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Územní plán – věc veřejná

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Proces zpracování a schválení nového 
územního plánu se na podzim dostane do 
dalšího kola – veřejného projednání návr-
hu. Zde bude veřejnosti návrh představen, 
vysvětleny návrhy na změny a odpovězeny 
dotazy. 

Mnoho spoluobčanů je ale názoru, že územ-
ní plán se jich netýká, a že ho stejně nemo-
hou ovlivnit. 

Jde o hrubý omyl – územní plán se dotkne 
každého z nás. Například nové lokality na 
výstavbu mohou negativně ovlivnit doprav-
ní situaci v obci, služby, dostupnost lékařské 
péče, kvalitu školství atd. Podnikatelské ak-
tivity v průmyslové zóně mohou mít dopa-
dy na kvalitu bydlení, stejně jako rekreační 
nabídky Mníšku.

Novela stavebního zákona také mění mož-
nosti veřejnosti se zúčastnit územních říze-
ní, kdy v některých případech jejich účast 
(například při povolení nějaké výrobní pro-
vozovny v blízkém okolí) může být omeze-
na či vyloučena. Ale možná jste slyšeli, jak 
předkladatelé novely říkají, že občané si své 
zájmy mají chránit již v územním plánu. 

O územní plán bychom se měli zajímat  
i proto, zda v našem zájmovém okolí nedošlo  
i k obyčejné grafické či textové chybě.  

Laik se v ÚP obtížně orientuje. V grafické 
části mnoho barev, šrafování, a dalších gra-
fických symbolů. A v textové opět mnoho 
textu, který se obtížně vnímá. 

Moje zkušenost je – dva počítače. Na  
jednom grafická, na druhém textová část  
a trpělivá práce při čtení a prohlížení, co kde 
je a co bude.

Veřejnost, jak říkám „my bezzemci“, pokud je 
s něčím nespokojena či chce navrhnout dle 
ní lepší řešení, má proti vlastníkům pozem-
ků, které jsou ÚP navrženy ke změně, menší 
možnosti, jak se do připomínkování zapojit. 

Může dát připomínku, na kterou nemusí být 
ani odpovězeno. Může se domluvit s vlastní-
kem pozemku, který může podat námitku, 
na které mají společný zájem, může se spojit 
s dalšími občany na věcně shodné námitce 
a někoho pověřit, aby je zastupoval (zástup-
ce veřejnosti). Může také požádat svého za-
stupitele. 

V roce 2011 jsme zahájili projekt „Územní 
plán – věc veřejná“, který později ocenili  
i odborníci. Řada občanů se tenkrát inspiro-
vala a podala k ÚP své podněty. Věřím pro-
to, že veřejnost se nadále o nový ÚP bude 
zajímat.

Pavel Jeřábek, koordinátor projektu 
 „Územní plán – věc veřejná“ 
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Zprávy z radnice

Výběr z usnesení
rm č. 79 – 7. 6. 2017
l  RM konstatuje, že souhlas s vyčištěním strouhy u Nebeského ryb-

níka pod Skalkou stále trvá a souhlasí se spolufinancováním akce do 
výše 70. tis.

l  RM souhlasí s přijetím daru od Družstva Eurosignal, který je věnován 
na ceny pro vítěze Brdského kosa 2017 a souhlasí s uzavřením daro-
vací smlouvy.

l  RM souhlasí s proplácením 70 % nákladů dopravného na zájezdy  
a vstupenky na kulturní akce Klubu důchodců Mníšek pod Brdy a to 
do výše schváleného ročního příspěvku.

l  RM souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz Centra sociálních 
služeb Hvozdy, o. p. s. 3 800 Kč.

l  RM konstatuje, že nemá kompetence udělovat výjimky ze stanove-
ní hodiny nočního klidu, která je určena na 22. hodinu.

l  RM souhlasí s poskytnutím prostoru poustevny v areálu Skalka dne  
2. 8. 2017 od 20 do 21 hodin k meditaci skupiny věřících.

l  RM souhlasí s pořádáním akce „Den sousedů“ dne 29. 6. 2017 od  
16 hodin na louce u Zadního rybníka za podmínky, že s organizáto-
rem akce dojde k předání prostor před i po akci z důvodu zajištění 
pořádku. 

l  RM souhlasí s využitím pozemku u Zadního rybníku v Mníšku pod 
Brdy pro stanování 5. C základní školy v termínu 26. 6. – 28. 6. 2017 
(jedna noc dle počasí).

l  RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe 
studentů vyšší odborné školy TRIVIS s.r.o. 

rm č. 80 – 21. 6. 2017
l  RM rozhodla o zřízení funkčního místa referenta OKS a to ve výši 

jednoho pracovního úvazku s účinností po dohodě, nejlépe od  
1. 8. 2017.

l  RM souhlasí s darováním vstupenek každému členu týmu Mníšec-
kých lvů, kteří reprezentovali Mníšek pod Brdy na letošních Hrách 
bez hranic ve Voznici.

l  RM schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 (linka 
č. 446).

l  RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu pro 
mateřskou školu pro Obec Černolice z důvodu nedostatečné kapa-
city pro všechny žádající obce.

l  RM bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ 9. května, Mníšek 
pod Brdy za rok 2016 ve výši 129 792,50 Kč a souhlasí s jeho rozdě-
lením: 80 000 Kč do rezervního fondu, 20 000 Kč do fondu odměn  
a 29 792,50 Kč do investičního fondu.

l  RM souhlasí s tím, aby MŠ Nová 499 přijala věcný dar, Primalex  
v hodnotě 12 792 Kč na výmalbu prostor MŠ od pana Pavla Jirouška, 
Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na akci: „Stavební 
úpravy šaten kontejnerových tříd za účelem změny užívání na třídu“ 
mezi Městem Mníšek pod Brdy a dodavatelem ZRUP Příbram, a. s..

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem 
Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní J. T. jako nájemcem  
o pronájmu části pozemku p. č. 1292/1 o výměře 697 m2 v k. ú. Mní-
šek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č. j. 4855/16 tj. za-
hrádky pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm 
za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018. 

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem 
Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní K. K. jako nájemcem  
o pronájmu části pozemku p. č. 1706/1 o výměře 401 m2 v k. ú. Mní-
šek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č. j. 903/17 tj. za-
hrádky pod pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ 
za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou do konce roku 2018. 

l  RM bere na vědomí realizaci zemních prací spojených s přelože-
ním dálkových kabelů optiky a bouráním propustků v rámci realizace 
chodníku na Dobříšské během akce „Chodníky v ulicích Lhotecká, 
Dobříšská, Mníšek pod Brdy“ a souhlasí s realizací těchto prací.

l  RM souhlasí s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě  
v Rymani – U Nádraží – Kamenná za podmínky, že stávající světla 
budou nahrazena LED světly. RM souhlasí s navýšením finančních 
prostředků související se změnou světel.

l  RM bere na vědomí Plán obnovujících oprav na následující rok 
2018 a Návrh akcí pro Plán obnovy a investic na následující rok 2018 
a na výhledové období 5 let.

l  RM bere na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé stavby trafiky 
se zázemím umístěné na pozemku p. č. 2889, k. ú. Mníšek pod Brdy. 
RM souhlasí se zahájením jednání s panem P. C. o odkoupení stavby 
trafiky se zázemím za odkupní cenu, která bude předmětem jednání.

l  RM souhlasí s předloženým řešením likvidace dešťových vod  
s odtokem do jednotné kanalizační stoky z pozemku č. parc. 251,  
k. ú. Mníšek pod Brdy. 

l  RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na výkon funkce TDI  
na akci „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku 
pod Brdy“ dle úprav, které provedl projektový manager.

l  RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na výkon funkce BOZP 
akci „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod 
Brdy“ dle úprav, které provedl projektový manager.

l  RM souhlasí s opravou střechy zdravotního střediska pro dospělé,  
Komenského 886, na pozemku č. parc. 215/4, k. ú. Mníšek pod Brdy  
a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební 
povolení a vypsáním soutěže na zhotovitele.

l  RM souhlasí s uvolněním částky 5 000 Kč na péči o klienta rané péče 
Diakonie CČE – Středisko Praha.

l  RM souhlasí s uvolněním částky 3 000 Kč na uhrazení dluhu za krou-
žek dle žádosti č. j. 5828/2017.

l  RM na základě § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje  
výjimku z počtu žáků ve třídě a to navýšení nejvyššího počtu žáků  
v třídách školy maximálně o 4 žáky ve třídě či skupině a rovněž mož-
nost vyučovat menší počet žáků a to maximálně o 3 žáky ve třídě či 
skupině podle potřeb školy Základní škola Mníšek pod Brdy, Komen-
ského 886.

l  RM souhlasí a doporučuje sloučení organizací Základní škola Mní-
šek pod Brdy, Komenského 420 a Školní jídelna Mníšek pod Brdy od 
1. 1. 2018 dle návrhu obou stávajících ředitelek.

l  RM souhlasí se setrváním ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy, 
paní Dagmar Charvátové, ve funkci do 31. 12. 2017.

l  RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Komenského 420, ředitelce MŠ  
9. května, ředitelce MŠ Nová, ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy Komen-
ského 886 a řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou za 1. pololetí 
2017 ve výši dle návrhu.

rm č. 81 – 28. 6. 2017
l  RM schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek, přiděluje ve-

řejnou zakázku malého rozsahu Nákup učebnic a pracovních sešitů 
pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, firmě: Mgr. Aleš Havlík, 
Světelská 384, 460 08 Liberec za nabídkovou cenu: 573 696,50 Kč 
včetně DPH.

l  RM souhlasí s udělením výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016 
o stavební uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro průzkumný vrt a ná-
slednou stavbu studny na pozemku č. parc. 1661/1, k. ú. Mníšek pod 
Brdy.

l  RM rozhodla o navýšení jednoho pracovního místa na Sběrném 
dvoře Mníšek pod Brdy a to o místo jednoho zaměstnance na hlavní 
pracovní poměr ve výši jednoho pracovního úvazku s účinností po 
dohodě, nejlépe od 1. 8. 2017 na dobu určitou jednoho roku.

rm č. 82 – 19. 7. 2017
l  RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499 

přijala dar od MVDr. Vlasty Linhartové ve výši Kč 1 000,- pro potřeby 
školy.

l  RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Jezdeckému klubu 
Sedmička, o.s. ve výši 4 000 Kč.

l  RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku panu P. B. na spor-
tovní přípravu na ZPH 2018 ve výši 12 000 Kč.

l  RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč na 
zakoupení cen pro účastníky 4. ročníku Letní ligy v křížovém mariáši 
v Mníšku pod Brdy.

l  RM schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy za  
1. pololetí 2017 ve výši dle návrhu.

l  RM schvaluje platový výměr řediteli Domova pro seniory Pod Skal-
kou s platností od 1. 7. 2017 dle návrhu.

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

Pokračování na str. 4
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Zprávy z radnice

MNÍŠEK ZALIL PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ
Spousta vody přepadla Mníšek pod Brdy na konci června. Příva-
lové deště způsobily problémy na mnoha místech ve městě a na 
jejich likvidaci se podíleli mnohé zdejší firmy i dobrovolníci. „Ře-
šení prvních škod souvisejících s vodou vyšlo zhruba na 130 tisíc 
korun,“ uvedl vedoucí technického úseku Mgr. Jaroslav Vyskočil. 
Na snímku je zatopený sběrný dvůr. 

PODĚKOVÁNÍ. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás míjeli ve 
svých vozech při naší práci na zmírnění následků prudkých dešťů dne 
29. června v dopoledních hodinách pod dálničním mostem a na Lho-
tecké a nesundali nohu z plynu na silnici, po které tekly potoky vody. 
Vodu jsme si díky tomu vylévali i z holínek, vody z oblaků jsme si užili 
až dost, řidiči nám zbytečně ještě přidali, trochu ohleduplnosti obec-
ně by mezi lidmi bylo fajn. Takže ještě jednou děkujeme, děkujeme, 
děkujeme.

Kolektiv Keyřovců – Karel Veselý, Zdeněk Liška, Jirka Vlasatý, Vašek 
Rákosník, Tomáš Vodenka a za všechny ještě znova František Keyř

VÍTE, JAK SI ZAŽÁDAT O VOLIČSKÝ PRŮKAZ?
Skutečnost, že nebudete ve dnech 20. a 21. října 2017 zrovna doma, 
vám nemusí bránit využít své právo aktivně se zúčastnit voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku  
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek sta-
novených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR  
v platném znění, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku  
v zahraničí.

O voličský průkaz lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trva-
lého pobytu voliče dvěma způsoby, a to již ode dne vyhlášení voleb, 
tj. od 2. 5.2017:

Osobně – není vyžadována písemná žádost, úřad, po ověření totož-
nosti voliče učiní úřední záznam; o vydání voličského průkazu lze požá-
dat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 
do 16:00 hodin.

Podáním doručeným nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učině-
no buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voli-
če (ověření podpisu je osvobozeno od poplatku), nebo v elektronické  
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem  
voleb, tj. 5. října 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu a to i do zahra-
ničí.

Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí MěÚ MpB, tel: 318 541 939

PRAMEN NA SEQUENCI A V ALTÁNU JIŽ TEČE
Mnozí jste si všimli, že pítko na náměstí od jara letošního roku postup-
ně přestávalo téci, až nakonec úplně přestalo. Spolu s ním přestala téci  
i voda u pramene na Sequenci a v altánu na Skaleckém náměstí. 

Odbor majetku a investic našeho města si s tímto problémem dlou-
ho lámal hlavu. Nejprve jsme se domnívali, že je nedostatek vody na  
Sequenci. 

