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Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

letošní rok určitě není pro město finančně tak 
silný, jako ten loňský, ale i přesto toho připra-
vujeme hodně. Dokončí se hasičská zbrojnice 
na Stříbrné Lhotě. Stavba se moc povedla 
a největší dík patří stříbrnolhotským hasičům. 
Město platilo a oni stavěli a to ve volném čase. 
Podobnou věc rozjedeme v Rymani. Bude to 
společná klubovna hasičů a fotbalistů. 
Skládka V Dolíkách je téměř hotová. Probíhají 
dokončovací práce. Úprava terénu a výsadba 
zeleně byla záměrně ponechána na jaro. Do-
jde ke zpevnění jednoho ze svahů. 
V létě rozšíříme parkoviště u zdravotního stře-
diska. Naproti Plusu, na části pozemku, vznik-
ne okrasné zahradnictví. Už letos budeme 
mít možnost koupit si vazby, řezané květiny, 
hlínu, zahradní lavičky a stoly nebo altánky 
v nové prodejně. Doufám, že se novému za-
hradnictví bude dařit, a že pro nás, nakupují-
cí, vznikne nová kvalitní služba. V březnu byla 
dokončena studie Předzámčí. V dubnu bude 
projednávána v orgánech města a poté bude 
i Vám umožněno vyjádřit se k ní v diskusi 
a poslat nám své náměty a připomínky. Dal-
ší kolo připomínek otevřeme také k úpravám 
náměstí. Velkými změnami prochází zámecká 
zahrada a již dnes se můžete při víkendových 
procházkách podívat, jak bude v létě vypadat. 
Romantické zahradě dominují dvě fontánky, 
téměř hotové jsou mlatové cesty. Přibudou 
květinové záhony kolem fontán, založí se 
trávníky. Zámek získal další dotaci z fondů Ev-
ropské unie a životního prostředí a vrhne se 
tedy i na úpravy spodní části zahrady. V létě 
budete mít možnost zahradu navštívit, proto-
že bude návštěvníkům otevřena zdarma. Kro-
mě toho máte možnost přijít se bavit a to buď 
tancem a zpěvem flamenka nebo na divadel-
ní představení Postřižiny. Kdo viděl na zámec-
kém nádvoří Noc na Karlštejně, jistě nezaváhá 
a tyto zážitky si nenechá ujít.
Všechny Vás zvu na Máje. Ať již přijdete jako 
rodina či jako součást některého ze spolků, 
budete mít možnost účastnit se průvodu ze 
zámku na náměstí. Celý program zahajujeme 
na nádvoří zámku a to s kapelou Třehusk. Více 
se o programu dozvíte na úvodní straně Zpra-
vodaje. Přeji Vám dobrou zábavu. Užijte si jaro 
ve zdraví. 

dr. Petr Digrin, starosta

l Zastupitelstvo města na svém 17. jednání  dne 26. 2. 2009 schválilo roz-
počet města Mníšek pod Brdy na rok 2009 a dále rozpočtový výhled na léta 
2010−2012. Podrobné informace na internetových stránkách města.

l ZM v rámci rozpočtu schválilo finanční prostředky k rozdělení v rámci systému 
GRANT 2009. Příspěvky pro oblast sportovní činnosti činí 350 tisíc a pro oblast kul-
tury 200 tisíc korun. Rada města bude částky přerozdělovat konkrétním příjemcům na 
jimi pořádané akce a činnost.

l ZM dále schválilo Zřizovací listinu Domova pro seniory pod Skalkou, Mníšek pod 
Brdy. Z nové zřizovací listiny, kromě jiného, vyplývá, že hlavním účelem činnosti Do-
mova pro seniory Pod Skalkou je poskytovat sociální služby s celoročním pobytem 
a nepřetržitým provozem. Je určen klientům důchodového věku, kteří z důvodu věku 
nebo změn zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou a sociální péči, nebo kteří se 
v důsledku nepříznivé životní situace dostali do stavu nouze a potřebují pomoc.

l ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města (OZV č.2/2009) O veřejném pořád-
ku. Vyhláška například stanovuje opatření k zabezpečení pořádku a čistoty ve městě. 
Stanovuje období nočního klidu, pravidla pro plakátování, pohyb psů, užívání hlučných 
přístrojů a další. Podrobné informace na internetových stránkách města.

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

FINANČNÍ ODBOR

Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy upozorňuje občany na povinnost 
zaplacení poplatku ze psa a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 30. dubna 2009 
nejpozději. Pokud by nebyla tato povinnost v uvedeném termínu splněna, vystavil by 
se občan zbytečně sankcím, které stanovuje obecně závazná vyhláška, tj. navýšení po-
platku až o 200 % a případná exekuce. 

Poplatky můžete uhradit v pokladně města v těchto dnech a časech:

Pondělí  7:30 – 11:30 12:30 – 17:30
Úterý  8:00 – 11:30
Středa  7:30 – 11:30 12:30 – 17:30

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

INFORMACE K ORGANIZACI VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu proběhnou 5.–6. června 2009. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o volby, které se organizačně poněkud odlišují, připravil OVV samostatnou 
přílohu, kterou najdete vloženou uvnitř ZPRAVODAJE. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním doručeným 
NEJPOZDĚJI 21. května 2009 na městský úřad. Žádost může být podána písem-
ně s ověřeným podpisem  nebo osobně voličem. Voličský průkaz vydává obecní úřad 
pouze voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Voličský průkaz městský úřad vydá NEJDŘÍVE  dne  21. května  2009.

