzdala a skvěle si tyto dny užila  
a myslím, že to bylo bezvadné zakončení společných devíti let, na které asi 
nikdy nezapomeneme.

Míša Mrázková

aKČNí dEN mŠ NOVá S HaSIČI a POLICISTY
Ve čtvrtek 23. června proběhla u rybníka Zadňáku celoškolní akce MŠ 
Nová. Záměrem bylo předvést dětem práci hasičů a policistů v reálných 
situacích a ukázat, jak se správně zachovat při hrozícím nebezpečí. Vy-
razili jsme tedy na výlet k Zadňáku, kde nás ale čekalo nemilé překvape-
ní v podobě “pobudy”, který se choval velmi nepřijatelným způsobem 
- rozdělával oheň v místě, kde je to zakázáno, rozhazoval odpadky, ničil 
veřejný majetek a nevybíravě na nás pokřikoval.
Když nepomohly domluvy pedagogů, musela být přivolána městská 
policie a hasiči. Policisté předvedli rychlé zajištění podezřelé osoby, ha-
siči likvidaci nebezpečného ohně a vyčištění prostoru.
I přes to, že děti byly na celou akci připraveny, tajil se jim chvílemi dech 
napětím, ale nakonec vše skončilo radostnými výkřiky a velkým potles-
kem. Viděli jsme obdivuhodné herecké i profesionální výkony!
Hasiči i policisté dále připravili pro děti několik stanovišť, kde si mohly 
poslechnout spoustu zajímavostí, prohlédnout a vyzkoušet hasičskou 
techniku a výstroj, výjezdový vůz a policejní vůz s vybavením. Třešnič-
kou na dortu bylo zapojení hasicí jednotky, kterou si děti mohly vy-
zkoušet za plného provozu a krásného letního počasí.
Proto je mou povinností složit velkou poklonu řadě dospěláků z řad ha-
sičů a policistů, kteří pro nás celou akci perfektně a nezištně připravili, 
zrealizovali a věnovali nám celý půlden. Jsou to dámy a pánové: Ale-
na Jeřábková, Jana Jelínková, Miroslav Rousek, Petr Líva, Petr Jeřábek  
a Martin Jeřábek,  za Městskou policii pánové Jan Janoušek a Jiří Hladík.
Srdečně Vám děkujeme, byl to pro nás všechny ohromný zážitek, na 
který se nezapomíná!

Za všechny děti a celý tým MŠ Nová Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy

Školy a školky

mILí NáVŠTĚVNíCI maTEřSKÉHO CENTra,
v novém školním roce se opět otevírá Mateřské centrum Oáza a s ním i her-
nička. Ta bude otevřena od 12. 9. 2016 v každý všední den od 9 do 12 h. 
Opět pro Vás bude každý čtvrtek od 10 h. připravená miniškolička. Na první 
se můžete těšit již 15. 9. 2016 v sále MKS.
V sobotu 1. 10. 2016 od 9 do 12 h. se tradičně můžete těšit na Bazárek 
nejen dětského oblečení podzim/zima. Zájemkyně o prodej se hlaste na  
e-mail mcoaza.mnisek@seznam.cz.

Pro Vaše děti jsou také nachystány tyto kroužky:
Výtvarný kroužek pro děti od 4 do 7 let s lektorkou Ludmilou Pokornou
Hudební škola Yamaha pro děti od 2 měsíců do 4 let
Mravenečci – cvičení rodičů s dětmi ve věku 1,5-3 roky
Angličtina s rodilým mluvčím pro děti 2-5 let
Výuka na hudební nástroje: klavír a flétnu
Batolátka – cvičení rodičů s dětmi od 15 měsíců do 2 let - Cvičení bez chyby
Cvičeníčko – cvičení pro děti od 3 do 6 let - Cvičení bez chyby

myslíme také na rodiče:
Pilates s lektorkou Kateřinou Neuerovou
Angličtina pro dospělé s Danielou Feltovou
Závodní maminky – Cvičení bez chyby

Bližší informace a aktuality sledujte na našich webových stránkách oaza.
mnisek.cz/mc nebo na Facebooku Mateřské centrum OAZA.
Těšíme se na Vás.

Kristýna Horká, koodinátorka MC OÁZA
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Kultura
DNY EVROPSKÉHO  
dědiCtVÍ V mNÍŠKu  
NABÍDNOU DENNÍ  
i VečeRNÍ PROhLÍdKY 
sKaLKY, VeRNisÁže  
A KONCERTY

Město Mníšek pod Brdy se, jako již tradičně, i v roce 2016 připojí ke 
Dnům evropského dědictví (European Heritage Days). Smyslem této 
aktivity, kterou společně iniciovala Rada Evropy a Evropská komise, je 
posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem 
na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

Pátek 2. září
V nezvyklém nasvícení pouhými svíčkami si můžete prohlédnout Ba-
rokní areál Skalka. Během večerní prohlídky od 19 hodin Vás po Skalce 
provedeme a seznámíme Vás s jejím historickým a kulturním bohat-
stvím. Zavedeme Vás do kostelíka sv. Maří Magdalény, kláštera i pous-
tevny, která nebývá návštěvníkům běžně otevřena. Zpestřením večerní 
prohlídky Skalky bude přibližně půlhodinový koncert Hvozdnického 
smíšeného sboru v klášteře. 

Na tuto prohlídku se prosím registrujte na adrese tereza.stredova@mni-
sek.cz nebo na tel. 732 931 219. Pokud byste potřebovali vyjet na Skalku 
autem, pište nebo volejte také na výše uvedené kontakty.