Poté, že je příliš velký odběr v zahrádkách. Nakonec byl ale problém 
odhalen. Byla to porucha na potrubí u pítka na náměstí. Tedy dobrá 
zpráva nakonec. Potrubí bylo provizorně zajištěno tak, aby pramen na 
Sequenci a v altánu mohl téci. Pítko opravíme v průběhu září.

pd

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí, 
během prázdninových měsíců se toho událo opravdu 
hodně. Se vším vás budeme postupně seznamovat. 
Tentokrát bych se s vámi rád podělil o informace, 
které se týkají nejen našeho města, ale celého re-
gionu. 
Vznikla iniciativa, která je podporovaná Středo-
českým krajem, aby v celém Brdsku a Podbrdí od 
Mníšku až po Plzeňský kraj a na druhé straně od Dobříše až do Hořovic 
vznikla jedna turistická oblast, která by byla společně propagovaná  
a prezentovaná a silně by se tu rozvíjel cestovní ruch a turismus. 
Týká se to samozřejmě také vojenského újezdu, kam se dříve ne-
smělo, ale teď je pomalinku zpřístupňován lidem. Mníšek má ob-
rovskou šanci stát se jedním z turistických center. 
Kvůli této záležitosti proběhla přímo v Mníšku schůzka s náměst-
kem hejtmanky Vítem Rakušanem a jednalo se o možnostech vzni-
ku zastřešující organizace, jejímž členem by mohl být i Mníšek. Je to 
velmi důležitá instituce, která by výhledově mohla přinést našemu 
městu hodně dobrého. Zvýšil by se cestovní ruch, mohly by vznik-
nout další služby a v návaznosti na to by vznikly velmi zajímavé pra-
covní příležitosti. 
Dnešní zpravodaj se mimo jiné věnuje vyhodnocení participativní-
ho rozpočtu. Sešlo se dost zajímavých námětů, za které děkujeme  
a rada města rozhodla, že podpoří a rozdělí tři sta tisíc mezi první 
čtyři návrhy, které získaly nejvíce hlasů. Finance získá protihluko-
vá stěna u dálnice, Pivovárka, cyklistická dráha pro děti Za Rybníky  
i stojan na kola na náměstí. 
Osobně mám opravdu velkou radost z vašich pozitivních reakcí  
a nadšení, se kterým jste projekty připravovali i hodnotili a těší mě, 
že vznikla aktivita, která ukázala, že u nás žijí fajn lidi s dobrými ná-
pady. 
Všem dětem chci popřát super vstup do školy, prvňáčkům a jejich 
rodičům a prarodičům přeji hlavně „vydržať“. Všem kantorům hod-
ně sil a trpělivosti. 
Ať se daří!

Petr Digrin, starosta

Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Tímto chceme upozornit ři-
diče motorových vozidel na větší pohyb dětí ve městě. Hlídky Městské 
policie Mníšek pod Brdy budou v září kontrolovat především dodržo-
vání rychlosti ve stanovených úsecích. Dodržujte tedy předepsanou 
rychlost. 

O prázdninách MP řešila hlavně porušení místních vyhlášek (časté vý-
jezdy na rušení nočního klidu), dále převezla 3 osoby na protialkoholní 
záchytnou stanici, odchytla celkem 6 psů a řešila 34 dopravních pře-
stupků včetně měření rychlosti.

(ps)

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
InfORMujE
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Zprávy z radnice

l  RM jménem Města Mníšek pod Brdy přijímá dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje a uzavře se Středočeským krajem veřejnopráv-
ní smlouvu o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury  
a obnovy památek na akci „Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“, a 
to ve výši 130 000,- Kč.

l  RM souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro Pro-
jekt Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ 9. května v grantovém řízení 
Oranžové hřiště v částce 351 965,- Kč. Majetek bude vlastnictvím ško-
ly. Vlastník pozemku Město Mníšek pod Brdy také souhlasí s rekon-
strukcí hřiště a jeho údržbou minimálně 10 let. RM bere na vědomí 
výsledek výběrového řízení a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo 
mezi vítězem výběrového řízení, firmou MAKRA DIDAKTA s.r.o., a MŠ 
Mníšek pod Brdy, 9. května, na tento projekt.

l  RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MŠMT z Programu pod-
pora materiálně technické základy sportu na podporu projektu „Tré-
ninkové fotbalové hřiště pro mládež“.

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o sdružení finančních 
prostředků na realizaci a naplňování cílů projektu „Základní škola 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy - pořízení kontejnerů pro zřízení 
dvou tříd základní školy včetně zázemí“.

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zániku věcného bře-
mene pro přípojku NN pro č. parc. 1915/2 v ul. Řevnická mezi Městem 
MpB a manželi F. a zároveň souhlasí se zněním a uzavřením Smlou-
vy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro přípojku NN pro č. parc. 
1915/2 ul. Řevnická s manželi G.

l  RM souhlasí s osobní prezentací předloženého investičního záměru 
– vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily na pozemku č. parc. 
2889, k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasí se stavbou bungalovů o dvou bytových jednotkách na 
pozemcích č. parc. 2714/68, 69, 71, k. ú. Mníšek pod Brdy a s napoje-
ním pozemků č. parc. 2714/68, 69, 71, k. ú. Mníšek pod Brdy na vodo-
vodní a kanalizační řad. RM souhlasí se stavbou bungalovů o dvou 
bytových jednotkách na pozemcích č. parc. 2714/72, 73, 74, 109, k. ú. 
Mníšek pod Brdy a s napojením pozemků č. parc. 2714/72, 73, 74, 109, 
k. ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad. RM požaduje 
vyklizení sousedního pozemku č. parc. 2714/3, k. ú. MpB ve vlastnic-
tví Města Mníšek pod Brdy od navezené výkopové zeminy a uvedení 
tohoto pozemku do původního stavu.

l  RM souhlasí se stavbou viladomů o třech bytových jednotkách a jed-
nom obytném ateliéru na pozemcích č. parc. 2714/76 a 2714/124, k. ú. 
Mníšek pod Brdy a s napojením pozemků č. parc. 2714/76 a 2714/124, 
k. ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

l  RM nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry stanovené 
veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy č.1/2016 ze dne 16. 
11. 2016 pro stavbu rodinného domu, garáže na pozemku č. parc. 
1687, 1689/2, k. ú. Mníšek pod Brdy. 

l  RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Mníšek pod Brdy – rekonstrukce příjezdové komunikace k 
zámku“. 

l  RM souhlasí s projektovou dokumentací na opravu střechy zdravot-
ního střediska pro dospělé, Komenského 886, Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasí s navrženým záměrem náhradní výsadby 5 ks stromů  
a následné pětitileté péče na základě výzvy ČIŽP na pozemku města 
č. parc. 709/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v č. p. 291, Mníšek 
pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem V. Ch., bytem Mní-
šek pod Brdy na dobu určitou do 31. 8. 2018 na přechodné bydlení  
z důvodu rekonstrukce rod. domu v Čisovické ulici č. p. 284.

l  RM nesouhlasí s pronájmem pozemku par. Č. 2714/6 k. ú. Mníšek 
pod Brdy za účelem umístění 3 ks stolů (celkem 9 míst) před provo-
zovnou GrizzlyFood s.r.o.

l  RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připo-
jením pozemku č. parc. 312, k. ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vo-
dovodní řad.

l  RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Rekonstrukce prostoru zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy“. 
RM pověřuje starostu města podpisem výzvy.

l  RM bere na vědomí, že OSMI řeší opravu silnice v prostoru autobuso-
vé zastávky u marketu Penny.

l  RM konstatuje, že po dobu nedostupnosti městského architekta Víta 
Kučery nebude vyžadováno k žádostem stavebníků jeho stanovisko.

l  RM odvolává pana Miloše Navrátila z funkce člena Školské řady  
ZŠ Komenského 420 a z funkce člena správní rady společnosti Mag-
daléna o.p.s. a to k 31. 7. 2017.

l  RM vzala na vědomí výsledky hlasování o participativním rozpoč-
tu 2017 a na jejich základě se rozhodla rozdělit finanční prostředky, 
určené na participativní rozpočet, ne pouze jednomu vítězi, ale pro 
první čtyři projekty a to v této výši: 1. – 60 tis., 2. – 150 tis., 3. – 60 tis.  
a 4. – 30 tis. Kč (celkem 300 tis. Kč).

Zm č. 19 – 28. 6. 2017
l  ZM schvaluje Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2016  

a to bez výhrad.
l  ZM uzavírá závěrečný účet města udělením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.
l  ZM upozorňuje RM, že opětovně nebyla vyvěšena po dobu 15 dnů 

před projednáním závěrečného účtu za rok 2016 zpráva o výsledku 
přezkoumání zpracovaná auditorem. 

l  ZM proto ukládá RM, aby každoročně a bez prodlení zveřejňovala na 
webu města zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města tak, 
jak to ukládá zákon.

l  ZM ukládá fV, aby provedl analýzu stávajících pohledávek města, 
včetně revize procesu jejich vymáhání a vyřadil případné nedobytné 
pohledávky a zavedl systém ročních reportů o stavu pohledávek.

l  ZM ukládá RM, aby zajistila identifikaci všech faktur (číslo zakázky 
ORG a/nebo identifikaci dotací) v účetním deníku tak, aby bylo mož-
né jednotlivé faktury přiřadit k jednotlivým zakázkám/dotacím. 

l  ZM ukládá RM, aby na nejbližším zasedání předložila ZM kompletní 
Plán obnovy vodovodů a kanalizací.

l  ZM bere na vědomí vypracovanou studii Variantních možností rea-
lizace sídla obce a souhlasí s variantou C.

l  ZM pověřuje RM realizací výběrového řízení na dodavatele návrhu 
dle vybrané varianty a jednotlivých projektů potřebných pro realizaci 
záměru.

l  ZM souhlasí s vyřazením pohledávek – neinvestiční náklady na žáky 
ve výši 118 557 Kč do podrozvahové evidence.

l  ZM schvaluje sloučení příspěvkových organizací Města Mníšek pod 
Brdy – Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha-západ, Komenské-
ho 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a to od  
1. 1. 2018.

l  ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/24 – zahrada  
o výměře 943 m2, v k. ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí  
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Praha–západ na LV 10001 pro k. ú. Rymaně paní J. K. za 
dohodnutou kupní cenu.

l  ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/25 – zahrada  
o výměře 926 m2, v k. ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí  
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Praha–západ na LV 10001 pro k. ú. Rymaně panu M. B. za 
dohodnutou kupní cenu.

l  ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 18/2 o výměře 
105 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy jako kompenzaci za věcné břemeno 
plynovodu, který je umístěn v pozemku 22/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  ZM souhlasí s nabídkou pozemků ke koupi parc. č 1881, 222 m2, LV 
3434 1894/1, 1748 m2, LV 3434,1894/2, 1131 m2, LV 3434 2917/7, 40 
m2, LV 3626,9/7, 39 m2, LV 3626 1011/33, 117 m2, LV 3626,1246/8, 218 
m2, LV 3626 1246/9, 54 m2, LV 3626,1258/3, 115 m2, LV 3626 1895/1, 
461 m2, LV 3626,825/7, 280 m2, LV 3439 795/2, 173 m2, LV 3439,799/4, 
298 m2, LV 3439 777/10, 24 m2, LV 3439 vše v k. ú. Mníšek pod Brdy do 
majetku města a schvaluje nákup pozemků za celkovou kupní cenu 
1 900 000 Kč. 

l  ZM vydává souhlas se Smlouvou o postoupení práv a povinností  
z Plánovací smlouvy ze dne 16. 10. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
14. 6. 2017 uzavřené dne 15. 6. 2017 mezi společností VALDEKO s.r.o. 
a Ing. M. Šandlem a společností LIGENA s.r.o..

l  ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017 s opravou položky 
příměstský tábor a doplněním položky nákup pozemků z rezervy 
města.

l  ZM souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinanco-
vání akce „Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojnice JSDH Mníšek 
pod Brdy“ z vlastních zdrojů – z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy.

Všechna usnesení rady a zastupitelstva města si můžete přečíst na webu 
města – www.mnisek.cz

Dokončení ze str. 2



5

Zprávy z radnice

Od 10. července 2017 je uzavřen chodník oko-
lo bývalého kina až po restauraci Al Capone. 
Využijte, prosím, náhradní trasu na pravé 
straně vozovky (z centra města) až k pizzerii 
Presto, dále kolem bytového domu a hasič-
ské zbrojnice až na stávající chodník na ulici 
Pražskou. To samé platí při cestě zpět do cen-
tra města. Využijte přechod na Pražské, přes 
Komenského a dále kolem hasičské zbrojnice, 
bytového domu až na ulici Čisovickou a dále 
stejnou trasou do centra města.

Uzavírka potrvá po celou dobu výstavby  
do 31. srpna 2018, dbejte, prosím, zvýšené 
opatrnosti. Děkujeme za trpělivost. 

Daniela Kukolová,  
odbor správy majetku a investic

Začátkem srpna bylo po mno-
ha nesmyslných byrokratických 
překážkách konečně zahájeno 
stavební řízení na stavbu nového 
školního pavilonu. Do konce le-
tošního roku by tedy mělo být vy-
dáno. To je celkem dobrá zpráva, 
neboť v roce 2018 by byl uveden 
do provozu.

Ve stavebním řízení se město sna-
žilo odstranit všechny „zádrhele“ 
a vyhovět i smysluplným připo-
mínkám obyvatel, kteří u nového 
Pavilonu budou bydlet. Projekt 
jsme doplnili například o hlukovou studii oko-
lí, spočítali kapacity kanalizace pro odvedení 
dešťové vody ze střechy, potřebné kapacity 
parkování a doplnili nová parkovací místa. 

Nevyhověli jsme však jedné připomínce  
a tou je odstranění celého přízemí budovy, kde 
budou klubovny pro kroužky, mateřské cent-
rum, klub seniorů, malý cvičební sál, velký sál  
a kavárna. Jsme přesvědčeni, že této podmínce 
se vyhovět nedá, neboť ruší celý společenský 
smysl projektu. Tím je vytvořit dětem prostory 
spojené se školou, které by byly svou polohou 
co nejbezpečnější, takže by se rodiče nemuseli 
bát, že se jim cestou na zájmové kroužky něco 
přihodí. V nových sálech by školáci nacvičovali 
svá vystoupení připravovaná pro různé akce. 
Takže třeba při soutěži Brdský kos by tak mohli 
řečeno sportovní terminologií uplatnit výho-
du domácího prostředí.