Více informací poskytne odbor vnitřních věcí, paní Mirka Jeřábková, tel. 318 541 939 
nebo internetové stránky města.
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InzerceInzerce

Kadeřnictví, holičství
5. května 565, Mníšek pod Brdy, tel.: 603 912 068

zpravodaj 92x128 petra marko.indd   1 3.3.2009   13:58:18
ATTIC – N, spol. s r.o.

Kováků 6, 150 00 Praha 5

ZAHAJUJE VÝSTAVBU A PRODEJ
ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ 

v centru Mníšku pod Brdy.
Celkem 11 domů, 125 m2 obytné plochy,  zahrada

cena již od 4,8 mil Kč , termín dokončení: 12/2009

Info : tel.: 251 566 284, 604 235 660
e-mail: info@attic-n.cz, miloslava@attic-n.cz
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InzerceInzerce

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

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
ne 14-17 (duben-srpen)

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

K O L A
� horská
� trekingová
� silniční
� dětská

Kola 
Štorek
Řevnice
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Praha, Mníšek pod Brdy 20. 3. 2009

V pátek 20. března 2009 si v areálu pražských kasáren Čínská připomněli 
vojáci, příslušníci aktivních záloh a další hosté, události spojené se smrtí 
štábního kapitána Václava Morávka v temných dnech okupované vlasti 
roku 1942. 

Součástí piety a 67 let od smrti štábního kapitána Morávka, bylo i slav-
nostní předání Čestných odznaků se jménem tohoto významného hrdiny 
protifašistického odboje, k jehož odkazu se hlásí zejména současné ar-
mádní zálohy.     

Čestné odznaky štábního kapitána Václava Morávka se udělují za vý-
znamný podíl při výstavbě, řízení a plnění úkolů aktivní zálohy AČR 
a dosažené výsledky. Tímto význačným a prestižním vyznamenáním 
byl oceněn i Milan Kotouč, DiS, který je velitelem Městské policie 
v Mníšku pod Brdy. Milan Kotouč je, kromě služby pro městskou policii, 
úspěšným reprezentantem aktivních záloh. On sám nebo jím vedená druž-
stva získala několik významných úspěchů v národních i mezinárodních 
soutěžích armádních záloh. 
Celkem při slavnostním aktu převzalo z rukou brigádního generála Jiří-
ho Balouna toto ocenění 39 vyznamenaných z celé republiky. Převážnou 
většinu tvořili příslušníci aktivní zálohy od jednotek při krajských vojen-
ských velitelstvích a průzkumné čety. Stejného ocenění se však dostalo 
i několika jejich kolegům − profesionálním vojákům, kteří se na výcviku 
aktivních záloh podílejí.

Ve svém projevu generál Baloun kromě jiného řekl: „Pozoruji, jak se 
dnešní armáda mění. Naši vojáci v misích získávají cenné zkušenosti. 
Mezi vojáky vzrůstá oprávněná hrdost na uniformu, kterou nosí, i uvědo-
mění si hrdinů, kteří nám jsou vzorem. Pro aktivní zálohy je tím hrdinou 
štábní kapitán, brigádní generál in memoriam, Václav Morávek.“

K tomuto ocenění blahopřál Milanu Kotoučovi i starosta města, dr. Petr 
Digrin. „Blahopřeji Vám k této čestné medaili. Vaše zkušenosti, úsilí 
a schopnosti, za které jste byl oceněn, jistě využijete ve prospěch prá-
ce městské policie. Vaše ocenění je dokladem toho, že máme kvalitní 
pracovníky, kteří jsou schopni vykonávat cennou službu občanům 
a veřejnosti.“ 

K blahopřání se připojuje i redakce Zpravodaje městečka pod Skalkou.
  
 
Pozn.  redakce:  Štábní  kapitán  Václav  Morávek,  poslední  člen  odbojo-
vé  skupiny Tři  králové, padl 21. března 1942 při přestřelce  s gestapem 
u Prašné brány.

Za použití podkladů a fotografii děkujeme kapitánu Janu Šulcovi, Gene-
rální štáb AČR, www.army.cz 

V roce 2008 dosáhla Městská policie v Mníšku několika výrazných 
úspěchů. Nejvíce práce měli strážníci s dodržováním veřejného pořádku, 
ochranou majetku osob a také bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích. V uplynulém roce bylo řešeno a dořešeno více než 
3000 přestupků, spadajících do kompetence městské policie. Zhruba 1000 
přestupků bylo řešeno blokově a 2000 domluvou, neboť si uvědomujeme, 
že prioritní poslání strážníků spočívá především v pomoci lidem a preven-
ci takových případů, nikoli jen v persekuci. 

Rozpočet na rok činí 1650 tisíc korun. Z této částky jsou hrazeny jak 
mzdy strážníků, tak i celý provoz městské policie. Město však díky vlast-
ní policii ušetří na spolupráci patrolní služby SV Agenci, jejíž činnost 
koordinovaně  převezme městská policie a také díky smlouvám o službě 
jiným obcím. Dobré zkušenosti občanů jsou také s HOT-LINE, tedy 24 
hodinovou pohotovostní službou, kterou strážníci drží po 7 dní v týdnu. 
Linky už využilo mnoho občanů, kteří poukázali na porušování veřejného 
pořádku a kdy strážníci zjednali nápravu. 