Sobota 3. září
Od 13 hodin nabídneme návštěvníkům možnost komentované pro-
hlídky Skalky - zájemců se před 13. hodinou ujme průvodkyně u kláš-
tera. Od 15 hodin se odehraje v klášteře na Skalce koncert současné 
irské hudby v podání Jitky Malczyk a Vojtěcha Jindry.

Neděle 4. září
I v tento den Vás zveme na komentované prohlídky Skalky, a to od 
11 a 13 hodin. Setkání zájemců o prohlídku je opět před klášterem.  
V 15 hodin se uskuteční v klášteře vernisáž obrazů Dušana Černého. 
Na tuto vernisáž naváže v 16 hodin zahájení výstavy kaligrafií Jany 
Průšové v kostelíku sv. Maří Magdalény.

Na vernisáže bude vypraven autobus, který odjede ve 14:30 od Domo-
va pro seniory Pod Skalkou a ve 14:35 z náměstí F. X. Svobody.

Dny evropského dědictví završí v 18 hodin v kostele sv. Václava kon-
cert smyčcového tria - houslistů Pavla Hůly a Lucie Sedlákové Hůlové 
a violoncellisty Martina Sedláka s názvem Hudební dědictví střední 
Evropy.

Vstupné na všechny koncerty, výstavy a prohlídky je dobrovolné
Tereza Středová, OKS (redakčně upraveno)

KamiL stŘihaVKa & LeadeRs uZaVŘOu 
mNÍŠeCKÉ KuLtuRNÍ LÉtO 2016
Hradišťan, sourozenci Ulrychovi, Bára Basiková - stalo se tradicí, že 
Mníšecké kulturní léto uzavírají skvělí interpreti koncertem v zámecké 
zahradě. Dalším „výjimečným interpretem na výjimečném místě“ bude 
letos Kamil Střihavka, který zde vystoupí v sobotu 10. září od 18 hodin 
se skupinou Leaders. 

Kamil Střihavka (1965) je nejen rockovým zpěvákem, ale i skladate-
lem, textařem a autorem – zatím jedné – divadelní hry. V mládí se 
věnoval bluesové muzice, kterou zpíval v barech a klubech za dopro-
vodu kytary a foukací harmoniky. Byl zpěvákem teplické metalové 
skupiny Motorband, po několika letech a po období hlasových potíží 
ale dospěl k rozhodnutí, že speedmetal není jeho parketou a začal se 
orientovat na rockový mainstream. V krátkém čase si značně rozšířil 
výrazové prostředky (od forsírovaného zpěvu k tlumeným tónům), 
repertoár (od blues, s kterým začínal, po moderní populární hudbu)  
i možnosti uplatnění (od rockových „supergroups“ – jako trio BSP – po 
muzikály). V pražském divadle Spirála odehrál 1288 repríz muzikálu 
Jesus Christ Superstar; britští zástupci majitelů práv na toto jevištní 
dílo uvedli, že v bezmála třicetileté historii tohoto světového bestsel-
leru patří Střihavkův Ježíš k nejlepším. Vystupoval poté také v muziká-
lech Johanka z Arku a Excalibur. První sólové album Woo—Doo! vyšlo 
Kamilu Střihavkovi v roce 2002, mnozí si z něj pamatujeme duet s Bá-
rou Basikovou Když se snáší déšť. Na akustickém koncertu v Mníšku 
pod Brdy se představí jako frontman uskupení Leaders! a nepochybně 
se můžete těšit na skvělý hudební zážitek. 

Vstupenky na koncert můžete zakoupit za 250 Kč v předprodeji u na-
šich partnerů – v kavárnách Malý mnich a Patina House, v pokladně 
Státního zámku Mníšek pod Brdy a v pokladně městského úřadu. Na 
místě v den koncertu budou k dostání za 300 Kč. Rezervace je možná 
na e-mailu: mks@mnisek.cz nebo na tel: 732 931 219.

Zora Kasiková, redakce
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Kultura

ŠtRŮdL 2016  

- PŘiJĎte se ZaKOusNOut

Spolek ROREJS Vás zve na ŠTRŮDL!  
16. ročník rodinného festivalu Vás a Vaše děti 
potěší divadelními pohádkami, tvůrčími díl-
nami, filmem i živou hudební produkcí.

Minifestival začne již v pátek v podvečer,  
 a to koncertem projektu Circus Ponorka. Od 
19.30 se na Vás budeme těšit v domečku na 
farní zahradě.

Den na to, tedy 3. 9., pak doražte na farní za-
hradu a oslavte s námi konec léta. K vidění 
bude například pohádka o perníkové cha-
loupce, Pinocchiova dobrodružství či Příbě-
hy malé Lupitiny González. V průběhu dne 
se tvořivým ručkám otevřou dvě výtvarné 
dílny a den završíme promítáním filmu Ces-
ta do školy v kavárně Malý mnich.

Ani letos nebude chybět Ludvíkova kavárna 
- občerstvení v podobě kávy, čaje a hlavně 
čerstvého jablečného závinu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že si 
na tom letošním Šrůdlu pochutnáte.

ROREJS

slavnosti piva

 

a další...

Těšíme se na Vás.