To, o čem se ale málo ví a o čem jsme doposud 
nepsali, jsou události, které zahájení stavební-
ho řízení předcházely. 

Je pochopitelné, když lidé, kteří bydlí v okolí 
Pavilonu, vyjadřují svoje připomínky ke stav-
bě. To je logické. Až sem je to v pořádku. To, 
co ale pochopitelné není, je, že se lidé, kteří 
u Pavilonu ani nebydlí, snaží ryze byrokratic-
kými kroky zastavit nebo alespoň zabrzdit 
celou výstavbu. Podáváním různých stížností 
a odvolání především na nesprávný úřední po-
stup nebo na podjatost úředníků pak oddalují 

vydání stavebního povolení, neboť každá stíž-
nost musí být nejprve vyřízena. Tato různá od-
volání postupně několikrát řešil stavební úřad 
v Jílovém, krajský úřad a nakonec Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. 
Situace však zašla ještě dále. Začátkem ledna 
2017, kdy město podepsalo smlouvu o dílo  
s vítězem veřejné soutěže na stavbu Pavilonu, 
firmou PKS, došlo k dalšímu podání trestní-
ho oznámení a následně ke snaze ovlivňovat 
všechny soutěžící, kteří soutěž nevyhráli. 

Přehled komplikací
Že nejde o událost ojedinělou, dokresluje krát-
ký přehled aktivit na vybraných stavbách za 
posledních cca 1,5 roku, které bylo třeba řešit:
Stavba nových kontejnerových tříd:
l několikrát podána stížnost na inspektorát 
bezpečnosti práce, l podáno trestní oznáme-
ní na provádění stavby, l podán podnět na 
zastavení stavby.
Havarijní oprava kanalizace před školou
l podána stížnost na inspektorát bezpečnosti 
práce, l podán podnět na zastavení stavby,  
l podán podnět na odstranění stavby,  l po-
dáno trestní oznámení na obecné ohrožení 
stavbou.
Stavba nové školní tělocvičny
l několikrát podána stížnost na inspektorát 
bezpečnosti práce, l podán podnět cizinecké 
policii, l dvakrát podána stížnost minister-
stvu financí na financování a způsob čerpání 

dotace, l podáno trestní ozná-
mení na obecné ohrožení stav-
bou tělocvičny, l podáno trestní 
oznámení na dotační podvod  
a další podvodná jednání při stav-
bě tělocvičny, l podán podnět 
finančnímu úřadu na prověření 
čerpání dotace od roku 2014.
Projekt nového školního pavilonu
l podáno trestní oznámení na 
dotační podvod a další pod-
vodná jednání při přípravě 
projektu pavilonu, l podáno 
trestní oznámení na podvodná 

jednání při výběru dodavatele stavby, podjatost  
a zneužívání pravomocí při realizaci projektu 
Pavilon.
Značná část trestních oznámení, která byla 
na město Mníšek pod Brdy, případně další 
osoby podána, byla po důkladném vyšetřo-
vání odložena. Jde o vyšetřování podaných 
trestních oznámení ve věci „nákupu laviček“, 
„platby za školení městského úřadu“, „nákupy 
kancelářských potřeb“, „nákupy kontejnerů na 
bioodpad“, „provádění revizí“, „prořezy míst-
ních komunikací“, „umístění pamětní desky na 
budovu MěÚ“, „uložení zeminy v roce 2014“, 
„prověřování vybraných zakázek města“, „po-
skytování prostor pro Policii ČR v MKS“, „přijí-
máním dětí do MŠ 9. května“, „obvinění z křivé 
výpovědi pracovníků MěÚ“, „stavby kontejne-
rových tříd“, „stavby kanalizace před školou“  
a „tvrdé perzekuce oponentů radnice“.

Policie vnímá snahu o kriminalizaci
Na závěr bych si dovolil citovat závěr z proto-
kolu o vyšetřování: „Policejní orgán na základě 
shora uvedených skutečností má za prokázané, 
že podatelé svá tvrzení neopírají o objektivně 
existující realitu, respektive pravdivá tvrzení  
podávají zkreslujícím z kontextu vytrhujícím 
způsobem a jejich podání obsahují hodnotí-
cí soudy vyjadřující jejich subjektivní názor…  
Podatelé se snaží své hodnotící závěry daných 
skutečností převést do roviny trestní a docílit  
jejich kriminalizace.“

Za radu města Petr Digrin, starosta

UZAVŘENÍ CHODNÍKU U BÝVALÉHO KINA

POLICIE ŘEŠí VíCE NEŽ 20 TRESTNíCH OZNáMENí NA MěSTO. PO DůKLADNéM VyŠETŘOVáNí JICH JIŽ 15 ODLOŽILA

Jak jsme na tom s Pavilonem?
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V POLOVINě ŘíJNA SE USKUTEČNí VEŘEJNé PROJEDNáVáNí UPRAVENéHO 

Jak bude vypadat mníšek? město 
Zprávy z radnice

Po šesti letech od prvního kroku  
mníšeckého zastupitelstva se územní 
plánování města dostává do své závě-
rečné fáze.
Územní plánování je v právním řádu ČR  
poměrně složitý proces, podléhající zejména 
stavebnímu zákonu (celé znění: zákon o územ-
ním plánování a stavebním řádu, č. 183/2006 
Sb.). Zahrnuje jak tvorbu, projednávání  
a schvalování územně plánovací dokumen-
tace, tak aplikaci schválené dokumentace při 
rozhodování v území, tedy zejména v praxi 
stavebních úřadů. 
Územní plánování probíhá na úrovni repub-
likové (zde je základním dokumentem tzv. 
Politika územního rozvoje ČR, schvalovaná 
vládou), dále na úrovni krajské (zastupitelstva 
krajů vydávají tzv. Zásady územního rozvoje, 
kde jsou již poměrně přesně vyznačeny např. 
hlavní koridory dopravní a technické infra-
struktury) a konečně na úrovni obecní, kdy 
zastupitelstvům měst a obcí je svěřena pravo-
moc vydávání (schvalování) územních a regu-
lačních plánů. 
V této hierarchii platí, že vyšší typ dokumen-
tace je nadřazený dokumentaci nižšího typu, 
to znamená například, že územní plán musí 
být v souladu se zásadami územního rozvoje 
i s politikou územního rozvoje, regulační plán 
v souladu s platným územním plánem apod. 
Vydávání územně plánovací dokumentace je 
sice výkonem územních samospráv (zastu-
pitelstev krajů a obcí), avšak o návrzích této 
dokumentace je předtím nutné dosáhnout 
dohody se všemi tzv. dotčenými orgány státní 
správy, které hájí podle svých předpisů veřejné 
zájmy např. z hlediska ochrany přírody a kra-
jiny, zemědělského a lesního půdního fondu, 
hygieny prostředí, ochrany památek, nerost-
ných surovin, civilní ochrany atd. Projektanti 
a pořizovatelé územních plánů ve své práci  
i zastupitelstva ve svém rozhodování jsou tedy 
vázáni stanovisky dotčených orgánů. 
Územní plán (ÚP) je základním rozvojovým 
dokumentem města (obce), zahrnujícím vždy 
celé správní území. Má předepsanou výkreso-
vou i textovou strukturu. Jednotlivé výkresy 
zobrazují základní členění území na zastavěné 
a nezastavěné a dále na zastavitelné a přestav-
bové plochy. 
V hlavním výkresu se území dělí podrobněji 
na typy barevně vyznačených ploch s rozdíl-
ným způsobem využití, kde je dále (v textu) 
definováno jejich využití hlavní, přípustné, pří-
padně podmíněně přípustné a nepřípustné. 
Důležitým výkresem je rovněž výkres veřejně 
prospěšných staveb a opatření, pro která lze 
 v souladu se zákonem uplatnit předkupní 
právo k pozemkům a stavbám nebo možnost 
omezení vlastnického práva, případně i vy-
vlastnění. 
Tyto možnosti jsou prakticky jen u význam-
ných plánovaných staveb dopravní a tech-
nické infrastruktury. ÚP v části tzv. prostorové 
regulace určuje charakter zástavby a její hlavní 

prostorové parametry (např. maximální výšku 
zástavby, maximální podíl zastavěné plochy 
staveb na stavebním pozemku, minimální 
velikost stavebního pozemku apod.). Účelem 
prostorové regulace je zejména ochrana urba-
nistických a krajinných hodnot. 
ÚP tedy slouží ke stanovení směrů a způsobů 
územního rozvoje měst a obcí a k zajištění 
udržitelnosti tohoto rozvoje např. vytvořením 
podmínek pro odpovídající rozvoj veřejné 
infrastruktury, kam patří také občanské vyba-
vení a veřejná prostranství. Kromě toho ÚP 
naplňuje ve veřejném zájmu ochranu dalších 
hodnot a limitů v území. Existence platného 
ÚP je podmínkou rozvoje jakékoli zástavby 
mimo rozsah současně zastavěného území  
a je také často podmínkou spolufinancování 
veřejných investic z dotací.

V jakém stavu je pořizování nového 
územního plánu mníšku pod Brdy  
a proč tento proces tak dlouho trvá?
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení no-
vého ÚP již v roce 2011, v roce 2013 schválilo 
projednané a upravené zadání tohoto plánu. 
Zastupitelstvo rozhodlo též o zřízení a jmeno-
vání členů komise pro pořízení územního plá-
nu, která ve fázi tvorby návrhu a vyhodnocová-
ní došlých stanovisek a připomínek je cenným 
partnerem pro projektanta, pořizovatele  
a určeného zastupitele. Zřízení a práce této ko-
mise jde nad rámec povinností, vyplývajících 
ze stavebního zákona, avšak je výrazem snahy 

po co nejobjektivnějším a transparentním prů-
běhu celého procesu. 
Cílem všech jmenovaných subjektů je připravit 
co nejlepší ÚP, dohodnutý s dotčenými orgány 
a co nejlépe vyhovující zájmům města a jeho 
občanů, přičemž je evidentní, že vzhledem  
k protichůdnosti některých zájmů nemůže být 
vyhověno každému. Z toho vyplývá časová ná-
ročnost procesu, která ale vzhledem k poloze  
a charakteru města není nijak výjimečná. 
První návrh (koncept) nového ÚP byl neofici-
álně představen veřejnosti v květnu 2014. Na 
přelomu let 2014 a 2015 byla pak zveřejněna 
první úplná a oficiální verze, určená zejména 
pro projednání s dotčenými orgány podle § 50 
stavebního zákona. Až do poloviny roku 2017 
probíhala jednání s některými dotčenými  
orgány s cílem změny jejich původně negativ-
ních stanovisek k určitým částem navrhované-
ho řešení, což se částečně podařilo. Současně 
bylo vyhodnocováno značné množství připo-
mínek, které pořizovatel obdržel z řad veřej-
nosti (celkem cca 200 připomínek). 
Návrhy na vypořádání některých připomínek 
byly rovněž konzultovány s dotčenými orgá-
ny. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona 
pořizovatel zaslal původní návrh ÚP a všechna 
k němu obdržená stanoviska (včetně násled-
ných dohod s dotčenými orgány) a obdržené 
připomínky veřejnosti s návrhem na jejich  
vypořádání krajskému úřadu s žádostí o po-
tvrzení souladu návrhu s nadřazenou doku-
mentací a z hlediska koordinace širších vztahů  
v území. Krajský úřad toto potvrzení vydal dne 
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Zprávy z radnice

NáVRHU ÚZEMNíHO PLáNU S VýKLADEM PROJEKTANTA

obdrželo dvě stě připomínek  

   Výsledky hlasOVÁnÍ O ParticiPatiVnÍm rOZPOčtU 2017:
   1.  Projekce protihlukové stěny při dálnici D4 u lokality Eden mezi stávajícím zemním valem a nově zbudovanou 

protihlukovou stěnou u ulice Jana Šťastného.       653 hlasů / 41%

   2.  Cyklistická a in-line dráha na Pivovárce – instalace laviček, odpočívadel a příprava průchodu pěších podél 
dráhy.           571 hlasů / 33%

   3.  Dětská volnočasová cyklistická dráha u ulice Za Rybníky v její odbočce směrem ke Stříbrné Lhotě. 
156 hlasů / 9%

   4.  Stojan na kola na náměstí.             103 hlasů / 6%

   5.  Oprava ulice Lhotecká a výstavba chodníku ve Stříbrné Lhotě          101 hlasů / 6%

   6.  Jezdíme v Dolíkách na odrážedle/kole – cesta se zpevněným povrchem          53 hlasů / 3%

   7.  Ochrana obyvatel před nebezpečnými látkami – zpracování kvalitního krizového plánu chránícího před dopady 
nehod při podnikatelské činnosti a v dopravě             17 hlasů / 1%

   8.  Rymaně současná i zmizelá – zviditelnění a zvýšení atraktivity i návštěvnosti této části obce     12 hlasů / 1%

   9.  Tři odpadkové koše na psí exkrementy ve Stříbrné Lhotě                        8 hlasů

10.–11. Úprava povrchu ulice Skalecká v úseku mostu přes Bojovský potok                        7 hlasů

10.–11. Zřízení stojanů na kola na náměstí a investice do oprav školního hřiště                        7 hlasů

12.–13.  Postavení retardéru v chatové osadě pod lesem na silnici ze Zahořan a Nové Vsi pod Pleší na úrovni odbočky 
do ulice Severní                             5 hlasů

12.–13.  Přepis záznamů z jednání zastupitelstva                          5 hlasů

14.  Sousedské posezení v zeleni – mezi Edenem a paneláky v ulici Ke škole                       4 hlasy

15.  Dopravní zrcadlo ve Stříbrné Lhotě – nová instalace                          3 hlasy

16.  Pořízení a umístění florbalových mantinelů a branek na dětské hřiště U draka při ústí Sluneční ulice do ulice  
K Rybníčku                             2 hlasy

17.  Důkladná rekonstrukce vpusti ve Stříbrné Lhotě                             1 hlas

18.  Přejmenování bezejmenné ulice ve Stříbrné Lhotě na ulici Růženy Svobodové                          0 hlasů

celkem lidé OdeVZdali 1 708 hlasů (1 705 na webu, 3 na anketních lístkách).