Do nového roku vstoupila městská policie posílena o nového strážníka, 
pana Jiřího Hladíka. Tím dosáhla počtu 4 členů sboru a může se dále vě-
novat rozšiřování služeb veřejnosti, zejména v oblasti dodržování veřejné-
ho pořádku, bezpečnosti a preventivním akcím. městská policie připravuje 
několik akcí a besed zaměřených na prevenci v oblasti dopravy, sociálně 
patologických jevů a bezpečnosti, nejvíce zaměřené na děti, mládež a se-
niory.

Jiří Vlček byl velitelem dobrovolných hasičů více 
než úctyhodných 36 let. Práci, kterou ve své funkci 
odvedl, ocenila celá Rada města, která na nejbližší jed-
nání zastupitelstva připravuje slavnostní děkovací akt. 
Nastupujícímu veliteli, který převezme funkci v nej-
bližších dnech, přejeme mnoho zdaru a hodně úspěchů 
s tím, aby jednotka i nadále vykonávala tak skvělou 
práci.

„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián.“

Svou dlouholetou praxi praktického lékaře ukončil MUDr. Slavomír 
Zemánek. Jménem Rady a Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy vyslo-
vuje starosta dr. Petr Digrin upřímné poděkování za laskavou péči, kterou 
desítky let poskytoval svým pacientům. Děkujeme za kvalitní spolupráci 
za péči o zdraví obyvatel města. Do dalších let přejeme panu doktorovi 
Zemánkovi mnoho dobrého.

„Medicína je nepochybně  
nejšlechetnějším ze všech umění.“

Milan Kotouč, velitel 
městské policie, 

obdržel prestižní vyznamenání 

Městská Policie 
v Mníšku pod Brdy pro rok 2009

Jiřímu Vlčkovi, 
dlouholetému veliteli 

sboru dobrovolných hasičů 

Poděkování 

MUDr. Slavomíru Zemánkovi 
za dlouholetou péči o pacienty 

Milan Kotouč přijímá gratulace a odznak od generála Balouna
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ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY NA ROK 2009

Plánují se pro letošní rok investiční akce?
Je celá řada akcí, na kterých se průběžně pracuje, které se připravují a které nyní nejsou ob-
saženy v rozpočtu. Je to cílené, neboť jsme se při sestavování rozpočtu řídili zásadou  vyrovnaného 
rozpočtu města. Pokud se nám to podaří, pak by to byl historický úspěch – doposud se nikomu vy-
rovnaný rozpočet sestavit nepodařilo. Letos se vyrovnaný rozpočet ještě nepovedl, ale už mnoho 
nezbývá a pro rok 2010 počítáme s rozpočtem vyrovnaným. 

Komunikace
Probíhá výběrové řízení na dodavatele parkoviště u zdravotního střediska v Komenského ulici. 
Jeho výstavba se zahájí na přelomu dubna a května s tím, že před začátkem letních prázdnin by 
mohlo být dílo hotovo. Projekt parkoviště navazuje na etapu č.I., již zbudovaný chodník. Dojde 
k pokácení tří čtvrtkmenů, které budou nahrazeny novými stromy, zelení kolem sochy a vzniknou 
další kvalitně ozeleněná místa. Tím se oddělí bytový dům od parkoviště. Objem investice je cca 
800000 Kč.
V květnu bude vyhlášeno radou projednané výběrové řízení na rekonstrukci ulice Jana Šťastné-
ho. Letos bude realizována etapa č.I. − úsek mezi Komenského až k odbočce na Rymaňskou, tj. cca 
150 m. Tato rekonstrukce bude kompletní: nový povrch silnice, nový chodník, nové veřejné osvět-
lení. Zároveň upravíme místa pro stání automobilů tak, jak bylo konzultováno s obyvateli lokality 
a podle návrhů vzešlých z veřejného slyšení. Kromě jiného je hlavním smyslem rekonstrukce tr-
valost řešení a průjezdnost ulice. Mimo parkovací plochu bude komunikace široká cca 5,5 metru 
a počet parkovacích míst zůstane zachován. Objem investice je cca 800.000 Kč. Připravuje se II. 
etapa až k Nádražní, ale tato část bude zřejmě až v roce 2010. 
Doufáme, že se podaří jiná věc, na kterou jsou požádány žádosti o dotace − pokračování rekon-
strukce Nádražní ulice, v úseku mezi školou a křižovatkou Nádražní, Nová a Jana Šťastného. 
Záleží na úspěchu v získání dotace. Na konci roku byla vykácena jedna řada keřů od školy až po 
křižovatku. Na místě řady křovisek vzniknou parkovací stání, bude rekonstruována tamní au-
tobusová zastávka a další. Objem investice je cca 600000 Kč. 
Připravujeme velkou rekonstrukci komunikací na Starém sídlišti, kde se dlouhodobě neřešila 
problematika parkování a průjezdnosti a tento stav považujeme nadále za neudržitelný. První návrhy 
řešení budeme mít už na jaře. Potřebujeme řešení pro celé sídliště, nikoli pro jednotlivé ulice. 
Nechceme věc řešit zjednosměrňováním ulic. Nejpozději v roce 2010 začneme s rekonstrukcí. 
Závisí to na vývoji finanční situace města. Když vše půjde dobře, k některým etapám řešení se 
přistoupí již letos. V každém případě jde o prioritu pro rok 2010. 