A2_kaja_pivo.indd   1 6.9.2012   13:52:40

slavnosti piva

slavnosti pivaslavnosti piva

slavnosti piva
5.

sobota 24. září 2016 od 11h.
v prostoru předzámčí Zámku v Mníšku pod Brdy

moderuje Zbyněk Merunka

přehlídka malých pivovarů
koncert skupiny NA POHODU 

host – kapela BetaBend
soutěže pro dospělé i děti
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Knihovna

1. PřímĚSTSKÝ TáBOr V mĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
aneb JaK JSmE CHYTaLI KNIHOmOLa
Náš tábor probíhal od 15. do 19. 8. 2016. Každé ráno jsme se s dětmi 
sešli v knihovně a pak začal náš program. Většinu času jsme honili kni-
homola po různých příbězích a pohádkách. Například jsme pomáhali 
Popelce dostat se včas na ples, Samovi, aby stihl výpravu do Mordoru, 
s králem Artušem jsme dobývali hrady, Princovi jsme pomohli vrátit se 
k Šípkové Růžence. Se sedmi trpaslíky jsme se vydali do podzemí, kde 
jsme stavěli konstrukce, aby nám strop nespadl na hlavu. Cestou do 
Bradavic se ztratil Harry, tak jsme ho hledali, až jsme ho našli a vrátili 
zpátky do knihy, do které patří.

Krom etapové hry jsme navštívili Čechovu stodolu, kde nás českými po-
věstmi provázel praotec Čech. Děti si pak ještě mohly ve výtvarné dílně, 
vyrobit buď kančí zub, nebo vymalovat zvířátko ze sádry. S dětmi jsme 
pak šli do dětského oddělení dobříšské knihovny, kde nám paní Bodo-
rová povyprávěla o historii jejich knihovny. Ve zbylém čase si každé dítě 
našlo nějakou knihu a četlo.

TÝdEN KNIHOVEN
3. - 9. října 2016
Městská knihovna Mníšek pod Brdy 
Sledujte nás na webu knihovna.mnisek.cz a Facebooku města,  
kde zveřejníme podrobný program.

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

NOVÉ KNIHY PrO dOSPĚLÉ
ESSBAUM, Jill Alexander 
HAUSFRAU 
Psychologický román pro ženy o 
životní a citové krizi Američanky 
středních let.
FULGHUM, Robert 
POPRASK V SÝROVÉ ULIČCE 
Robert Fulghum tak, jak ho známe 
a máme rádi. Je čím dál starší, 
moudřejší, ale smysl pro humor ani v 
nejmenším neztrácí.
CHAMBERLAIN, Diane 
DVOJÍ ŽIVOT 
Psychologický příběh tří žen, které 
spojila jedna dávná tragédie a jedno 
dítě, které mohlo patřit každé z nich 
nebo žádné.
IRVING, John 
ULICE ZÁHADNÝCH TAJEMSTVÍ 
Věhlasný americký prozaik 
představuje román o životě a smrti, 
jehož hrdina-spisovatel cestou na 
Filipíny znovu prožívá léta dětství a 
dospívání.    
MORRISON, Jim 
ANERICKÁ NOC 
Americká noc je druhým svazkem 
Morrisonovy poezie a textů posmrtně 
vydaných nakladatelstvím Villard 
Books.
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka 
BÁBOVKY 
Český román v sobě spojuje vzájemně 
se prolínající příběhy dvanácti žen. 
Každá z nich žije svůj vlastní život, a 
přesto více či méně vstupuje do života 
ostatních žen.
POSPÍŠILOVÁ, Jarmila 
V PEKLE PTÁCI NEZPÍVAJÍ 
Detektivní román, ve kterém kapitán 
Klenský řeší s pomocí překladatelky 
Marie několik let starou vraždu.

NOVÉ KNIHY PrO dĚTI
PŠENIČKOVÁ – SLAVÍKOVÁ, Zdena 
O BÁZLIVÉM STRAŠIDÝLKU A JINÉ 
POHÁDKY 
Pohádky o princezně, čarodějce, 
hvězdičce nebo o zlobivém 

autíčku, nafoukaném závoďáku 
či zlém náklaďáku a mnohé další 
jsou vyzdobené obrázky Zdeňky 
Študlarové.
WALLIAMS, David 
DĚDEČKŮV VELKÝ ÚTĚK 
Dobrodružný román pro děti o silném 
poutu mezi malým vnukem a jeho 
dědečkem, letcem z druhé světové 
války.
NICHOLLS, Matthew 
TAJEMSTVÍ MODRÝCH TŘEŠNÍ 
Napínavá, vtipná fantasy se 
sympaticky nehrdinskými hrdiny. 
GREY, Jacob 
FERALOVÉ 
Úvodní díl poutavé urban fantasy 
trilogie zavede kroky svých hrdinů do 
kdysi vzkvétající metropole Blacstone. 

EMUŠÁCI 
DOSTÁLOVÁ, Michaela
NOVÁ HRA PRO DĚTI 4-10 LET
FERDA A JEHO MOUCHY 
FERDA V TOM ZASE LÍTÁ 
Interaktivní pohádkové knihy 
s velkou plyšovou postavičkou 
hlavního hrdiny, žabáka Ferdy, jsou 
zaměřeny na emoční rozvoj dětí. 
Prostřednictvím plyšových hraček se 
děti mohou lépe ztotožnit s emocemi, 
které se v pohádkách řeší. Rodiče 
najdou u každého příběhu instrukce, 
jak s jednotlivými emocemi pracovat, 
a tipy na návazné aktivity. Soubor 
Emušáků obsahuje knihu pohádek 
s návodem pro rodiče, aktivitami 
a doporučeními, plyšovou hračku, 
která je hlavním hrdinou pohádek, 
sadu plyšových much znázorňujících 
emoce a praktickou mucholapku, na 
kterou mouchy můžete přilepit.