2. 8. 2017 (MěÚ obdržel 10. 8.), tím současně 
jako nadřízený orgán územního plánování vy-
dal nezbytný souhlas s hlavním veřejným pro-
jednáním upraveného návrhu ÚP podle § 52 
stavebního zákona.

kdy a kde je možné do aktuálního 
návrhu územního plánu nahlížet a jak 
podávat připomínky nebo námitky?
V této fázi pořizovatel předkládá veřejnos-
ti upravený návrh nového ÚP a svolává jeho 
veřejné projednání spojené s výkladem zpra-
covatele (projektanta). Veřejné projednání  
se bude konat v úterý 17. října od 17 hodin 
v prostorách MKS. 

Veřejné projednání slouží k zodpovězení  
formálních i věcných dotazů z řad veřejnosti, 
nebudou ale při něm přijímána žádná rozhod-
nutí a ústní vystoupení účastníků nelze přijí-
mat jako připomínky nebo námitky. Návrh ÚP 
pro veřejné projednání je vystaven v papírové 
formě v sekretariátu starosty města do 24. 10. 
2017 vždy v úředních hodinách, tj. pondělí  
a středa: 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:30, úterý: 7:30 
– 11:30, případně v jiném termínu dohodnu-
tém telefonicky na tel. č. 318 541 915 (sekreta-
riát starosty města). Kromě toho je kompletní 
návrh ÚP zpřístupněn v elektronické formě na 
oficiálních webových stránkách města na ad-
rese www.mnisek.cz. 

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návr-
hem řešení (tj. situace, kdy navrhované využití 
pozemků je jiné oproti současnému stavu) 
jsou oprávněni podávat námitku. Námitku je 
oprávněn podat rovněž „zástupce veřejnosti“, 
tj, osoba, kterou pro věcně shodné podání 
zmocní nejméně 200 občanů města, a dále 
tzv. „oprávněný investor“, tj. vlastník nebo pro-
vozovatel veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury. 

Ostatní veřejnost je oprávněna podávat připo-
mínky. Rozdíl mezi námitkami a připomínkami 
je ve způsobu vypořádání – námitky musí být 
v odůvodnění schvalované dokumentace uve-
deny jednotlivě, včetně jednotlivých návrhů 
na rozhodnutí o námitce a odůvodnění toho-
to rozhodnutí. Věcně podobné připomínky je 
možné sdružovat a vyhodnocovat ve skupi-
nách. 

námitky i připomínky musí být podávány 
písemně s podpisem podatele na adresu 
Městského úřadu v Mníšku pod Brdy a to ve 
lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, 
tedy do 24. 10. 2017. V námitce musí namíta-
jící vymezit území (pozemky) dotčené námit-
kou, uvést svůj majetkový vztah k nim (není 
třeba dokládat výpisem z katastru nemovi-
tostí), uvést svůj návrh na jiný způsob využití 
nebo prostorové regulace a tento svůj návrh 
odůvodnit. Námitku může podat i vlastník ne-
movitosti, který se cítí dotčen návrhem řešení 
sousedních ploch či pozemků, v tom případě 
se území dotčené námitkou nekryje s nepřímo 

dotčenými nemovitostmi ve vlastnictví namí-
tajícího.

co se bude dít po fázi veřejného 
projednání a od kdy bude nový územní 
plán platit?
Po ukončení lhůty pro podávání připomínek  
a námitek pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a jmenovanou komisí města 
vyhodnotí došlá podání a zpracuje návrh roz-
hodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení při-
pomínek. Tyto návrhy nejprve zašle dotčeným 
orgánům státní správy pro ujištění, že úpravy, 
které vyplynou z případného vyhovění připo-
mínkám a námitkám, budou akceptovatelné  
i pro dotčené orgány. 
Případné vyhovění některým připomínkám  
a námitkám pak zpravidla přináší nutnost 
opakovaného veřejného projednání, aby i 
ostatní veřejnost se s úpravami mohla se-
známit a uplatnit k nim své nové připomínky 
nebo námitky. Rozdíl oproti prvnímu veřejné-
mu projednání spočívá v tom, že předmětem 
opakovaného projednání a okruhem pro nové 

připomínky a námitky jsou jen provedené 
úpravy, nikoli části řešení, které zůstaly od prv-
ního veřejného projednání beze změn. 
Vzhledem k rozsahu území města, jeho cha-
rakteru a předpokládanému množství obdrže-
ných podání je téměř jisté, že alespoň jedno 
opakované veřejné projednání se konat bude. 
Vzhledem ke lhůtám, které platí pro příslušné 
fáze procesu, lze očekávat předložení návrhu 
dokumentace nového ÚP zastupitelstvu měs-
ta ke schválení, včetně schválení způsobu vy-
pořádání všech námitek a připomínek, zhruba 
ve druhé čtvrtině roku 2018. 
Zastupitelstvo města má přitom možnost buď 
předložené návrhy na svém veřejném jedná-
ní schválit, nebo spolu se svými pokyny vrátit 
k přepracování. Po schválení dokumentace 
zastupitelstvem nastává již jen formální fáze 
oznámení tohoto aktu veřejnou vyhláškou  
a patnáctým dnem od vyvěšení veřejné vy-
hlášky nabývá nový územní plán účinnosti. 
Stejným okamžikem přestává platit dosud 
platná územně plánovací dokumentace, tj. 
územní plán sídelního útvaru Mníšek pod 
Brdy.

Ing. arch. Zdeněk Kindl

Oceněné byly první čtyři projekty. Rada města rozhodla rozdělit finanční prostředky v této výši: 
1. pořadí 60 000 Kč, 2. pořadí 150 000, 3. pořadí 60 000 a 4. pořadí 30 000 (celkem 300 000 Kč).
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PiVOVÁrka – výjimečná louka v centru 

V rámci participace byl oceněn projekt na 
zpracování dokumentace na in-line dráhu, 
novou pěšinu a odpočívadla. S ohledem na 
výjimečnost Pivovárky jednoznačně doporu-
čuji dřív, než bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zpracování projektu, aby město získalo 
stanoviska odborných pracovišť státní správy 
a Povodí Vltavy a.s., a ta zapracovat do zadání 
řízení. 
Doporučil bych i oslovit o stanovisko místní 
spolky přihlášené dle z. č. 114/1992, a odbor-
né komise města. Níž z textu zřejmě vytušíte, 
že stavební projekty v Pivovárce nejsou jedno-
duché, a naše radnice ví, že nemá hlavní slo-
vo, pokud se jedná o stavební zásahy do této 
lokality. 

Jak Pivovárku hodnotí odborníci 
Krajinářsky významná plocha, která podkres-
luje zámek. Lze ji klasifikovat jako pozdně ba-
rokní krajinářský prvek, který Mníšku dodává 
výjimečnosti – ne každá obec má takové pří-
rodní prostředí v centru. 
Na louce najdeme zachovalé luční společen-
ství částečně podmáčených luk, které v naší 
krajině není tak časté. Je předpoklad, že se 
sem dostanou i cennější rostliny například  
z luk nad Kytínem. Protože oblast je prakticky 
v centru města, má pro obyvatele nenahradi-
telnou estetickou hodnotu „rozkvetlé louky“. 
Pastva ovcí připomíná tradiční hospodaření, 
oživuje prostor a je to zajímavý „živý prvek“  
v městě. Pestré luční společenství dává pro-
stor pro vývoj rozmanitého hmyzu, je tam 
možné pozorovat různé obojživelníky, setká-
me se tam i s drobnými pěvci, se zajíci, srnčím  
a divokými prasaty. Zajímavost louky rozšiřuje 
Bojovský potok.
Z hlediska správce povodí a vodohospodářů, 
louka by měla plnit funkci suchého poldru, 
kam by se rozlila voda při srážkových povod-
ních či jarním tání, ale také udržovat vlhčí 
mikroklima v sušším období. U louky najde-
me pravděpodobně nejvyšší památný strom  
v Mníšku pod Brdy.

co jsem slyšel o Pivovárce
Dole u mostu na potoce bylo stavidlo, a když 
se zahradilo, zaplavila se dolní část louky (asi 

30 a). To využívali místní kluci a holky, v zimě 
zde měli skvělou ledovou plochu, kam je rodi-
če pustili raději než na rybníky. 

Okolo 1970 se mi vybavuje Pivovárka zapla-
vená vodou, ve které plave tráva. Voda při po-
vodních byla i v ploše louky, kde je dnes Penny 
a Billa. To potvrzují pamětníci.

Před 1980 – byla postavena povodňová hráz 
okolo potoka, aby se louka nezaplavovala – 
hráz je dnešní cesta a stromy, pod kterými 
vede kanalizace. Dnes bude žádoucí hráz na-
rušit tak, aby se voda při přívalových srážkách 
po louce rozlévala (státní program na snížení 
přívalových povodní a zdržení vody v krajině) 
a snížila se tak síla přívalové povodně pod 
Mníškem.

1980–1990 – někdy v tomto období vznikla 
myšlenka na krytou plovárnu, myslím vyhří-
vanou odpadní teplem z Kovohutí. Jedním  
z důvodů, proč projekt zapadl, je podmáčená 
lokalita s nestabilním podložím, tedy ekono-
micky obtížné založení stavby.

do 1992 – louka byla zemědělci až 3 x ročně 
sečena na píci, prakticky až na středovou sku-
pinu stromů na ní nebyly keře vrb. Od Pražské 

O využití plochy louky Pivovárka  
o rozloze 5,5 ha se hovoří desetile-
tí. Pokusím se zde shrnout různé 

projekty, o kterých něco vím. Ale určitě ne-
znám vše. Snad mě někdo doplní a opraví. 

ulice byla louka krásně přehledná se solitérní 
skupinou stromů v centru louky. 

Po 1993 – v souvislosti s novým územním 
plánem (ÚP) se hledala řešení na využití. Jed-
na z variant na využití byl návrh na minizoo. 
Naštěstí ekonomicky neudržitelný projekt. ÚP 
plochu řešil jako rekreační s funkcí záplavové 
louky.
Později jsem slyšel o projektu, že v okolí dneš-
ního zahradnictví bude parkoviště a promená-
dou přes Pivovárkou se bude chodit na zámek. 
Proslýchalo se i o záměru na části Pivovárky 
postavit záchytné parkoviště. 

Okolo roku 2003 – stát předává Pivovárku 
Mníšku pod Brdy.

2005 – 2007 Hnutí Brontosaurus (HB) něko-
likrát podává k Nadaci Partnerství projekty na 
využití Pivovárky. Základem je údržba louky 
(sečení), tůně, prostor po rodiny s dětmi pro 
aktivity na přírodní louce, pro mládež – cyklo-
dráha (kde dnes je dětské hřiště), přírodní tělo-
cvična, luční fotbálek atd. Vše v okrajích louky, 
jen přírodní ohniště mělo být trochu od cesty. 
Přestože projekt zaujal, ani v jednom případě 
neodpovídal zadání programu nadace. Pro-
tože její program byl buď vypsán pro úpravu  

Probírku porostu (kácení a odvoz větví) hradilo město. Brontíci v rámci programu „Akce příroda“v 
roce 2014 vytahali a na hromady k dalšímu odvozu uložili vyřezané nálety. Při probírce na okraji 
zůstaly cennější stromy. 
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„našeho„ města, která nenechá spát
klasického parku (ne přírodní louky), anebo 
pro přírodní louky, ale mimo obec. Pivovárka 
je přírodní louka v centru obce – velká výjimka.

Následně projekt byl připraven pro Minister-
stvo životního prostředí ČR (MŽP) do nového 
programu „Lidská sídla“. Tento program byl 
zastaven, aby MŽP mělo dostatek financí na 
podporu (spoluúčast) projektů EU.
V pozdějších letech projekt byl zaslán nadacím 
některých bank, firem, rodinným nadacím a po-
dobně, ale vše naráželo na specifiku Pivovárky, 
nejedná se o klasickou louku mimo obec.

2009 – projekt (s restaurací, půjčovnou spor-
tovního nářadí, minigolfem, dětským hřištěm, 
koupáním, lanovou dráhou a sociálním záze-
mím) zpracovaný na základě objednávky měs-
ta byl rozšířenou radou města zamítnut pro 
vysoké náklady (odhadem +10 mil. Kč, roční 
údržba zhruba 0,5 mil Kč). Pro Mníšek i nevy-
užitelný, byl by zajímavý pro města nad de-
sítky tisíc obyvatel, aby náklady na zhotovení  
a údržbu byly přiměřené a udržitelné. Navíc 
by se nacházel v záplavovém území, kde voda 
může vybavení poškodit. 

2012 – Pivovárka byla dílčí částí projektu 
města zaměřeného na rekonstrukci parků, 
další lokalitou byl park proti MKS a za domo-
vem seniorů. Projekt si kladl za cíl z biokorio-
doru podél potoka a cesty odstranit zejména 
invazní akáty, nezdravé topoly a neperspek-
tivní dřeviny.

Následně do plochy podél cesty byl záměr vy-
sadit několik set kusů zejména křovin jako ná-
hradní výsadbu. Krajský úřad uznal argumenty 
odvolání podané HB, že tak rozsáhlá náhradní 
výsadba keřů je pro danou lokalitu je nevhod-
ná, a stanovil, aby byla jinde. Díky tomu od-
volání, se dnes chodci nemusí prodírat houš-
tím, přes Pivovárku přejdou poměrně světlou  

cestou a město nemusí každoročně hradit  
několik desítek tisíc Kč za prořezávání cesty. 