Kanalizace a další akce
S projektem kanalizace pokračujeme v Rymani, kde bude stavba ukončena na konci roku. Ná-
klady jsou zahrnuty do rozpočtu 2009. Ve staré Rymani se počítá i s vodovodem. V Kamenném za 
penzionem se počítá s kanalizací. V případě vodovodu a kanalizace za penzionem probíhají územní 
a stavební řízení. V letošním roce bude investováno téměř 13 milionů, přičemž více než polovi-
nu nákladů uhradí MZe ČR. 
V Rymani se postaví hrubá stavba klubovny pro fotbalisty a hasičárny pro hasiče. V loňském 
roce byla postavena základní deska. Stav projektů kanalizace a vodovod na Kvíkalce, V Lipkách 
a Stříbrné Lhotě je takový, že čekáme na výsledek dotačního řízení. Výsledek budeme vědět až 
v červnu 2009. Počítáme ale s tím, že by se letos stavba zahájila. 

Zprávy z radniceZprávy z radnice

DUBEN
čt 2. 4. − ne 5. 4., 14−17 hodin 

Výstava kraslic, DPS-DD 
(5. 4. v 16.30 vyhlášení vítěze)

so 4. 4., 8.30 hodin
Smart Maps Cup 2009 

– fotbalové hřiště Mníšek pod Brdy

So 4. 4. od 14 hodin
Velikonoční drátování – dílna Oázy v MKS

so 4. 4., 15 hodin
Zahájení výstavní sezony na Skalce

vernisáží výstavy Českým krasem v sále kláštera

ne 12. 4., 9−16 hodin
Velikonoční veselice s kuřetem – zámek

ne 17. 4., 19.30 hodin
Přednáška s Janem Vávrou – MKS V Lipkách 

so 18. 4.
42. Brdská stezka – dálkový pochod a ultramaraton

ne 19. 4. v 16 hodin 
Velikonoční koncert, DPS-DD

pá 24. 4., 16.30 hodin
Vernisáž výstavy Edo Gregoriče 

v kostelíku na Skalce

so 25. 4. od 14 hodin
Drátování – dílna Oázy v MKS

ne 26. 4. odpoledne 
Čarodějnická pohádka a překvapení 

na farní zahradě

čt 30. 4. od 17 hodin
Rej čarodějnic na prostranství před zámkem

KVĚTEN
so 16. 5.

Staročeské máje − náměstí F. X. Svobody

ne 17. 5., 15 hodin
Vernisáž výstavy Obrazy z Podbrdska 

v sále kláštera

So 23. 5., 16.30 hodin
Jarní koncert Brdských kosů na zámku

30. 5. − 31. 5. výstava Věci z půdy  
v prostorách Oázy a na farní zahradě

ČERVEN
so 13. 6. Pohádkový les

1. 6.−5. 6. (pro školy) Lážov Káji Maříka 
- v amfiteátru u Divadélka K

so 20. 6. - Festival vína v podzámčí

ne 14. 6., 15 hodin
Vernisáž výstavy Jany Krausové 

a Františka Švancara v sále kláštera

K většině z uvedených akcí najdete podrobnosti 
v tomto čísle Zpravodaje 

a na webových stranách města www.mnisek.cz

KALENDÁŘ AKCÍ 
NA DUBEN

- ČERVEN 2009

Příjmová strana rozpočtu  Rozpočet 2009

Výdajová strana rozpočtu  Rozpočet 2009

Příjmová strana rozpočtu (v tis. Kč) 79 565

Výdajová strana rozpočtu (v tis. Kč) 72 318
Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis. Kč) 7 247

Daňové příjmy  47 784
Neinvestiční příjaté dotace  21 089
Nedaňové příjmy  4 455
Komunální služby a majetek města  1 257
Kapitálové příjmy  500
Příjmy celkem (v tis. Kč)  75 085
Třída 8 - Financování − zůstatek r. 2008 + Ekoúčet  4 480

Zemědělství a lesní hospodářství 30
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 20 827
Služby pro obyvatelstvo 13 368
Komunální služby  12 979
Sociální věci  560
Bezpečnost státu 2 205
Všeobecná veřejná správa a služby  1 035
Městský úřad 18 370
Výdaje celkem (v tis. Kč)  69 374
Třída 8 - Financování  2 944
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REALITNÍ KANCELÁŘ

Specialista na trhu s nemovitostmi v regionech

Praha–město
Praha–západ
Příbramsko

Nabídněte nám svoji nemovitost k prodeji či pronájmu
GSM: 608 61 81 61, tel./fax: 318 522 722

e-mail: info@snark.cz, www.snark.cz
Komenského nám. 412, 263 01  Dobříš (naproti poště)

Aktuální ceník inzerce (ceny včetně DPH 19 %)

Ŕádková inzerce
1 řádek (60 znaků vč. mezer)   24,- Kč

Plošná inzerce
osmina tiskové strany na šířku        714,- Kč
čtvrtina tiskové strany na výšku    1 368,50 Kč
polovina tiskové strany na šířku   2 677,50 Kč
celá tisková strana A4    5 355,- Kč