Komenského 413 l web: knihovna.mnisek.cz l tel.: 314 592 552

Ve čtvrtek nás čekalo přespání v knihovně. Ještě před tím jsme vyšli na 
Skalku, kde jsme si opekli buřty a kam nás přijeli navštívit muzikanti, 
aby si s námi zahráli a zazpívali u ohně. Když se setmělo, děti ještě šly 
kouzelnou cestu lesem, na jejímž konci čekala odměna. Potom jsme 
se vydali spinkat do knihovny. Další den jsme hráli maňáskové divadlo  
a pak následovalo vyhodnocení etapové hry. Protože všichni byli velice 
šikovní, každý si domů odnesl zajímavou odměnu.
Závěrem bychom chtěly poděkovat městskému úřadu za podporu, Re-
stauraci Sokolovna a panu Peškovi za skvělé obědy (všichni jsme si na 
nich moc pochutnali), paní Plockové za zapůjčení sportovního vybave-
ní, paní Janáčové za zajištění buřtů na Skalce, spolku Fabiánek za zapůj-
čení reflexních vest, muzikantům Petře Bartošové a Martinu Dostálovi  
a paním Svobodové a Brabencové za sponzorský dar. 

Nikola Bláhová, knihovnice, OKS 
Gita Otavová, spoluorganizátorka tábora, ZŠ Mníšek pod Brdy

S praotcem Čechem na návštěvě v jeho stodole
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Ze zámku

CO NáS ČEKá V září Na zámKU?
dny evropského dědictví a vstupy zdarma
V září, jako každým rokem, probíhají Dny evropského dědictví, které se 
u nás konají již od roku 1991. Zámek během těchto dnů pozve návštěv-
níky do svých komnat zdarma. Od 3. do 4. 9. a od 6. do 9. 9. mohou 
vidět první trasu s jídelnami, salónky, kaplí, knihovnou a pracovnou,  
ve dnech 10. a 11. 9. trasu druhou, která představuje soukromé ložni-
ce a koupelny, dětský a hostinský pokoj. Vstup zdarma se nevztahuje 
na organizované skupiny a zájezdy, vstupenky budou v dané dny k vy-
zvednutí na pokladně. 

Koncert Kamila Střihavky
V sobotu 10. září jsou do zahrady zámku Mníšku zváni všichni přízniv-
ci zpěváka Kamila Střihavky na jeho koncert pod širým nebem. Kamila 
Střihavku známe také jako představitele muzikálových rolí. Vystupoval 
v rockové opeře Jesus Christ Superstar, Romeo & Julie, v inscenacích 
Johanka z Arku či Excalibur. Napsal ovšem i divadelní hru nebo nazpíval 
oficiální hymnu Fotbalového klubu Teplice. Věřme, že se počasí vydaří 
a budeme mít možnost si užít dalšího známého interpreta, který poctil 
Mníšek zařazením do svého koncertního programu.

móda NaPříČ STaLETímI – KráLOVNa KLEOPaTra
Jak jsem slíbila čtenářům v minulém vydání Zpravodaje, začínáme  
v tomto čísle s novou rubrikou. Těšit se můžeme na zajímavosti z ob-
lasti historie odívání. Je to jistě velmi lákavé téma, vždyť každé období 
mělo nějaké své typické prvky, trendy nebo dokonce zvláštní módní 
výstřelky. 
Na zámku jsou návštěvníci do tajů módy zasvěceni prostřednictvím 
úžasné výstavy paní Jarmily Kupkové, která ušila šatečky na téměř  
80 malých panenek tak, že představují mnohé známé postavy a osob-
nosti dějin. Oblečené jsou skutečně podle toho, jak to odpovídá dané 
době, včetně spousty doplňků, ozdob či složitých účesů.
Dnes se seznámíme s královnou Kleopatrou, poslední panovnicí sta-
rověkého Egypta. Oblékala úzký dlouhý šat, kvůli kterému mohla dě-
lat jen malé kroky. Na rozdíl od příslušníků nižších vrstev, kteří nosili 
oděv kratší, aby jim nebránil v práci. Na hlavě měla paruku zhotovenou  
z vlasů otrokyň, spletenou do tenoučkých copánků. V Egyptě používali 
výrazné líčení, galenitem si malovali obočí a dlouhé oční linky, malachi-
tem zelené oční stíny. Nosila se spousta šperků, náramky dokonce i na 
nohou, říkalo se jim nákotníky.

Na CO SE můžEmE TĚŠIT I PO PrázdNINáCH?
Pokračuje výstava  
o Kájovi maříkovi 
V přízemním prostoru na nádvo-
ří pokračuje výstavka o známém 
školákovi Kájovi Maříkovi, autorce 
této knížky i jejím životě. Kája pro-
žil své dětství v Lážově, poklidné 
obci, na kterou spisovatelka pře-
jmenovala svůj rodný Mníšek pod 
Brdy. Marie Wagnerová-Černá, 
která psala pod mužským pseu-
donymem Felix Háj, se tu narodila 
i zemřela. Starosti všedního živo-
ta, které se asi nevyhnou nikomu, 
vyvažovala vyprávěním idylických 

příběhů o malém chlapci z hájovny a jeho kamarádce Zdeně, dcerce 
pana lesního. Buďme rádi za tuto její terapii, i dnes mnoha lidem čtení 
její knížky pomůže se stresem moderního světa. A kdo by rád neochut-
nal třeba známé rozpíčky? 