2014 – v rámci programu HB „Akce příroda“ 
Brontíci zajistili částečné vyčištění jižního 
okraje louky, aby se od Pražské ulice otevřel 
pohled na louku a zámek. Mnoho nových oby-
vatel Mníšku zůstalo překvapeno půvabností 
prostoru.
O variantách na zřízení koupání na Pivovárce 
se stále mluví. Část veřejnosti by na Pivovárce 
uvítala nějaké koupaliště. Nicméně, opět je 
zde nebezpečí, že při záplavách se voda pře-
valí přes koupaliště (zvýšením okrajů by se ne-
žádoucně zmenšila kapacita poldru) a poškodí 
ho. Navíc louka je podmáčená, možnost jejího 
využití na ležení je pro její vlhkost omezená. 
Dle názoru místních, Pivovárka je nejstudeněj-
ší místo v Mníšku, koupaliště s rekreační lou-
kou by zabralo značnou část záplavové plochy.

2015 – poměrně v krátkém čase, s ohledem na 
uzávěrku, členové komise pro životní prostře-
dí zpracovali projekt pro Státní fond životního 
prostředí (SFŽP) na odstranění stařiny v nese-
čené ploše louky, odstranění náletových dře-
vin a obnovu meliorační strouhy a zhotovení 
tůní a úpravu břehových porostů potoka, aby 
děti mohly sledovat život ve vodě apod. Pro-
jekt nebyl podpořen. Jednak na něm byla pa-
trná rychlost zpracování a za další, žádost byla 
podána poměrně brzy po předcházejícím pro-
jektu na kácení invazních dřevin na Pivovárce 
(také SFŽP), hodnoceno proto bylo, že odstra-
nění stařiny a tůně měly být v prvním projektu.

2017 – tento rok je plný akcí. Odstranění  
náletových dřevin proběhlo na základě  
objednávky města odbornou firmou. Mno-
hé se povedlo, ale firma práci nedokončila, 
zůstaly v louce větve a výřezy. Byla uzavřena 
smlouva o pronájmu louky pro výrobu píce  

a pastvu. Město z pronájmu má finanční příjem 
+ posečenou, či spasenou louku. HB – centrála 
v Brně, pro Mníšek zajistila cca 100 tisíc Kč na 
vysečení stařiny, a vyčištění meliorační strou-
hy + tůně. Cílem je, aby louka byla navrácena 
k možnosti sečení zemědělskou technikou  
a ta se na louce pro podmáčení nebořila. Část 
práce Brontíci a žáci ZŠ zajistili na jaře. Staři-
na je tak prakticky vysečena, ještě na podzim 
proběhne jedna akce na vysečení ploch, kam 
zatím technika nemůže. Vyčištění strouhy je 
opět oříšek – přestože se jedná o skoro sto let 
starou, ale zarostlou strouhu, musí se k zásahu 
vyjádřit odborné orgány a Povodí Vltavy.

2017 – participativní rozpočet – projektová 
dokumentace na in-line dráhu, chodník, la-
vičky (150 tis. Kč z rozpočtu města). Na zákla-
dě zkušeností z předchozích let, neodpustím 
si poznámku, že přestože se radní veřejně 
dušují, že projekt budou realizovat, velmi 
dobře musí vědět, že o tom, co a jak bude na 
Pivovárce, oni nerozhodují, protože rozhodu-
jící jsou stanoviska státní správy a odborných 
pracovišť. Takže projekt nemusí být realizo-
ván v předloženém rozsahu, proto mi připa-
dají přísliby realizace neseriózní. Jsem velmi 
skeptický, že zmíněné úřady dají na in-line 
dráhu souhlas. 

Zdroj fantazií i ochrana
Pokusil jsem se trochu popsat, co vše se okolo 
Pivovárky v posledních desetiletí událo a co se 
ke mně doneslo a trochu svých zkušeností. Pi-
vovárka stále bude zdrojem fantazií, jak ji vyu-
žít k rekreaci či jiným aktivitám, ale její význam 
je právě v té podobě jaká je dnes. Udržovaná 
louka, kde se může rozlít voda, aby se jednak 
u nás trochu zdržela a aby tolik neškodila na-
šim sousedům po toku níž položených obcí  
a měst. 

Pavel Jeřábek

Málokdo si vzpomene, jak byla cesta v roce 2013 přes Pivovárku zarostlá. Letošní záplavy nám vzkázaly, že voda může případnou in-line dráhu ohrozit. 
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Školáci vyrazili na cestu kolem světa
Začátkem prázdnin uspořádala 

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenské-
ho 420 pro děti z celého prvního 

stupně prázdninovou aktivitu. Při-
hlášené děti z prvních až pátých tříd 
se od 3. do 14. července proměnily  
v dobrodruhy. Sestavily si svůj časostroj  
a vydaly se na cestu po stopách cesto-
vatelů a objevitelů s mapou a vlastno-
ručně vyrobeným dalekohledem. 

Na svých cestách se dozvěděly zajímavé in-
formace o starých řemeslech, při exkurzi  
v kovárně v Kytíně si vlastnoručně vyrobi-
ly z rozžhaveného železa svůj ozdobný zá-
pich do květináče. Seznámily se s pravěkem  
a v keramické dílně si vytvořily zajímavé výtvo-
ry k tomuto období včetně pravěkých náhrdel-
níků ze zubů, také malovaly hlínou po vzoru 
pravěkých lidí. 

Při svém putování se děti na chvilku proměnily 
v archeology a vyzkoušely si hledání archeo-
logických vykopávek a práci s těmito nále-
zy. Další etapou v putování byl vývoj sportů  
a historické objevy v praxi (telefon, vzducho-
loď, lupa). 

V tomto období naši dobrodruzi cestovali 
časostrojem za město Dobříš, kde odehráli 
zápas v minigolfu. Putování pokračovalo do 
středověké farmy na Klínci, kde na nás čekala 
spousta živých zvířátek. Ze středověku se dob-
rodruzi přesunuli do řecko-římského období  
s výrobou kostýmů a řecko-římskými hrami. 

Při návratu do současnosti proběhl piknik 
trochu jinak, vyhlášení vítězů her, konce vý-
pravy s předáním medailí a diplomů. Po celou 
dobu putování provázely děti paní učitelky 
Jitka Vočková, Lucie Pařízková a paní vycho-
vatelky Martina Špičková  
a Helena Prosnerová. 
Věříme, že se dětem 
naše putování líbilo. 

Mgr. Jitka Vočková,  
ZŠ Komenského 420



11

Škola / Akce

Při neckyádě se lze plavit na čemkoliv
Vždycky jsem měla kladný vztah k maškarním 
plesům a podobným zábavám, tak jsem před 
osmi lety uvítala s nadšením první Mníšeckou 
neckyádu. Tenkrát jsme připravily plavidlo prak-
ticky přes noc a šly to „jenom vyzkoušet“. A náš 
ryze ženský tým pak nevynechal ani jeden roč-
ník. Tady je krátká rekapitulace.
Poprvé jsme obyčejné nafukovací matrace opat-
řily vysloužilými povlaky na cíchy a svázaly je 
k sobě. Pádlovaly jsme i hrablem na sníh, což 
nebylo tak jednoduché, jak to na první pohled 
vypadalo. Naše „Sanatorium Lážov“ (chovan-
ci sanatoria v pyžamech se zdravotním per-
sonálem) ale dojelo do cíle bez ztráty kytičky. 
Další rok jsme se rozhodly vyměnit pyžama za 
odvážné oblečky ženštin z vykřičeného domu  
a na vodu poslaly nafukovací postel. Závod byl 
fantastický – jednu družku jsme cestou ztratily, 
ale ona se statečně držela celou dobu za námi 
a přišla jen o apartní punčošku. My ale přišly  
o plavidlo, které se samozřejmě rozlepilo. 
Třetí ročník byl ve znamení úklidu, takže na 
vodu do nafukovacích člunů spojených do 
tandemu jsme braly i kýble, košťata a toalet-
ní papír. A protože uklízečky nám přišly příliš 
fádní, rozhodly jsme se v následujícím ročníku 
zrychlit a půjčily si skutečně dravé plavidlo – 
nafukovací kajak. Byla to dobrá volba. Kajak  
s nadupanou posádkou hardrockerů Elektriko-
masakr přesvištěl rybník raz dva i se zapřaženým 
nákladem. A to jsme pádlovaly dětskými plasto-
vými kytarami! 

Dne 27. června se celá naše mateřská škola  
sešla již tradičně u rybníka Zadňáku. Nebylo to 
setkání obyčejné. Zúčastnily se nejen všechny 
děti, paní učitelky, paní kuchařky a školnice, 
ale také dobrovolní i profesionální hasiči, po-
licisté a záchranáři. 
Ti všichni pro nás připravili dopolední program 
plný zážitků a dobrodružství. Byli jsme svědky 
záchrany tonoucího a ukázky zásahu všech 
těchto bezpečnostních složek. Když děti uvi-
děly pád figuranta ze člunu do vody a volání  
o pomoc, nejprve se jim napětím tajil dech. 
Paní ředitelka však rychle zavolala pomoc  
a díky okamžitému zásahu policie, hasičů  
a záchranářů vše dobře dopadlo. Děti si pak 
mohly na stanovištích prohlédnout policejní, 
hasičské i záchranářské vozy a vybavení a po-
slechnout si spoustu zajímavých a důležitých 

informací. Nechyběla ani ukázka práce policej-
ního psa a zkouška hasičské techniky, která se 
dětem velmi líbila. 
Děti byly touto interaktivní formou seznáme-
ny s důležitostí práce záchranných složek, ale 
také s pravidly bezpečného chování nejen bě-
hem nadcházejících prázdnin.
Děkuji tímto všem dospělým, kteří pro nás  
celou akci perfektně připravili a zorganizovali 
a nezištně se nám celé dopoledne věnovali.  
Za všechny jmenujme alespoň pány Rouska, 
Kotouče, Lívu, Jeřábka a řadu dalších obětavých 
kolegů a kolegyň. Moc si Vaší práce vážíme.

Přejeme všem dětem i dospělákům bezpečný, 
klidný a pohodový školní rok.

pp

k dOBré ZPrÁVĚ  
PŘisPĚla i skaleckÁ 
POUť „ mÁŘÍ magdalény“
Domov pro seniory Pod Skalkou zvaný 
Domeček přináší dobrou zprávu: Bezbari-
érové auto pokřtíme s adventem. Cíle bylo 
dosaženo. K nám se chodí žít, ne umírat. 
Toto všechno by nebylo možné bez Vaší 
pomoci. Velké poděkování za finanční pod-
poru všem do léta zasílá Jan Daniel, ředitel 
domova a uživatelé Domečku.

Pak jsme se na vodu vydaly na dvou nafuko-
vacích vorech. Ty nám dobře posloužily třikrát, 
jen posádka měnila masky. Jednou jako moř-
ské panny (i s kosatkou), pak jako duchové  
a abychom nebyly pozadu a šly s dobou, minulý 
rok jsme se staly multikulturní posádkou. Naše 

ŠkOlnÍ rOk ZakOnčila akce U VOdy

poslední plavidlo je výsledkem náhodného sur-
fování po internetu. Taková obří nafukovací la-
buť se dvěma malými labutími mláďaty je skvě-
lá. Akorát, že ty malé labutě se nedají ovládat, 
takže jedna z baletek Labutího jezera se podíva-
la pod hladinu.

Naše posádka se vždy dobře pobaví a vždy se 
těšíme. Hodně se nasmějeme při zkoušení plavi-
del, a i bezprostředně před vlastním „výstupem“, 
když se převlékáme a líčíme. Je to moc prima 
akce a doufám, že dokud nám to fyzické mož-
nosti dovolí a dokud bude vůle tuto akci pořá-
dat, nebudeme chybět. A to je výzva pro všechny 
váhavce. Můžete se plavit prakticky na čemkoliv. 
Nebojte se a příští rok se zapojte taky!

Hana Kotoučová
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recyklace elektrOsPOtŘeBičů V mnÍŠkU V lOňském rOce VýraZnĚ UleVila žiVOtnÍmU PrOstŘedÍ

Ušetřila se voda, ropa i elektřina

Ekologie / Úspory

Mníšečtí v loňském roce ušetřili 588 kubíků 
vody. Takové množství by jinak spotřebova-
li třeba při 7 893 osprchováních. Povedlo se 
jim to tím, že pracovníkům sběrného dvora  
odevzdali přes dvě tuny drobných elektrospo-
třebičů. Snaha obyvatel recyklovat staré a ne-
používané přístroje se vyplácí již několik let. 

Loni občané odevzdali k recyklaci 385 televizí, 
95 monitorů a 2 385,96 kg drobného elektra. 
Naše město obdrželo certifikát vypovídající ne-
jen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefo-
ny. Díky environmentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilé-
ho elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií zmíněné nezis-
kové společnosti, která s městem dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektro-
zařízení.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recy-
klace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých pět let. 
„Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispí-
vají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík,“ píše se v tiskové zprávě společ-
nosti ASEKOL.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce  
v loňském roce vytřídili 385 televizí, 95 monitorů a 2 385,96 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 121,43 MWh elektřiny, 5 557,28 litrů ropy, 588,06 m3 vody a 6,05 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 27,24 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpa-
dů o 122,52 tun.