Slevy: 
při 2 otištěních sleva 10 %, při 3-4 otištěních sleva 15 %, 
při 5 a více otištěních sleva 20 % (každé páté otištění zdarma)

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771

HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů. Uralská hudební škola (Rusko). Možnost 
dojíždění za studenty. Výuka v čestině, ruštině, angličtině. Natalia Fofanova, Davle 
Kontakt: Mob.: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com 

Němčina- soukromá výuka, příprava k maturitě, na SŚ, VŠ, doučuji školní 
látku, děti i začátečníky. V Mníšku a v Řitce. Info 777 190 091
 
Cvičení na Zbraslavi od dubna – ve čtvrtek v 10 h, p-class, cvičení 
zaměřené na formování postavy, pro začátečnice i ženy, které dlouhodobě necvi-
čily.  Info 777 190 091

Prodám dveře vchodové plastové, bílé a hnědé vč. rámu. Částečně prosklené, 
zdobené. Dále plastová okna bílá, dvoukřídlá 150 x 120 cm a různá jednokřídlá. 
Nová, z neuskutečněné stavby. Doklad a záruka, možnost splátek. Levně. 
Dopravu zajistím zdarma. Tel: 777 106 709

Hledám práci u chataře na zahradě. Zn. Jakoukoliv práci dohodou. 
Mobil 739 514 766. Volejte vícekrát. Pracuji na směny.

Finanční problémy? Exekuce, dluhy? Máme řešení pro každého. Tel. 737 767 053
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Sport, drobnosti, inzerceSport, drobnosti, inzerce

Organizátoři z USK Praha zvou srdečně všechny sportovce na závod 
v orientačním běhu. Tento závod je zařazen do série 10 závodů jarní-
ho pražského žebříčku nazvané Smart Maps Cup 2009.

Sraz závodníků je na fotbalovém hřišti v Mníšku pod Brdy 
v sobotu 4. 4. 2009 od 8.30 hodin. 

Přihlásit se je možné do 28. 3. 2009 na adrese HORA@FSV.CVUT.CZ 
nebo na místě. 

Občerstvení bude zajištěno ve fotbalovém klubu. 
Parkování na přilehlých komunikacích.

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2009 by se dožila 50. narozenin naše dcera, matka, sestra a teta

JANA KOCOURKOVÁ-VOKURKOVÁ z Mníšku.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme všem.
Matka, syn Honzík, bratr Jiří, bratr Pavel s rodinou.

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu v Mníšku pod Brdy, který mne potěšil dárkem
k mým 95. narozeninám.

Antonie Vágnerová, Domov důchodců, Mníšek pod Brdy

Hledejte lampiony 
 na Smart Maps Cupu 2009 

Uzávěrka čísla 200
je v pátek 5. června 2009 do 10 hod. pro příspěvky   

dodané do podatelny MÚ, v pondělí 8. června  
do 8 hod. ráno pro příspěvky zaslané mailem.

Mírové nám. 190, 263 01 Dobříš
telefon: 723 612 245
e-mail:slender-you@seznam.cz
www.slender-you.eu

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU. 
Vydává město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek 
pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, 
tel. 318 541 911, e-mail mesto@mnisek.cz, jako nepolitický 
občasník.
Příspěvky a inzerce jsou přijímány průběžně na adrese zpravo-
daj@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese MÚ 
Mníšek.  
Termín uzávěrky nového čísla je zveřejňován na úřední desce MÚ 
Mníšek pod Brdy a v sekci Aktuality na www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané se nevracejí, za obsah 
odpovídají autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, PhD. (předseda), 
Mgr. Jarmila Balková (technická příprava a koordinace vydání), 
Ing. Jana Digrinová, Hana Jeřábková, Růžena Langerová,  
Miloš Navrátil, Mgr. Alice Vejmolová, Jaroslava Svitálková. 
Příspěvky nejsou redakčně upravovány. 
Grafické zpracování Kateřina Landová.
Tisk: Tiskárna Mníšek, Rymáňská 210, 252 10  
Mníšek pod Brdy, tel. 318 592 238. 
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Náklad 2 100 ks. 
Zdarma.

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE
Vážení čtenáři,
při každé distribuci Zpravodaje se objevují stížnosti, že ta či ona 
domácnost neměla  Zpravodaj v poštovní schránce.

Od pracovníka, který Zpravodaj roznáší, máme informaci, že 
při roznášení se v některých případech setkává se zamčenými 
dveřmi.
Pokud chcete mít svůj časopis ve schránce, umožněte doručova-
teli přístup do domu nebo požádejte někoho z obyvatel vašeho 
domu, aby doručujícímu pracovníkovi přístup umožnil. Vhod-
nou alternativou je instalace venkovní schránky pro podobné 
zásilky.

Další číslo by vám mělo být přineseno našimi doručovateli 
(k panu Pitínovi přibude ještě posila, slečna Majerová) o víken-
du 3.−5. dubna.

Po roznášce do domácností bude Zpravodaj distribuován na 
vybraná místa, jimž jsou prodejna Albert, obě trafiky na nám. 
F. X. Svobody, trafika a samoobsluha na sídlišti pod Skalkou, 
obchod Studnařství Keyř, knihovna, nádraží Mníšek a městský 
úřad. Malým množstvím disponuje také MKS (především pro 
zasílání externím zájemcům) a klášter na Skalce.
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Školy a školkaŠkoly a školka

Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 20 let a probíhá od 13. března 
do 23. dubna 2009.