I po prázdninách zve zámek na prohlídky pro děti a prohlídky 
zahrady 
Rodiny s dětmi od 3 do 9 let mohou každý víkend zavítat na zábav-
né prohlídky, při kterých se vypráví tak, aby to děti bavilo. K návštěvě 
zve třeba Pohádková prohlídka s princeznou Aničkou, při které budou 
hádat v každé komnatě jednu pohádku. Nebo prohlídka Putování za 
zámeckými skřítky, kdy v každém pokoji potkají malého skřítka, trpaslí-
ka či trpaslici. Při Pohádkové prohlídce o zámeckých strašidýlkách zase 
uslyší o oblíbených roztomilých strašidlech zámeckých pánů a při pro-
hlídce O zvířátkách zjistí, jaká zvířata měli rádi králové a šlechtici nebo 
děti z mníšeckého zámku. Pohádkový svět s loutkami v životní velikosti 
se pak otevírá v Kouzelném sklepení, kde čeká mimo jiné i čert, který 
nám podle pověsti kdysi dávno sebral čtvrtou zámeckou věž. 

Zájemci i zvídaví návštěvníci jsou pravidelně zváni také do zahrady, 
kterou si mohou projít společně s průvodcem a poslechnout si mnoho 
zajímavého, co při prohlídce uvnitř zámku neuslyší. Dozví se o květeně 
i vzácných dřevinách, o důležitých osobnostech, které jsou s rozvojem 
zahrady spojené, nebo třeba i to, že její původ sahá až ke staviteli zám-
ku Serváci Engelovi, jenž pro ni využil volné místo vzniklé zasypáním 
původního hradního příkopu. 

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně
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ČEJKa Na ČaPím TáBOřE
Na začátku prázdnin vyjela Čejka opět na Slovensko za čápy bílými. 
Ubytovali jsme se ve vesnici Ruskovce a hned druhý den začala návště-
va čapích mláďat. Kroužkovalo se 3 dny a bylo okroužkováno 78 mláďat. 
Těšíme se na výsledky – z minulých let máme zprávy o „našich“ čápech 
nejen z Izraele, ale i z jižní Afriky.

Protože na táboře převažovaly starší děti, byl tentokrát zaměřen ještě 
odborněji než v minulých letech. Byli jsme s místními  odborníky na 
prohlídce dendrologické sbírky a na ornitologické exkursi v okolí Se-
nianských rybníků. Navštívili jsme CHKO Vihorlat a Lesnickou naučnou 
stezku v Sobraneckých kúpelích.  

Věnovali jsme se také určování rostlin a dalším pozorováním v okolí. 
Kromě čápů jsme okroužkovali ještě 2 vlaštovky. Při tom všem se našel 
samozřejmě také prostor na hry, koupání a další zábavy.

Děkujeme za finanční podporu vzdělávací aktivity MŠMT (projekt Čáp 
–  Bocian – Ciconia) a také Městu Mníšek pod Brdy.

Věra Hanousková

římskokatolická farnost mníšek pod Brdy a spolek Oáza
Vás srdečně zvou na  

oslavy 260 let od posvěcení kostela sv. Václava 28. září 2016.

Slavit budeme mší svatou v kostele sv. Václava  
i odpoledním programem na farní zahradě pro rodiny s dětmi.

Těšit se můžete na tradiční posvícenskou stezku, pohádku,  
dobročinný jarmark a další atrakce.

Bližší informace budou uvedeny na plakátech.  

Pavla Pšeničková, OÁZA

Spolky / Společnost

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 

         WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ 
         INFO@CVICENIBEZCHYBY.CZ 
        +420  732  446  736

SPORT PRO DĚTI V MNÍŠKU

BATOLATA OD 15 MĚSÍCŮ 
RODIČE A DĚTI OD 2 LET - DOPOLEDNE 
RODIČE A DĚTI OD 2 LET - ODPOLEDNE 
CVIČENÍČKO 3-6 LET 
DĚTI NA STARTU 
VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 
COUNTRY TANCE PRO DĚTI 
MINI DANCE 

DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY

KROUŽKY

 ZÁVODNÍ AEROBIK
PŘÍPRAVKA NEZÁVODNÍ OD 3 LET 
ZÁVODNÍ AEROBIK 4-7 LET 
ZÁVODNÍ AEROBIK  8-10 LET 
ZÁVODNÍ AEROBIK 11-15 LET 

SPORT PRO DOSPĚLÉ
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ 
ZÁVODNÍ MAMINKY 

dĚKUJEmE!
Kristian má za sebou 4týdenní pobyt v Sanatoriu Klimkovice, který 
mohl absolvovat jen díky finanční podpoře dobrých lidiček. Chtěli by-
chom tímto velmi poděkovat všem dárcům, a to hlavně z Mníšku pod 
Brdy, farnímu společenství, místostarostce Daniele Páterové a Alžbětě  
Petrů za Fabiánek. Děkujeme všem přátelům za podporu. Kristian  
pokrok udělal!!
Terapie v Klimkovicích je velmi náročná jak finančně, tak hlavně fyzicky 
pro dítě. Avšak tato metoda je velmi účinná a já pevně věřím, že pomů-
že i dalším dětem, snad bude do roka hrazena pojišťovnou. Na závěr pár 
fotek ze cvičení. 
Jsou lidé, díky kterým je svět krásnější prostě jen proto, že tu jsou. DÍKY 
VŠEM!!!