Vyšší podpora, než jaká je v Integrova-
ném regionálním operačním programu, se  
v tomto programovacím období (2014–2020) 
již nedá očekávat. Proto je důležité, aby 
zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplo-
vání či pořízení fotovoltaických kolektorů, 
případně o změně zdroje tepla. Minister-
stvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjedno-
dušuje podmínky, zrychluje administraci  
a zároveň hledá další možnosti jak pomoci 
žadatelům získat potřebnou podporu, kte-
rá od léta 2016 činí 30–40 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces předlože-
ní žádostí o podporu energeticky úsporných 
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více 
bytovými jednotkami a urychluje jejich ad-
ministraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně 
třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky 
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší 
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výraz-
ně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem 

je také zjednodušit pravidla pro získání podpory 
na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení 
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. 
Snahou MMR je umožnit podporu výměny 
např. plynového nebo elektrického kotle za 
tepelné čerpadlo, což v současné době není 
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových 
domů více možností při hledání nejvhodnější-
ho řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodových 
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení 
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických 
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat 
vyšší míru podpory pro žadatele a tedy za-
teplit bytový dům je v současné výzvě ještě 
výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora 
je výhodná pro všechny typy bytových domů: 
evidujeme žádosti o podporu na malé bytové 

domy o 4 bytech, ale také na velké panelové 
domy, dodává náměstek Semorád. Jako nej-
aktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví 
vlastníci bytových domů v Moravskoslezském 
kraji, odkud byly zatím podány žádosti o pod-
poru v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 
1/5 podpory všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě). 

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě po-
trvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo 
byste se rádi dozvěděli další informace o získá-
ní podpory, obraťte se na regionální pracoviště 
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 

Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

POdmÍnky dOtacÍ na ZatePlenÍ BytOVých dOmů JsOU V sOUčasné dOBĚ Velmi VýhOdné
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Knihovna / Oznámení

mĚstskÁ knihOVna  
mníšek pod Brdy

nOVé knihy PrO dOsPĚlé
ANGLICKÉ LISTÍ 
Alena Damijo
Autorka vtipně komentuje britský 
způsob života od zvyků pití čaje po 
úctu, které se těší bájný tenisový 
Wimbledon. Styl připomíná 
Roberta Fulghuma.

CO PŘEDE MNOU TAJÍŠ 
Linda Howard
Bo Maranová je šéfkou policie v 
horském městečku, vede spokojený 
život, jenže ten končí, když se na 
jejím prahu objeví Morgan Yancy.  

DÍVKY Z TRAJEKTU
Lone Theilsová
Dánský thriller o pátrání novinářky 
Nory Sandové po dvou dívkách, 
které se beze stopy ztratily z paluby 
trajektu mezi Kodaní a Anglií.

DO VODY
Paula Hawkins
Beckford je místem, kde se lze 
zbavit potížistek. To napsala o 
tajemné tůni Danielle Abbottová.  
A pak zde našla smrt.

MALÝ JAPONSKÝ KRÁMEK
Isabelle Artusová
Hlavní hrdinové sympatického 
úsměvného romantického příběhu 
s přídechem dálek a ozvěnou 
dávných tradic stále tak nějak 
hledají, kým se stát a jak žít.

MRAMOR A PLÁTNO
Stephanie Storey
Příběh je zasazen do renesanční 
Itálie a popisuje dnes téměř 
zapomenutou rivalitu mezi dvěma 
největšími umělci své doby – 
Leonardem da Vinci  
a Michelangelem Buonarroti.

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

NADĚJE NA KONCI SVĚTA
Sarah Larková
Persie, uprchlický tábor  
u Isfahánu, rok 1944. Tady skončí 
osmnáctiletá Polka Helena se 
svou mladší sestrou Luzynou po 
strastiplné cestě Ruskem  
a Persií poté, co byla jejich rodina 
deportována ze Lvova na Sibiř. 

OSM
Radka Třeštíková
Psychologický román s kriminální 
zápletkou je příběhem mladé 
ženy, která se probírá z kómatu  
a navíc trpí výpadkem 
krátkodobé paměti. 

knihy PrO dĚti
ABECEDA V HÁDANKÁCH
Zuzana Pospíšilová
 Nepřehlédněte tuto veselou 
knížku, která nabízí prvňáčkům 
veršované hádanky ke každému 
písmenku abecedy. 

PROČ CHTĚL PTAKOPYSK DO 
SOLOPISK
Daniela Kalinová

Hravá příručka pro mladší školáky 
nenásilným způsobem seznamuje 
s vyjmenovanými slovy. Vhodné 
k procvičování doma i k využití ve 
škole.

VELKÉ MYŠÍ SPIKNUTÍ
Roald Dahl
Autobiografický příběh nezklame 
fanoušky Dahlových knih, ani 
ty, kteří se s knihami jednoho z 
největších světových vypravěčů 
doposud nesetkali.

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ
Andy Griffiths & Terry Denton
Vítejte u Andyho a Terryho v domě 
na stromě, nejzábavnějším  
a nejskvělejším domě na světě!  
A ještě k tomu třináctipatrovém. 

FIDGET SPINNER
Nauč se 30 skvělých triků a 
nemožných kousků, kterými 
ohromíš své kamarády! Objev 
spoustu fíglů, tipů a vychytávek, 
jak si dokonale užít zábavu se 
spinnerem.

Nikola Bláhová, knihovnice

mše k výročí
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás před deseti lety opustila naše maminka, 

paní Milena Dušová (rozená Čumrdová). 
Narodila se 14. září 1922 v Mníšku pod Brdy, náměstí 259.

K tomuto výročí bude za ni, 14. září 2017 v 18 hodin v mníšeckém kostele sv. Václava, 
sloužena mše svatá.

Vzpomínka
Děkujeme všem, kdo věnují tichou 
vzpomínku Ing. Františku Balkovi,  

který nás opustil 26. července 2017  
ve věku nedožitých 62 let.

Jménem rodiny  
Jarmila Balková, manželka

V knihovně ožil středověk
Naše knihovna i v letošním roce pořádala pří-
městský tábor. Letošní ročník byl na téma „Stře-
dověk“. První den si děti vyzkoušely, jak se dříve 
barvily látky a také, jak se pracovalo s kerami-
kou. V úterý navštívily pana kováře v Kytíně. 
Děti si v kovárně samy něco malého vyrobily. 
Ještě ten den za námi ještě přijeli rytíři, ukázali 
svou zbroj a meče. Děti si vše osahaly a některé 
si oblékly kroužkovou zbroj. Ve středu jsme šli 
do lesa dobývat vesnice a odpoledne jsme vy-
ráběli lapače snů, aby se nám ve čtvrtek dobře 
spinkalo. Čtvrtek byl dnem, kdy nás čekal ce-
lodenní výlet do svíčkárny, mýdlárny a čokolá-
dovny v Šestajovicích. Vyzkoušeli jsme si úplně 
všechno a moc nás to bavilo. Děti si domů od-
nesly spoustu krásných věcí. Večer jsme jeli do 
čajovny na Dobříši, kde pro nás byl připraven 
další zajímavý program. Krom povídání o čaji 
si samy děti mohly zkusit jeho přípravu. A také 
jsme se trochu potetovali hennou. Pátek byl 
dnem velké slávy, turnajů, tanců, královské hos-
tiny a vyhlášení vítězů královské soutěže. Děti 
celý týden získávaly táborové peníze, za které si 
kupovaly různé budovy a stavěly si vesnice.

Chtěla bych poděkovat mníšecké radnici,  
RC Fabiánek za zapůjčení vestiček, restauraci 
Sokolovna za dobré a chutné obědy, kovárně 
v Kytíně, čajovně Dobříš a svíčkárně v Šestajo-
vicích.
Jmenovitě děkuji Gitě Otavové, Radce Brožové, 
Štěpánu Součkovi, Tomáši Hoškovi, Kateřině 
Fösterové, Tereze Bauerové, Tomáši Otavovi  
a samozřejmě všem rodičům.

nb

svatováclavské 
posvícení

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy  
a spolek OáZA Vás srdečně zvou  

na tradiční Svatováclavské posvícení  
ve čtvrtek 28. září 2017.

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.
Miroslav Škultéty, OÁZA
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V roce 1932 oslavily hned dvě tělovýchovné 
jednoty postavení svých tělocvičen v Mníšku. 
Byl to Sokol, který velkolepou oslavou započal 
své působení v Sokolovně. Pozadu nezůstala 
Dělnická tělocvičná jednota patřící Sociální 
demokracii a spustila 7. června stejného roku 
stavbu dělnického sálu, který byl dokončen 
již 18. září. Stavba mohla jít rychle, protože 
se jednalo prakticky o přístavek k zadní části 
hostince U České koruny. To byla ta světlezele-
ná stavba nalepená zepředu ke kinu, která šla 
loni v prosinci k zemi také. Dělnická tělocvičná 
jednota podala ke konci roku 1932 žádost o 
schválení kinematografické provozovny a již 
v lednu následujícího roku konalo se komisio-
nelní řízení, které provozovnu povolilo. 

Premiéra s karlem čamrdou
Bio Koruna zahájilo svůj provoz 18. května 
1933 filmovou premiérou českého zvukového 
filmu „Kariera Karla Čamrdy“ a tím byla praktic-
ky odstartována téměř osmdesátiletá kariéra 
mníšeckého filmového plátna. Řady sedaček 
byly tehdy obráceně, než jak si je současníci  
z kina pamatují, sedělo se zády k České koru-
ně a plátno bylo směrem k pizzerii. Hrálo se  
každou sobotu i neděli v době, kdy televize ne-
existovala, přesto kino provázely, jak bychom 
dnes řekli, ekonomické potíže. Ještě v roce 
1934 se řešily tzv. dávky z každého představení 
a tělocvičná jednota DTJ psala městskému úřa-
du: „Děl. Těl. Jednota jest velmi zatížena dluhy, 
které vězí na budově v částce Kč 167 052,60  
a na inventáři Kč 30 000 a proto nemůže platiti 
zemskou dávku ze zábav, vyměřovanou indivi-
duelně z lístků prodaných při každém předsta-
vení. Příjem z představení je tak malý, že často 
sotva kryje režii.“ Věc byla úspěšně vyřešena 
teprve zásahem zemského inspektorátu pro 
dávky.

Za DTJ podepisoval žádost Rudolf Buchta, ve-
dení bia převzal od roku 1936 Sylvestr Buchta 
a pak v průběhu dalších let ještě několikrát  
a jeho synovec pan Miloslav Buchta byl cvičen-
cem v dělnické tělovýchovné jednotě. „Rodiče 
se tehdy svým dětem věnovali a chodili s nimi 
cvičit,“ vzpomíná zástupce generace Buchtů, 
spojené od počátku s místním kinem.

soupeření dtJ a sokola
DTJ postavením kina získala před tělový-
chovnou jednotou Sokola určitý náskok, což 
činovníky konkurenční jednoty nenechalo 
chladnými a již v létě 1937 si DTJ stěžuje, že „ná-
věstí Biografu opětně přelepeno plakáty Sokola“  
a žádá zastupitelstvo, aby „jednota Sokol na 
nepřípustnost tohoto nešvaru upozorněna“.  
V témže roce se vedení bia ujímá Karel Hypša 
z Prahy, aby ho patrně s ulehčením do roka 
předal p. Jandákovi, taktéž z Prahy. K víceúče-
lovému využití tehdy patřilo pořádání zábav  
a plesů, bez nich by se provoz nového tělocvič-
ného zařízení patrně brzy zastavil.
Karta se v tomto smyslu neobrátila ani po vál-
ce, neboť již v roce 1946 Státní správa kin s po-
litováním zjišťuje, že „provoz tamního kina se 
nemůže vykázati žádným positivním výsled-
kem hospodářským, ačkoliv po stránce výběru 
filmů je kinu věnována opravdu mimořádná 
pozornost“. 
MNV (místní národní výbor) si je nedostatků 
velmi dobře vědom a v odpovědi kromě „mi-
zerného zastaralého projekčního a zvukové-
ho aparátu“ jmenuje problém v nábytkovém 
vybavení „které jest v tak ubohém stavu, že 
návštěvník, který dá 8 Kč vstupné za jeden  
lístek, roztrhá na sobě o vyčnívající hřebíky  
a rozštípaná sedadla oděv v hodnotě 2000 Kč.“
Nové poměry v roce 1948 se ohlásily změnou 
jména a tak se z Kina Koruna stalo Kino v Mníš-

Když se v onen slunný čtvrtek osmého prosince roku 2016 zakously bagry do budovy 
již značně zchátralého kina, odvezla nákladní auta kromě suti i nekonečně mnoho 
vzpomínek všech Mníšečáků. A nebyly to jen první romantické doteky rukou zami-

lovaných dvojic v přítmí kina, ale také filmové a dokonce divadelní zážitky. Všechno to ale 
začalo tělocvikem…

JAKÁ BYLA TÉmĚŘ OSmDESÁTILETÁ KARIÉRA mNÍŠECKÉHO FILmOVÉHO PLÁTNA? 

mníšecké kino dál zůstane 

ku pod Brdy a při schvalování promítacího 
plánu promítač upozornil na filmy z produkce 
SSSR a navrhoval, aby organizace KSČ prohlá-
sily předvedení těchto filmů za součást školení 
svých příslušníků, aby tak účast byla pokud 
možno co největší.

Konečně začátkem roku 1952 se začalo nahlas 
mluvit o neudržitelnosti kina v současném 
stavu a požadována přístavba, kde minimálně 
bude místo pro bufet pro osvěžení návštěv-
níků, převíjárna filmů a nový kinosál. Také  
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vytápění současného kina bylo nedostatečné 
(jedněmi kamny) a východ/vchod byl do dneš-
ní nebezpečné zatáčky. 