Témata: 
l Pět let jsem občanem EU – Změnilo se vůbec něco? 
(Před pěti lety došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Dnes 
má celkem 27 členů a chce se rozšířit o další státy. Čím obohatila Čes-
ká republika Evropskou unii? Jaké jsou klady členství České republiky 
v EU? Jaká jsou úskalí? Jaký přínos má členství v EU pro Vás konkrétně? 
Cítíte se být občany EU? 

l Evropské volby 2009 – K čemu nám je Evropský parlament? 
(Legislativa schválená Evropským parlamentem ovlivňuje život téměř 
500 mil. Evropanů. Ve dnech 5.–6.června se uskuteční v pořadí již druhé 
Evropské volby v ČR. Poslanci zvolení v těchto volbách budou na dalších 
pět let i naším hlasem v EU. Co jim vzkážete?

l 23 úředních jazyků EU – Nebylo by jednodušší mít jen jeden? 
(Jaká je jazyková politika EU? Je jazyková rozmanitost v Evropě příno-
sem nebo zátěží? Přispěla Evropská unie k současnému dominantnímu 
postavení angličtiny? Je jazyková rozmanitost udržitelná, nebo v tomto 
století většina jazyků zanikne, protože lidé se budou raději učit velké svě-
tové jazyky, aby měli lepší uplatnění na trhu práce? 

Podmínky soutěže: 
Účastníci zašlou soutěžní text v elektronické podobě do 23. dubna 2009 
na e-mailovou adresu: comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu. Do předmětu 
e-mailové zprávy uveďte: Den Evropy. Vyhlášení výsledků soutěže se 
uskuteční 9. května 2009 v rámci oslav Dne Evropy na Staroměstském 
náměstí v Praze. Na první stranu eseje uveďte jméno, kontaktní adresu 
(případně adresu školy, kterou navštěvujete), údaj o věku a telefonní číslo. 
Délka textu je max. 3 normostrany (normostrana je 1800 znaků včetně 
mezer). Esej musí být napsána v češtině. 

Ceny:
1. místo: notebook

2. místo: MP3 přehrávač s dotykovým displejem
3. místo: digitální fotoaparát

 
Kontaktní osoba:

Jan MATYÁŠ: jan.matyas@ec.europa.eu, tel.: 255 708 214 
Martina PELEŠKOVÁ: martina.peleskova@ec.europa.eu, 

tel.: 255 708 243 

Druhé pololetí začalo rychle utíkat a konec školního roku se blíží. Do té 
doby máme naplánováno mnoho akcí. V současné době jezdíme na plavá-
ní a po jeho skončení budeme pokračovat kurzem golfu. Naši žáci se tak 
v rámci tělesné výchovy seznamují s různými druhy sportů.

Budeme hrát zábavné celoškolní soutěže – kuličkiádu a pexesiádu. Ale 
také vědomostní soutěže Jaký jsem počtář, Líšnice mluví anglicky a Jak 
umíme česky, ve kterých děti mohou ukázat, co všechno se za rok nau-
čily.

Před závěrem školního roku vyjedeme na školu v přírodě, pojedeme na 
nám dobře známé místo k Orlické přehradě. Před vysvědčením všechny 
pozveme na Školní akademii, která se již stala školní tradicí. Děti se nej-
více těší, jak po akademii budou spát ve škole. Pro naše páťáky je to vždy 
takové rozloučení s jejich školou.

Za všechny Mgr. Alena Heckelová a Mgr. Zuzana Valešová

Zastoupení Evropské komise v České republice,
Informační kancelář Evropského parlamentu  

a Eurocentrum Praha vyhlašují u příležitosti Dne Evropy

Literární soutěž  
o nejlepší esej

Zprávičky 
 z líšnické školičky

Dne 19. února 2009 jsme byli se ško-
lou na výstavě o Svatém Václavovi. Od 
narození knížete Václava I., patrona čes-
ké země, uplynulo 1 100 let. K tomuto 
výročí byla v Anežském klášteře uspo-
řádána výstava. Na výstavě jsme viděli 
svatováclavskou přilbu, meč sv. Václava, 
drátěnou košili, Paladium země české, 
Myslbekův návrh jezdeckého pomníku 
sv. Václava na Václavském náměstí. 
 
Poprvé od roku 1929 mohli lidé vidět 
na jednom místě vzácné svatováclavské 
památky, jako je meč sv.Václava, svato-
václavský střevíc nebo svatováclavskou 
přilbici spolu s desítkami dalších před-
mětů, které byly po desetiletí ukryty 
v depozitářích. Výstava v pražském 
Anežském klášteře se otevřela 19. pro-
since 2009 a skončila 22. března 2009. 
Na výstavě mě nejvíce zaujaly sochy.