Alexandra a Kristian 
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Diskuse, oznámení a inzerce

VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA 
Provádíme výškové práce,   

kácení stromů, opravy střech a jiné. 
604 89 74 74 

www.plosina-prace.cz

Péče o pleť na míru, konzultace líčení, 
denní, večerní, společenské a svatební líčení 
v pohodlí Vašeho domova. Tel. 723 772 456

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!

Blahoprání
BLaHOPřáNí K žIVOTNímU  
JUBILEU JITKY dUSíKOVÉ
Milá Jitko, 
přejeme Ti k Tvým narozeninám, které 
jsi oslavila dne 10. 8. 2016, 
hodně lásky, zdraví a štěstí  
v osobním i pracovním životě.
Rádi bychom Ti touto cestou vyjádřili 
naši vděčnost za vše, co jsi nám  

v životě věnovala a co jsi kvůli nám obětovala. Děkujeme za to, že jsi unesla 
naše lumpárny a připravila nás do života.

Bratři Milan a Jaromír Vyskočilovi

POdĚKOVáNí za SKaLECKOU POUŤ
Dne 23. 7. 2016 se na Skalce uskutečnila Skalecká pouť, kterou navštívili 
obyvatelé Domečku spolu s panem ředitelem. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat jménem pana ředitele, personálu a obyvatel Domečku Městu 
Mníšek pod Brdy za organizaci a možnost uskutečnění této akce, rádi by-
chom poděkovali dopravní společnosti Martin Uher s. r. o. za poskytnutí 
bezbariérového minibusu, všem dobrovolným hasičům za jejich pomoc při 
koordinaci v rámci účasti na Skalecké pouti. Velké poděkování patří panu 
faráři Janu Dlouhému za vše, co pro náš Domeček vykonává, za poskytnutí 
finančního výtěžku z této akce. Dále bychom chtěli poděkovat všem zúčast-
něným, kteří si zakoupili naši domácí šťávu a tím přispěli na bezbariérové 
vozidlo pro naše obyvatele.

Za Domov pro seniory Pod Skalkou Lucie Trachtová

KULaTá razíTKa
Dobrý den, na Z. M. dne 29. 6. 2016 mě zaujala mimo jiné debata o odvede-
né práci pana auditora a důvěra v kulaté razítko. Opozice zpochybnila audit 
a zažádala o nový posudek financování města, což někteří členové koalice 
chápou jako něco nepatřičného či pošetilého. Tady bych chtěla upozornit, 
že u soudu je naprosto běžné, že si znesvářené strany napadají posudky 
soudních znalců protivníka, též majitelů kulatých razítek. Soud pak zjedná 
tzv. superposudek, tedy jsou zde vypracovány tři posudky na jednu věc. Co 
se týká důvěry v kulatá razítka, připomenu jen odsouzení soudce Havlína za 
korupci při ovlivňování případů. Soudil za úplatu, řekla paní státní zástup-
kyně Bradáčová. Vedle něj stanulo před soudem a dostalo trest dalších šest 
lidí, rovněž za ovlivňování kauz, také majitelé kulatých razítek. Mohu uvádět 
další jiné kauzy, ale jistě je znáte sami. Lež, zatajování a polopravdy jsou 
nedílnou součástí našich životů. Bohužel.  

STrážCI POřádKU
Dobrý den,
ve Zpravodaji číslo 250 poučil pan Zárybnický řidiče, jak mají správně par-
kovat ve Lhotecké ulici. Doufala jsem, že bude pokračovat v této činnosti  
a upozorňovat účastníky silničního provozu, kde na ně číhá další nebez-
pečí pokuty. Jedním z míst, co stojí za vysvětlení, je křižovatka ulic Tovární  
a Skalecká, co ústí do náměstí F. X. Svobody. Má řidič, co vjíždí na hlavní 
ze Skalecké, přednost před řidičem, co také vjíždí na hlavní z ulice Tovární? 
Platí zde pravidlo přednosti zprava v tomto případě? Řidiči zde evidentně 
tápou. Uvítala bych také více informací o činnosti naší městské policie ve 
Zpravodaji. Takto na mě působí jako tajuplná organizace. Vím, že existuje, 
ale krom dozoru u ZŠ a výběru peněz u stánkařů nic více o práci MP mi není 
známo. Ve Zpravodaji se určitě najde místo pro trvalou prezentaci mužů, co 
nás chrání, jakým nebezpečným situacím ve službě museli čelit atd. Určitě 
nebudu sama, koho to zajímá. Děkuji, hezký den všem.