Jak dopadla akce Z
O tři roky později se už MNV naštval a velmi 
důrazně žádal o nové kino s odvoláním na to, 
že město má k 1. 1. 1955 1 960 obyvatel a brzy 
jich bude mít 6 000, s tím, že jsou to pracující 
z celé republiky a právem žádají nápravu.  
K nápravě ovšem nedošlo a kino se dál po-
týkalo i s personálními problémy, kdy „ope-
ratér Plocek byl poslán na léčení do lázní  
a celá odpovědnost zůstává na jediném 
promítači Karlu Matysovi, který tak musel 
dostat volno v Kovohutích.“ Soudruh ředitel 
Hnízdo z Krajského filmového podniku však 
pouze sliboval a tak MNV v Mníšku defini-
tivně došla trpělivost, přistoupil k dílu sám 
a roku 1958 začala dostavba kina v akci Z. 
A podle toho to také vypadalo. Projekt byl 
neustále předěláván, někteří jedinci z MNV 
v něm viděli stále nějaké mouchy, až do-
nutili projektanta, aby požádal o výpověď  
z projektu. Bohužel trpěla i stavební část, tak-
že při kontrolní návštěvě okresního národního 
výboru se zhrozil i technický dozor. Stavba byla 
bez jakéhokoliv technického vedení a staveb-
ní práce byly prováděny v rozporu se všemi 
stavebními předpisy. Zpětně oceňuji, že nám 
strop kina nespadl na hlavu za našeho mládí  
a stalo se tak až v novém tisíciletí. Přes všech-
ny potíže byla konečně budova nového kina 
slavnostně 4. října 1963 otevřena a dokonce 
soudruh Hnízdo dodal přislíbené 2 projek-
tory zn. Meopton III. Ale už o 6 let později 
bylo nutno opravit plechovou střechu, hlavní 
schodiště, omítky a venkovní nátěry.
I přes tyto překážky plnilo ŠIROKOÚHLé 
KINO MNV v Mníšku pod Brdy statečně cíl  
505 představení, o pět víc nad plán, a utrži-
lo 293 279 Kč (plán 200 000 Kč). Na únorové 
poradě vedoucích kin v Příbrami bylo vyzdvi-
ženo dokonce jako ojedinělý případ, „kdy si 
sami provádíme mimoběžné a náročné opra-
vy veškerého technického zařízení. Soudruzi 
Plocek a Matys za to obdrželi odměnu 500 
Kč.“ To tehdy nebyla vůbec malá odměna!

Stojí jistě za zmínku, že naše kino mělo v roce 
1970 hned po Dobříši největší návštěvnost  
v okrese Příbram. Možná zažilo v sedmdesá-
tých letech ty nejlepší časy. V mé paměti je 
kino za letních večerů obklopeno hustými 
hloučky nedočkavých diváků, zde jsem viděl 
nejlepší filmy světové kinematografie, odtud 
jsme s ostatními kluky odcházeli nadšeni pří-
běhy Vinnetoua a Old Shatterhanda, na které 
se dnes děti nechtějí dívat ani v televizi. 

Vzpomínky na ať žijí duchové!
„Velmi výrazně v roce 1971 poklesla návštěv-
nost dětských představení, která byla možná 
ovlivněna i úspěšným televizním seriálem 
„Čtyři z tanku a pes“ vysílaného vždy v neděli 
odpoledne,“ stěžuje si tehdejší zpráva, kinem 
vydaná. Událostí bylo promítání filmu „Ať 
žijí duchové!“, který se natáčel v Mníšku na 
náměstí a v zánovní samoobsluze (dnes Al-

bert), poznaly se tam některé děti z komparsu  
a všichni vzpomínali na milého pana Brodské-
ho a paní Brejchovou, již tehdy velmi slavné 
herce. Někdy bylo nutné sehnat ještě pár lidí, 
aby nás bylo 6, teprve pak nám pan učitel 
Broum prodal lístky. Ale když už jsme prošli za 
pokladnu, bylo vyhráno. Kino jelo! Divadelním 
představením obohatila školní akademie ZDŠ, 
O veliké řepě, kde jsem si jako žák také zahrál, 
a mám ji dodnes v živé paměti. A se mnou jis-
tě i tehdejší spolužáci. Kinosál sloužil i k jiným 
divadelním představením, oslavám místních 
spolků a pochopitelně politickým výročím – 
od Vítězného února po Velkou říjnovou socia-
listickou revoluci. Malou revolucí byl přechod 
kina v roce 1977 ze správy MNV pod správu kin 
Praha – západ se sídlem v Praze 3.

na kino se nezapomene
Docházelo k více i méně zábavným přího-
dám, kdy si například jezdecký klub Dubeč 
z Líšnice stěžoval, že nemohli shlédnout film 
„Šampión“, neboť zřízenec odmítl prodat 
vstupenky na večerní představení s tím, že 
se ptal promítače a ten je hladový, od oběda 
nejedl, protože odpoledne probíhala v kině 
oslava NF (národní fronty), a že pro pár lidí 
nebude hrát. Situaci nakonec vyřešil přivo-
laný příslušník VB, který neodbytné koňáky z 
kina vyvedl. Zdali někdy zklamaní chovatelé 
koní zmíněný film viděli, se už asi nedozvíme.

Ale další generace se o kině dozví, neboť 
jsme v Okrašlovacím spolku zachovali kom-
pletní fotogalerii kina před jeho zbořením  
a promítací knihy od šedesátých let.

Za filmem se dnes jezdí do multiplexů do  
Prahy a otužilci do letního kina. Utichnul hlas 

cvičenců DTJ, žáků školní akademie i šum pro-
mítačky. Jeden genius loci zmizel, ale spousta 
jich v našem romantickém Mníšku zůstává,  
a je jen na nás, kam se budou další generace  
i po mnoha letech stále rády vracet.

Robert Izak,  
Okrašlovací spolek v Mníšku pod Brdy

DIVÁKŮ BYLY NĚKDY STOVKY, JINDY PŘIŠLI POUZE JEDNOTLIVCI A NEPROmÍTALO SE

v myslích pamětníků 
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Z historie

Zpravodaj přináší další část osobních vzpomínek starousedlíků k historickým okamžikům 
našeho města. Zejména pak vzpomínek na Okrašlovací spolek. Dalším ze zpovídaných byl 
pan Antonín Vašíček z Luckého mlýna.

antonín Vašíček 
(*1939)
narodil se v mlýně, kte-
rý měl jeho otec prona-
jatý od hraběte Kasta 
mezi Mníškem pod Brdy  
a Čisovicemi. Obecnou 
školu vychodil v Mníšku 
pod Brdy a tak jako řada 

jeho vrstevníků střídal třídy v různých místech 
městečka. S paní učitelkou Knoblochovou se 
učil ve třídě pod malým náměstím, chodil také 
do budovy dnešní pošty. Do měšťanské školy 
začal chodit v budově dnešního městského 
úřadu a po jejím zrušení v roce 1953 navštěvo-
val JUK (jednoroční učební kurz) tamtéž. 
Protože bylo kolem hospodářství mnoho 
práce, ve studiích nepokračoval a pomáhal 
rodičům. V letech 1958–1960 byl povolán  
k základní vojenské službě k protiletadlovému 
vojsku ve Frýdku. Mezitím v roce 1959 padlo 
hospodářství rodičů do statku, tak po vojně 
zůstal na severu ve VOKD (výstavba ostravsko-
-karvinských dolů). Jako havíř zde fáral tři roky. 
Na žádost rodičů se vrátil do Mníšku a pracoval 
mezi lety 1963–1965 v Hrudkovnách. Odtud 
přešel do Komunálu a jako řidič zde pracoval 
do roku 1975. Následně přešel do podniku Vo-
jenské stavby a podílel se na stavbě pražského 
metra až do roku 1992, kdy utrpěl úraz a z prá-
ce v podzemí byl vyřazen. Pří následném sou-
du o odškodnění s firmou, který trval osm let, 
mu byla velkou oporou manželka Libuška. Ve 
složité době nervového vypětí ho posilovala 
svou vlídnou povahou. Odešel ze zaměstnání 
a nyní žije na odpočinku v rodném mlýně.

Mohl byste nám říci, co si pamatujete  
z činnosti Okrašlovacího spolku na Mníšku?
Bohužel o Okrašlovacím spolku a jeho činnos-
ti neřeknu nic. Pamatuji si věci až po válce a to 
jeho činnost asi již nebyla tak velká, navíc jsem 
neměl čas chodit od města. Po škole jsem musel 
hned domů a pomáhat s hospodářstvím. Vlastní 
zážitek s jeho činností nemám. Jen si ještě pama-
tuji, že paní Cebeová dost často chodila k nám 
do mlýna a povídala si s otcem. 

Jaký máte nejstarší obecný zážitek z města či 
okolí?
Zážitků a příběhů pár mám. Nevím, jestli je 
zrovna nejstarší, ale pamatuji se, jak v dětství, 
již za války k nám zavítávával herec Jaroslav 
Marvan. Na prvních poválečných dožínkách se 
také účastnil s kameramanem Stalichem. Mám 
s ním dokonce fotku. Kameraman pan Stalich 
filmoval dožínky i přípravu na ně. Ten film je stá-
le dostupný. Troufám si říct, že pan Marvan byl 
rodinný přítel. Původně jezdil do Mníšku, tedy 
lépe do Rymaně, k panu Čapkovi, co měl v Pra-
ze obchod s galanterií, a protože jeho dům byl 

kousek od mlýna, postupně se s otcem seznámili  
a pak jezdil i k nám. Byl třeba i na svatbě otcova 
mladšího bratra.
Jiná zajímavá informace myslím je, že když  
v roce 1943 umřel baron Kast, otec nesl rakev. Byl 
nájemcem zámeckého mlýna a s baronem dob-
ře vycházeli. Ještě za války prošel mlýn velkou re-
konstrukcí (přistavovalo se patro) a vše se stihlo 
za šest týdnů před žněmi. Po válce byl z mlýna 
konfiskát a otec ho mohl dostat jako dlouhodo-
bý nájemce, který pomáhal odboji, i když si na 
něj brousili zuby i jiní lidé ze zámeckého okruhu. 
Otec ho i přes to koupil na splátky, které splácel 
až do roku 1968.

Ono za té války tu bylo vůbec příběhů. Takový 
zásadní, který byl i zpracován v literatuře a roz-
hlasovém pořadu „Cestou k májovým dnům“.  
Ke konci války byly v protektorátu vysazovány 
paradesantní skupiny jak z ruské strany, tak  
z londýnského ústředí. Jedna sovětská skupi-
na byla vysazena na špatném místě a ihned po 
seskoku se dostala do boje s SS, které v daném 
místě na neštěstí právě měly cvičení. Části para-
šutistů se podařilo probít a na své cestě na místo 
působení procházeli i okolím Mníšku pod Brdy. 
Otec této skupině vedené Vasilem Kišem poskytl 
jídlo, kterého se jim zásadně nedostávalo. Velitel, 
který znal situaci v protektorátu, mu řekl, aby 
neuvedl rodinu do problémů, že může návštěvu 
nahlásit za 24 hodin. Nakonec pan Vašíček celou 
událost (návštěva cizích lidí, kteří mohli být i pro-
vokatéry) nahlásil po dohodě s policajtem pa-
nem Burešem až za tři dny, kdy již Kiš a jeho lidé 
byli dostatečně daleko. Po válce přijel přeživší Kiš 
otci poděkovat a tradičně se pak navštěvovali 
až do Kišovy smrti v roce 1986. Bylo mu 66 let. 

OKRAŠLOVACí SPOLEK PŘINáŠí UNIKáTNí VZPOMíNKy NA MNíŠECKé STAROUSEDLíKy

Jaroslav marvan byl náš rodinný přítel
Ten Kiš je také zajímavá postava. V padesátých 
letech nechtěl svědčit v procesu proti generálovi 
Píkovi, tak mu hrozil trest smrti. Měl potvrdit, že 
když se s jeho výsadkem generál před odletem 
jako vojenský přidělenec v Moskvě loučil, dal 
mu tajný rozkaz, aby sbíral informace proti So-
větskému svazu a lidu Československa. Nakonec 
ho odsoudili k mnohaletému žaláři, ale dostal se 
ven na Zápotockého amnestii v roce 1953. 

Proměnilo se v průběhu času nějak zásadně 
místo, kde nyní žijete?
Jak jsem již říkal, tak v roce 1943 prodělal zásad-
ní změnu mlýn. Potom v okolí kolem roku 1956 
přibyla „kachňárna“ na Sýkorováku. Zajímavý 
vývoj zaznamenala „tvárničárna“ nad mlýnem. 
V roce 1960 ji otevřeli pro zpracování strusky  
z haldy, která vznikla za Hrudkovnami směrem 

na Čisovice, postupně vybudovali zastřešený 
areál, který se následně kolem roku 1977 stal ře-
zárnou polystyrenu. Dnes jsou zde stáje a chov 
koní. Samostatnou kapitolou by byla fabrika  
a její vliv na naše žití zde na mlýně. Asi nejzásad-
nější problematika jsou stěry, se kterými se potý-
káme dodnes. Bratrovi třeba znečištění Bojovské-
ho potoka otrávilo třikrát po sobě všechny ryby  
v rybníčku.

Děkuji za rozhovor. 
David Bílek

Společná fotografie je ze svatby bratra Antonína Vašíčka. Zajímavostí je, že čtvrtý zprava v prostřední 
řadě je herec Jaroslav Marvan.

Antonín Vašíček s bratrem v roce 1948.
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Kultura / Ze zámku

Jak je již tradicí, Mníšecké kulturní léto 
uzavírají špičky naší hudební scény.  
Jinak tomu nebude ani letos.

O tečku za letošním Mníšeckým kulturním lé-
tem se postarají v sobotu 9. září od 18 hodin 
Michal Pavlíček, Monika Načeva a Pavel Bořko-
vec Quartet (na snímku).
Michal Pavlíček je obdivovaný kytarový mág, 
skladatel svérázných hříček i autor introvert-
ních rockových opusů, stejně jako melodicky 
silných působivých balad. Skladatel symfonic-
ké a scénické hudby se zcela původním ruko-
pisem, vyhledávaný producent. Je držitelem 
řady vítězství a ocenění v odborných anketách.