Lucie Blahoňovská a Šárka Kadlecová 
Žákyně ZŠ,Mníšek pod Brdy, 

Komenského 886 (nad lékárnou)

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na přednášku pana Jana 
Vávry, která odstartuje sérii akcí vázajících se k vydání knihy historických 
pohledů Mníšku. Pan Vávra nás provede historií pohlednic jako takových 
a ukáže některé pohlednice ze své sbírky - pohlednice tištěné na korku, 
potažené aluminiovou fólií či pohlednice z období II. republiky. Součástí 
přednášky bude prodej knihy „Pozdrav z Mníšku – kniha historických 
pohlednic“ a dalších doplňkových materiálů. Přednáška se uskuteční 
v sále MKS V Lipkách v pátek 17. dubna od 19.30 hod.

Následující akcí bude pokus o vyfocení nových pohledů podle staré-
ho scénáře. Zde bychom rádi požádali příznivce takovýchto akcí, zda by 
nám byli ochotni pomoci s přiloženou pohlednicí. V sobotu 1. května 
v 10.00 přivítáme každého, kdo v dobovém oblečení přijde před restauraci 
p.Benáka na náměstí a pomůže nám simulovat dav mužů před obchodem 
Baťa. Celá akce by neměla trvat déle jak půl hodiny.

Z dalších akcí zmiňme připravovanou výstavu pohledů na Skalce v čer-
venci či slavnostní křest knihy během pouti. 
   

Za Rorejs Mníšek – David Bílek

SVATÝ VÁCLAV

Pozdrav z Mníšku - kniha 
 historických pohlednic
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RozhovorRozhovor

Vážení a milí čtenáři, pro Zpravodaj městečka pod Skalkou 
připravujeme nový cyklus tematických rozhovorů s naděj-

nými a talentovanými z řad těch nejmenších spoluobčanů – dětí 
a mládeže. 

Rádi bychom vám představili ty z našich nejmladších spoluobčanů, kte-
ří, mnohdy skryti před velkým zájmem veřejnosti, dosáhli nebo dosahují 
pozoruhodných výsledků v různých oblastech života a zájmů. Mladé spor-
tovce, literáty, vědce, umělce, zkrátka mladé a talentované z jakéhokoli 
oboru či odvětví lidské činnosti. 

Chceme tak ocenit jejich snahu dosáhnout něčeho cenného, osobního 
rozvoje, snahy podněcovat sama sebe k něčemu výjimečnému a současně 
poukázat na dobré příklady pro ostatní. I pro dospělé. 
Máte-li nějaký typ, s kým by redakce mohla napsat rozhovor, podělte se 
o svůj nápad a napište nám na adresu zpravodaj@mnisek.cz, přivítáme 
každý podnět.
V tomto čísle uvádíme první rozhovor z tohoto cyklu. Je věnován teprve 
desetiletému Lukáši Svrčkovi, který dělá sport, který bychom u školáka 
asi nečekali. A navíc je Lukáš opravdu velmi zdatným sportovcem.

Lukáš je 10letý kickboxer, opa-
kovaný vítěz mnoha pohárů 

a soutěží, účastník mistrovství 
světa. Je držitelem 4. stupně tech-
nické vyspělosti KYU − modrý pás  
(7 KYU je maximum). Se spor-
tem začal v 5 letech. Lukáš si píše 
i svou kroniku (deník), první zá-
znam se datuje ke 30. 9. 2005.

   Úspěchy:

l 2006 − 2. místo Czech open Praha

l 2007 − 1. místo Leon Open Most

l 2007 − 2. místo Národní pohár

l 2007 − 3. místo Czech open Praha

l 2007 − 1. místo Kosa Cup Praha

l 2007 − 1. místo Mistrovství Evro-
py, Koblenz, Neměcko

l 2007 − 1. místo Vánoční turnaj, 
Most

l 2008 − 2. místo Mistrovství České 
republiky, Klatovy

l 2008 − 1. místo Leon Open, Most

l 2008 − 2. místo Národní pohár, 
Chrudim

l 2008 − 2. místo Mistrovství Ně-
mecka, Ebern, Německo

l 2008 − 1. místo Mistrovství české 
republiky, Klatovy

l 2009 − 3. místo Golden Glove (Zla-
tá rukavice), Mareno di Piave, Itálie

l 2009 − 1. místo Leon Open, Most

l 2009 − 1. místo Saxon Open, Ně-
mecko

Modrý pásek je NEBE, ke kterému 
se vzpíná dospělý strom, stejně jako 
se prohlubují znalosti držitele.

Redakce: Ahoj Lukáši, začínáš být 
v Mníšku, a nejen v něm, velmi zná-
mým. Přesto se nám ale trochu představ. 
Kolik je Ti let a kam chodíš do školy?