Marie Janů

Dobrý den, paní Janů,

ulice Skalecká a Tovární křižovatku netvoří, měla jste pravděpodobně na 
mysli křižovatku ulic Dobříšská a Tovární. Ulice Dobříšská je po celé své dél-
ce okolo náměstí F. X. Svobody ulicí hlavní. Tovární ulice je při všech výjez-
dech značena dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“.
Co se týče výkazu činnosti, jsme si vědomi, že veřejně činnost příliš nepub-
likujeme. Toto se do budoucna pravděpodobně změní a budeme výkaz 
uveřejňovat ve Zpravodaji spolu s články. A také uvažujeme o založení face-
bookové stránky. Mohu Vás ujistit, že se v práci rozhodně nenudíme - jako 
příklad níže uvádím popis služby ze 14. července tohoto roku.
V 8.00 jsme se sešli k poradě s OO Policie ČR Mníšek pod Brdy. Od 8.45 jsme 
se v součinnosti s SDH Mníšek pod Brdy podíleli na uvolňování odtokových 
kanálů v ul. Lhotecká a řídili zde dopravu. Poté jsme absolvovali automobi-
lovou hlídku Černolice – Mníšek pod Brdy. Během dopoledne jsme zkont-
rolovali mníšecké rybníky vzhledem k výstraze povodňové služby ČHMÚ. 
V čase po obědě jsme prověřovali hlášení o požáru lesního porostu: naše 
hlídka zjistila, že v ul. Nad Lesem obyvatel domku pálí dřevo v kamnech, což 
ve spojitosti s velkým odparem vody z lesů způsobilo dojem požáru. Odvo-
lali jsme HZS Řevnice, oblast jsme však nadále monitorovali. Odpoledne se 
na naši výzvu na služebnu dostavily postupně dvě osoby, a to kvůli řešení 
opakovaného porušování vyhlášky o veřejném pořádku a problému s par-
kovacími kartami na náměstí F. X. Svobody. Po 15. hodině jsme řešili případ 
narušení občanského soužití. K naší práci patří i administrativa – v uvedený 
den to byla mimo jiné objednávka svítilen. V 18 hodin jsme přijali oznámení 
o stromu spadlém na elektrické vedení v ul. Ve Štítku - při průzkumu oblasti 
jsme objevili druhý padlý strom ve stejné ulici. Věc jsme konzultovali s KO-
PIS HZS a v součinnosti s PČR prováděli odklon dopravy a pomáhali při od-
klízení překážek. V 18.40 nám bylo nahlášeno fyzické napadení agresivním 
pachatelem - v součinnosti s PČR byl za použití donucovacích prostředků 
zajištěn a převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Tato událost nás 
zaměstnala až do 5:30 hodin ráno následujícího dne. 
Ve dnech, kdy máme výjezdy třeba jen dva, se můžeme více věnovat pre-
ventivní činnosti a dohledu nad dodržováním veřejného pořádku či pravi-
del silničního provozu. 
Jsme rádi za Váš zájem o městskou policii.  

S pozdravem Milan Zárybnický, strážník Městské policie Mníšek pod Brdy

rECYKLUJTE zOdPOVĚdNĚ
(Reakce na článek ze Zpravodaje č. 251-2) 
Fotografie, jichž jsem autorkou, a jež paní Kasiková použila ve svém článku, 
jsem pořizovala jako dokumentaci stavu neustále přeplněných kontejnerů 
na plast na Lhotecké ulici, které jsou (nebo alespoň v době pořízení fotogra-
fií únor-květen 2016 byly) vyváženy pouze JEDENKRÁT týdně, ve středu. To 
vím zcela jistě, neboť každý obyvatel Stříbrné Lhoty vám potvrdí, že jindy 
než ve čtvrtek se do kontejneru pohodlně nic hodit nedá. Koneckonců da-
tum pořízení je u každé fotografie. Domnívám se, že není na místě poučo-
vat obyvatele o sešlapávání lahví, což my děláme, ale spíš by bylo třeba se 
zaměřit na to, za co město firmě Komwag platí a jak naúčtovanou službu 
kontroluje. Prozatím mi bylo panem Navrátilem přislíbeno, že město se věcí 
bude zabývat. Dále je dle mého názoru třeba, aby na každém kontejneru byl 
zřetelně označen den svozu tak, jak je to u popelnic na směs.

Marcela Kretschmerová, Stříbrná Lhota

OHLÉdNUTí za POUTí

Zcela zaplněné, poslouchající, do rytmu se pohupující a spolu s kapelou pís-
ně si prozpěvující náměstí tvořilo živou kulisu koncertu skupiny Olympic, 
který byl vyvrcholením sobotního programu letošní Skalecké pouti.

Foto: Vít Fikejzl
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Teplo pro Vas'
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA
Teplo pro Vas'

TEPELNÁ ČERPADLA TEPELNÁ 
ČERPADLATeplo pro Vas Teplo pro Vas'

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda

  Kompletní instalace otopného systému 
     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

Cena 
od 70 000 Kč

bez DPH

Montáž a instalace 

do 14 dnů

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
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Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen

702 170 526 / www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
osobitý architektonický projekt

Dokončení
podzim 2017

výhodné financování
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 
místo pro život

Cernosice188x128.indd   1 15.06.16   9:09

STAVEBNINY líšNICE

rozšířIlI jSmE
SorTImENT A SlužBY

www.rokal.cz  ☎ 318 590 267, 603 541 274 
další prodejny: Černošice a Dobřichovice

STAVEBNí 
DrogErIE

VoDA 
A oDpAD

VšE pro 
DomáCNoST 
A zAhrADu

mAlířSké 
poTřEBY 
A BArVY

ElEkTro 
NářADí

STAVEBNí 
ElEkTro

Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd   1 11.2.16   13:13
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 PRODEJ SLEPIČEK          
Drůbež Červený Hrádek, s. r. o. opět prodává  
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant  
ve všech barvách. Stáří 14-19 týdnů.  
Cena 149-180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční 

12. září a 20. října 2016 v 10.00 
5. října 2016 v 16.20 

 

Mníšek pod Brdy, aut. garáže u firmy MARTIN UHER  
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Informace: tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840, po-pá 9.00-16.00 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 778 754 772

Nabízíme pozice:

Hledáte práci, která má 
opravdu smysl?

Řidič skupiny C

Závozník
Zahradník

www.komwag.cz

Komw_hledate_92x60mm_TISK.indd   1 2.8.2016   12:47:10

MNÍŠEK
s.r.o.

www.odmnisek.cz

Pražská 23
Mníšek pod Brdy
252 10 

+420 603 724 918
odmnisek@seznam.cz

...øešíme Vaše potøeby!