Monika Načeva je jedna z nejslibnějších zpě-
vaček české a alternativní scény přelomu sto-
letí. Prošla několika proměnami od klasického 
rocku přes elektronickou taneční hudbu po 
experimenty mimo hranice stylů. Na jejích 
albech spolupracovala řada osobností české 
scény: například Jan P. Muchow, Michal Pavlí-
ček a jako textař Jáchym Topol. 
Málokdo ví, že oblíbená zpěvačka průběžně  
s jedním z nejlepších našich kytaristů spolu-
pracuje už přes dvacet let. V novém akustic-
kém programu „Možnosti tu stále ještě sou“ 
se navíc spojili se smyčcovým kvartetem Pavla 
Bořkovce, vedeném violistou Matějem Krou-
pou, se kterým emocionalita spojení ústřední 
dvojice ještě nabírá na síle. 
Moničin zpěv, Michalova excelentní hra, zhu-
debněné texty Jáchyma Topola, souhra dvo-
jice houslí, violy a cella, a dnes už osvědčené 
skladby, vybrané především z alb Možnosti tu 
sou (1994) a Mami (2007), nabízejí společně 
novou dimenzi i specifickou, pocitovou atmo-
sféru. Nepochybně se můžete těšit na nezapo-
menutelný kulturní zážitek.
Cena vstupenky v předprodeji je 150 korun. 
Můžete zakoupit v pokladně městského úřadu 
a dále u našich partnerů: v pokladně Státního 
zámku Mníšek pod Brdy a v kavárnách Malý 
mnich cafe a Patina House. Rezervace je mož-
ná na e-mailu: mks@mnisek.cz nebo na tele-
fonu 732 931 219. Na místě před koncertem 
budou stát 200 Kč. 

Jana Dušková, kulturní referentka

Prohlídky pro děti 
pokračují
Každý víkend a o státních svátcích se budou 
v zámku i nadále konat speciální prohlídky 
pro rodiny s dětmi od tří let. Vybrat si mů-
žete třeba oblíbenou Pohádkovou prohlíd-
ku s princeznou Aničkou. Při ní děti hádají 
pohádky, které se v komnatách ukryly. Prin-
cezna také ukazuje, kam chodili rytíři na 
hostinu, kde se konaly plesy, jak se v zámku 
zatápělo nebo co nosili rytíři na krku.
Pohádkové vyprávění zažijete také při pro-
hlídce O zámeckých strašidýlkách. Víte, kdo 
je Parvulus? Malý dráček, který má dokon-
ce hlavu na ocase. Mníšecká strašidýlka ale 
vůbec nestraší, jsou to spíš zámečtí pomoc-
níčci a kamarádi šlechtických pánů. Jedno  
z nich uspává paní hraběnku, další hlídá 
oheň v kamnech, jiné si hraje s místními dět-
mi na schovávanou.
Během podzimu se ale můžete těšit i na 
nové Pohádkové prohlídky s královnou pod-
zimu, zavítat můžete i na Prohlídku do tří 
věží s princeznou a čeká vás také Nové dob-
rodružství s královnou Elsou. Některé děti se 
možná zapojily do hledání jejího kamaráda 
Olafa, teď se ale Else ztratil královský poklad. 
Pomohou děti s hledáním?

mch

V září přijďte  
navštívit zámecké 
komnaty zdarma
Ve dnech 9. – 17. září probíhají Dny evrop-
ského dědictví, které každým rokem otevírají 
návštěvníkům dveře nejrůznějších památek  
a sídel. Mníšecký zámek se připojí také a na-
bídne prohlídky zdarma.
Co všechno na nich uvidíte? Slavností místnos-
ti, kde vítali majitelé Mníšku vzácné návštěvy. 
Soukromé pokoje a jak měli zařízené své kou-
pelny. S jakými hračkami si hrály zámecké děti, 
kam si chodili pánové zakouřit nebo jak vypa-
dá stolní kuželkovník, kratiknot nebo čajová 
panenka. 
Mnoho dojmů si návštěvníci odnesou z obou 
prohlídkových tras. Na I. okruhu, který bude 
přístupný zdarma ve dnech 9. a 10. září a od 
12. do 15. září, je nemine překrásně zdobená 
rodinná kaple v podobě téměř nezměněné od 
doby, kdy zámek po polovině 17. století nechal 
vybudovat rytíř Servác Engel. Druhý okruh 
bude zdarma otevřen 16. a 17. září. Ten je plný 
zajímavého vybavení. Můžeme si na něm pro-
hlédnout, jak vypadá cestovní záchod, starý 
masážní přístroj, hůlka a stolička dva v jednom 
nebo prohlížečka fotek.
Vstup zdarma bude umožněn pouze s platnou 
vstupenkou vyzvednutou na pokladně zámku, 
vztahuje se pouze na jednotlivce, neplatí pro 
organizované skupiny.

mch

kulturní léto v mníšku  
zakončí koncert plný emocí

Dnes si po krátké pauze představíme pánskou 
módu doby gotické. Jak se oblékali tehdejší 
šlechtici, si můžeme představit podle obrázků 
postav z krásných iluminovaných středově-
kých rukopisů, z nástěnných maleb a portrétů.

Co nás na pánovi z těchto časů upoutá na 
první pohled? Tehdejším módním trendem  
u mužů bylo dlouhé špičaté obutí. Délka stře-
více dokonce symbolizovala urozenost jeho 
nositele. Čím vyšší titul, tím delší škorně pán 
nasazoval. Boty byly dokonce až takové, že se 
v nich téměř nedalo chodit. Dvorní kronikář 
Beneš Krabice z Weitmile je popisoval jako  
„zobákovité s předlouhými nosci“ a prý se do-
konce přihodilo, že do jednoho takového trčící-
ho uhodil blesk. Snad se tehdy jednalo o pána  
z Košťálova. Extrémně dlouhé špičky, i když 
byly vyztužené, se musely řetízky přichytávat 
ke kotníkům, kolenům nebo pasu. Ty se pak 
vyskytovaly na sklonku 14. století.

Gotickou módu přinesl z Francie do Čech  
Karel IV., když se vracel do své domoviny se 
svou první manželkou Blankou z Valois. Siluetu 
mužského těla formoval vypasovaný kabátec  
s dlouhými rukávy. Kabátec byl stále kratší  

a odhaloval úzké a vel-
mi těsné nohavice, 
jež se změnily v pun-
čochové kalhoty 
dokonale přilé-
hající a obepína-
jící nohu, pro-
tože se šily na 
míru přesně 
pro každé-
ho nosite-
le. Taková 
móda ča-
sem po-
horšovala 
církevní 
předsta-
vitele a do-
konce i Karel IV. do-
stal vyčiněno, že se 
obléká příliš výstředně.

Marie Charvátová,  
Státní zámek Mníšek 

pod Brdy

móda napříč staletími –  
Co nosil Karel IV.
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Inzerce

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
adresa kanceláře: komenského 1533, mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

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 matem. a českého jazyka
> příprava žáků na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy
> příprava žáků k maturitě
> lekce pro žáky, kteří plní školní docházku doma
> pomoc žákům s SPU (specifické poruchy učení) a dysporuchami

> sobotní kurzy Přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd
> intenzivní kurz španělštiny pro žáky 2. stupně - 2x týdně
> zdravotní cvičení pro ženy - v Esmarinu Mníšek pod Brdy
> Google kurz 
> kurz Základy rétoriky a prezentace pro děti i dospělé
    - základy správného mluvního projevu

Anglický jazyk - středa, pro žáky 7. tříd od 15 hod,  pro žáky 8. tříd od 16 hod
Příprava žáků na přijímací zkoušky na 8 letá gymnázia - středa, od 15, 16 nebo 17 hod

Nabízíme skupinové i individuální lekce.

Dále nabízíme:

Nové kurzy:

Do kurzů
se můžete hlásit

i průběžně

Začínáme 
18. 9. 2017

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
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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

Inzerce

POradenstVÍ, PsychOteraPie
Phdr. Pavla doležalová

Řešíte problémy ve vztazích, rozvodové komplikace nebo  
si nevíte rady s chováním dítěte?  

Objevují se psychosomatické obtíže, úzkosti, depresivní stavy, 
poruchy spánku, životní ztráta nebo rizika v životním stylu?

Možnost i mobilní poradenství přímo v rodinném prostředí  
v Mníšku nebo prostřednictvím skype. Přímá platba.

Kontakt: +420 724 180 789, e-mail: pdolezalova@volny.cz,  
skype: pdolezalova

PŘiJmeme  
servírku/číšníka a kuchaře 

do restaurace Na hřišti v Čisovicích.  
Nástup možný ihned.

Zájemci, ozvěte se na telefon:  
776 113 743 (Zdeněk tomáš)
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Inzerce

Diamond group

Stanovím zdarma cenu vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Jsem tu pro vás.
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PrOdeJ slePiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks. 
Prodej: Mníšek p. Brdy - aut. garáže u firmy M. uher 
6. září a 25. října 2017 - 16.20 hodin.  
21. září 2017 - 10.00 hodin. 
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle 
poptávky.
informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.  
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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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

Z malé rodinné firmy jsme se rozrostli  
ve společnost s 36 zaměstnanci.  
Naše stroje pomáhají chránit životní  
prostředí i lidské zdraví.

Nabízíme: 
• HPP na dobu neurčitou
• jednosměnný provoz
• 25 dní dovolené 
• pracovní oděv a obuv
• po zkušební době stravenky
• příjemný kolektiv

Máte cit pro materiál, jste přesní,  
umíte se soustředit a máte zkušenosti  
s kovoobráběním?

Pište na j.kolarova@wamag.cz
www.wamag.cz

Hledáme frézaře / frézařku
na konvenční frézku

kreativní studio

Proč si vybrat nás?

práce nás baví
Vše co děláme, děláme rádi a s 
chutí. Ve svém oboru se neustále 

vzděláváme a inspirujeme se 
nejnovějšími trendy či 

technologiemi.

dlouholeté působení
Svému oboru se věnujeme léta. 
Naše působení na trhu má více 

než dvacetiletou tradici a 
neustále se vyvíjíme.

přátelský přístup
Se svými zákazníky jednáme 

přátelsky a na rovinu.

kompletní služby
Nabízíme služby či produkty vždy 
kompletně, aby byly připravené 

pro nální použití bez 
dodatečných úprav.

férové ceny

Jsme nízkonákladová rma a tak 
můžeme ceny držet nízko, aby 

naše služby a produkty byly všem 
přístupné.

weby, e-shopy, 
časopisy,

knihy, remní 
identitu...

loga, plakáty, weby, 
poutače, reklamní 

předměty...

vytváříme tisknemekreslíme
remní prezentace, 

časopisy, knihy, 
brožury, plakáty, 
vizitky, bannery...

info@mirsa.cz

mirsa.cz

724 967 472

facebook.com/MirsaBohemiaPřemyslovská 13, Praha 3 - Vinohrady
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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
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Restaurace Pod Farmou • Klínec 11 • Otevřeno Čt - Ne

Tel. 730 806 284 • www.PodFarmou.cz

Ještě docela nedávno jsem musel svým pražským 

kamarádům a známým k pozvání do Klínce 

přidávat i vysvětlení, kde vůbec ten Klínec leží a jak 

se tam dostanou.

 „Pojedete po Strakonický, za Cukrákem sjedete na 

Jíloviště, pak odbočíte vpravo atd…“

Poslední dobou se mi už ale několikrát stalo, že jsem 

byl při vysvětlování zastaven slovy: to je tam, co je 

ta farma, ne?  Jo, je to přesně tam a je až s 

podivem, co všechno dovede způsobit jeden 

zdařilý podnikatelský počin, který důsledně 

dodržuje a naplňuje svůj záměr.

Takže pro ty, co na Farmě ještě nebyli. Pojedete 

podle bílých směrových informačních tabulí (z 

kteréhokoliv směru), následně pak podle remních 

návěstí. Předem, nebo nejpozději během cesty se 

rozhodněte, zda se chcete nejprve občerstvit

a najíst v Restauraci Pod Farmou, nebo si 

prohlédnete zvířata ve výbězích a voliérách na 

samotné farmě a pak si dáte chladivý nápoj v 

Hospůdce Na Farmě - zatímco děti necháte 

vyskotačit na přilehlém dětském hřišti. Vše můžete 

navštívit postupně a cestou v Krámku Ve Dvoře 

nakoupit farmářské produkty, nebo se můžete jen 

tak procházet a nasávat letní atmosféru podbrdské 

přírody. A kdyby čerstvého vzduchu bylo příliš, 

můžete si třeba u piva i zakouřit. Nutno dodat, že 

obě restaurační zař ízení jsou od počátku 

nekuřácká, ale už v době svého vzniku mysleli 

majitelé na kuřáky a vybudovali pro ně velmi 

důstojné a vkusné kuřácké pergoly.

To, že se na Farmu lidé rádi vracejí, není náhoda. 

Může za to netradiční skladba jídelníčku, výborná 

kvalita kuchyně, vkusně vybavený interiér 

restaurace (Pod Farmou), klasická atmosféra 

vesnické hospůdky (Na Farmě) a v neposlední řadě 

profesionální a vstřícný přístup celého personálu. 

Farma Klínec – jako celek – je živý projekt, který se 

neustále rozvíjí a proto, když přijedete třeba až na 

podzim, naleznete nejen inovovaný jídelníček, ale 

možná i nabídku stylového ubytování přímo na 

farmě…

-JK-

KLÍNEC - TO JE TAM, CO JE TA FARMA?



24

Inzerce

ŐŞż´·¬˛3
»®Ş·

°»®ş»µ¬˛3

ˇµ±´ż ¸±®µ?

ˇ¬®»µ·˛ą±Ş?

ˇ»´»µ¬®±µ±´ż

°±ó°? čóďč

 

± čóďî ń ˛» ďěóďé

©©©ňµ±´żó°±®¬ň˝¦

Projekt Madlenky a Lhotecká
• nízkoenergetické 5+kk v dvojdomech
• pozemky 452 - 737 m2
• tepelné čerpadlo, podlahové topení, trojskla
• k nastěhování léto 2018
• cena 6.190.000 - 6.590.000 Kč vč. DPH

Zdeňka Benešová
728 961 519
zdenka.benesova@general-reality.cz 
Pražská 13, Mníšek pod Brdy

NOVÉ PROJEKTY NA MNÍŠKU!
Pasáž Pražská
• zázemí pro zdravotnické služby 
• k dlouhodobému pronájmu
• umístění v centru městečka
• dokončení léto/podzim 2018
• možnost úprav prostor na míru