MNÍŠEK
s.r.o.

www.odmnisek.cz

Otevírací doba:

Po-Pá    7:30 - 17:00
      So    8:00 - 13:00
      Ne    na telefonu

Železáøství
spojovací materiál, ruèní náøadí , kování, stavba, popelnice, kárky,
prohazovaèky

Domácí potøeby
kuchyòské potøeby, úklidové potøeby, zn.Tescoma

Zahradní potøeby
hadice, spojky, náøadí, struny do sekaèky, plasty, postøikovaèe, plachty

Bytový textil
ruèníky, osušky, povleèení, závìsy, pøehozy, ubrusy

Dekorativní, užitkové sklo a keramika
tácy, mísy, svícny, vázy

Umìlé kytky, obrazy, svíèky, sezónní potøeby

Služby
kopírování, skenování, Sazka, èistírna peøí(sbìrna firma Mareš), výroba klíèù,
bazar,...další služby v jednání

Vánoèní ozdoby (velkoobchod/maloobchod)
èeské sklenìné foukané ozdoby, ptáci ,labutì, figurky, špice,....a další...
dekoraèní doplòky, øetìzy, lamety, elektrické osvìtlení, umìlé stromky, stojánky

zn.Irwin

 

  
                                            
 

                     Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o. 
                                  

                   
Přihlášky na září 2016                                                                     

KURZY PLAVÁNÍ   

►v bazénu (6x12 m) v Dobřichovicích 
►děti od 6 měsíců do 12 let 
►cena od 290,-/ lekce                              
          

 
 
 
 

info@ottomanek.cz 

 
    Mobil:  603 495 368,  603 745 576 

 

www.ottomanek.cz 

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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CAG_inzerce_Mnisecky_zpravodaj_92x128_Zamestnanci_TISK.indd   1 12/05/16   10:37

娀瘀攀洀攀 嘀猀 搀漀 渀漀瘀ᬁ 漀琀攀瘀夁攀渀 渀攀欀甀夁挀欀 爀攀猀琀愀甀爀愀挀攀Ⰰ 欀搀攀 
洀漁縁攀琀攀 漀挀栀甀琀渀愀琀 渀攀樀攀渀 瀀爀漀搀甀欀琀礀 渀愀愁 昀愀爀洀礀 甀瀀爀愀瘀攀渀 

欀氀愀猀椀挀欀يح洀 椀 洀漀搀攀爀渀洀 稀瀀漁猀漀戀攀洀⸀

倀夁樀攀洀渀يح 瘀攀渀欀漀瘀猀欀يح 椀渀琀攀爀椀爀 椀搀攀氀渀 瀀爀漀 瀀漀夁搀渀 
猀漀甀欀爀漀洀يح挀栀 漀猀氀愀瘀⸀

嘀 氀攀琀渀挀栀 洀ᬁ猀挀挀栀 最爀椀氀甀樀攀洀攀 渀愀 琀攀爀愀猀攀⸀

刀漀搀椀渀礀 猀 搀ᬁ琀洀椀 樀猀漀甀 甀 渀猀 瘀琀渀礀 ⴀ 搀ᬁ琀猀欀يح 欀漀甀琀攀欀 愀 稀稀攀洀 刀漀搀椀渀礀 猀 搀ᬁ琀洀椀 樀猀漀甀 甀 渀猀 瘀琀渀礀 ⴀ 搀ᬁ琀猀欀يح 欀漀甀琀攀欀 愀 稀稀攀洀 

刀攀猀琀愀甀爀愀挀攀 倀漀搀 䘀愀爀洀漀甀Ⰰ 䬀氀渀攀挀  
琀攀氀攀昀漀渀㨀 㜀㌀　 㠀　㘀 ㈀㠀㐀 ⼀ 眀眀眀⸀倀漀搀䘀愀爀洀漀甀⸀挀稀 ⼀ 椀渀昀漀䀀瀀漀搀昀愀爀洀漀甀⸀挀稀
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

JUDr. Ladislav Hireš
člen České společnosti pro stavební právo,  

registrovaný lektor

nezávislý právník – odborné poradenství – konzultace

specifika správních řízení - problematika stavebního zákona  
a zákona o pozemních komunikacích,  

soukromoprávní úprava nezbytných cest – dopravní přístupy  
k nemovitostem.

Kancelář: Stříbrná Lhota čp. 1115, 252 10 Mníšek pod Brdy

mobil: 724 762 842

A d v o k á t n í  k a n c e l á ř 
JUD r.  J iř í  Tvrdek 

Zastupování u soudů, úřadů, vymáhání pohledávek,  
smlouvy, rozvody, ověřování podpisů, advokátní úschovy  

a veškeré právní služby ve všech oblastech práva,  
realitní služby.

Volejte tel. 606 476 169
Pište na e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz

Web: www.aktvrdek.cz

Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy.
(vedle školní jídelny).

Inzerce
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41
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JAKOU CENU MÁ VAŠE NEMOVITOST?
CHCETE PRODAT 
BYT, DŮM, CHATU 
NEBO POZEMEK?
OVĚŘTE SI ZDARMA 
SOUČASNOU TRŽNÍ 
CENU.

Zdeňka Benešová
makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

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

GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13,  
252 10 Mníšek pod Brdy,  
www.general-reality.cz

Kvalitní
servis

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

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

SLEVY KOLpo-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00