Lukáš: Je mi 10 let, chodím na ZŠ Ko-
menského v Mníšku. A mám staršího 
bratra Petra.
Redakce: Zajímalo by mě, jak ses k ta-
kovému kontaktnímu sportu dostal. Kdo 
Tě k němu přivedl? 
Lukáš: Byl jsem hodně hyperaktivní, ale 
máma má kamaráda Mirka, který je kic-
kboxer. Tak jsem se dal na sport.
Máma:  Lukáš  v  roce  vlezl  na  skříň,  ve 
dvou  letech  plaval,  všude  vlezl,  běhal, 
byl  pořád plný  energie. Trenér po  jeho 
prvním zkušebním tréninku řekl, že to asi 
nepůjde...
Redakce: Je možné, že ne všichni přesně 
vědí, co vlastně kickbox je. Jaká má pra-
vidla a jaký je rozdíl mezi kickboxem, 
boxem nebo třeba karate?
Lukáš: Boxuje se jenom rukama, ale 
v kickboxu používáme ruce i nohy, ale 
jen nad pás, jinak se odečítají body. Ne-
smí se použít loket, koleno nebo hlava. 
V karate nebo judu se třeba soupeři i drží 
a musí soupeře povalit na zem, ale v kic-
boxu ne. Tam se to neboduje. Kickbox se 
dělá na speciální žíněnce, která se jme-
nuje tatami, ne v ringu. 
Redakce: Máte v kickboxu nějaké vý-
konnostní rozdíly, třeba rozlišené pás-
kou, jako v judu?
Lukáš: Máme to podobně. Já mám mod-
rý pásek, to je 4. třída. Ale chtěl bych fi-
alový. A pásky nejsou jenom na ozdobu 
a není to žádná zbytečnost.
Máma:  Každé  „páskování“  je  náročná 
zkouška, která prověřuje nejen  fyzickou 
a technickou připravenost, ale také psy-
chickou stránku a odolnost.
Redakce: V jaké kategorii závodíš?
Lukáš: V semi kontaktu. To po každém 
úderu rozhodčí zastaví zápas a pak se 
pokračuje. Ještě je taky light kontakt, 
to do sebe bouchají a po dvou minutách 
rozhodčí zastaví zápas a vyhodnotí se 
body. A pak taky full kontakt, ale to je 
něco úplně jiného, ten je v ringu a tam do 
sebe jenom mlátějí a body se taky přičí-
tají na konci zápasu. V semi a light mají 
závodníci kalhoty a tričko s krátkým ru-
kávem a hlavně helmu. Při full kontaktu 
mají jen trenýrky. 
Redakce: Jak probíhá zápas nebo zá-
vod? 
Lukáš: Při zápase jsou tři rozhodčí 
a když se dva shodnou na bodech, tak 
jsou připsané. Kdo má víc bodů tak po-
stupuje dál, až do finále. Při domluvě 
s rozhodčími v zahraničí používám ruce 
i nohy. Ale domluvím se.
Máma: V Itálii se Lukášovi rozhodčí po 
turnaji  omluvili  za  to,  že  mu  neopráv-
něně  nepřiznali  bod,  mohl  pak  postou-
pit do finále… To se ještě nikdy nestalo 

a všichni byli z omluvy překvapení. Bylo 
jim líto, že díky takové chybě Lukáš ne-
postoupil do finále. 
Redakce: Co ve škole nebo venku. Pereš 
se?
Lukáš: Ve škole se neperu. Nemůžu, 
protože každý, kdo umí bojový sport, tak 
ho nesmí používat, aby nebyl ve výhodě. 
To by bylo nesportovní.

Redakce: Jak často musíš trénovat a kam 
vlastně jezdíš? 
Lukáš: Trénuje mě Martin Zavoral 
a klub se jmenuje Fighter´s gym Praha. 
Tréninky mám 3x týdně v Praze na Smí-
chově. Ale je to málo, protože bych chtěl 
mít tréninky a školu i v neděli. Trénink 
mám mít od 15:45 do 18:00 hodin, ale 
to je málo. Tak jezdím už na třetí hodinu, 
abych si to užil. 
Redakce: Jak vypadá trénink?
Lukáš: Rozcvičujeme se, boxujeme 
proti sobě, boxujeme do pytle, běháme, 
skáčeme, ale taky hrajeme třeba fotbal 
nebo tak. 
Redakce: Jaké je vybavení? Máte nějaké 
pomůcky?
Lukáš: Tak hlavní je kimono, helma přes 
uši, chrániče zubů, rukavice, suspenzor 
a boty. A holky mají i chrániče na prsa. 
Redakce: Byl jsi někdy na tréninku nebo 
při zápase zraněný?
Lukáš: V kickboxu ne. Jenom vyražený 
dech, ale to je nejmenší úraz… Otřes 
mozku a rozseknuté obočí jsem měl, ale 
z tancování – to je nebezpečný sport! Už 
nikdy nebudu tancovat, ale bude se vě-
novat jenom kickboxu.

Redakce: Říkal jsi, že chodíš rád do ško-
ly. Jaké předměty tě baví nejvíc?
Lukáš: Přírodověda, vlastivěda a ma-
tematika. A hlavně diktáty! To mi jde. 
A baví mě kreslení. 

Redakce: Jakou známku máš z tělocviku?
Lukáš: Jedničku. (smích)
Redakce: A co Tě nebaví? Je něco, co 
děláš opravdu nerad?
Lukáš: Hrozně mě nebaví utírat nádobí, 
vysávat a psát si kroniku (
Máma: Lukáš  je  strašně nerad v klidu. 
Nejhorší je, když je nemocný, udržet jej 
v posteli… 
Redakce: Jak se kickbox líbí rodičům 
a hlavně mamince?
Lukáš: Mamka se o mě bojí, ale už si 
zvyká. Hlavně při zápase, to je pak hroz-
ně nervózní (směje se), ale bojí se o mě 
celá rodina. I babička a děda.
Máma:  Nevěděla  jsem  všechno.  Ještě 
teď  mě  překvapí  něco  nového.  Beru  to 
ale jako menší zlo, než třeba box, karate 
nebo  full  kontakt.  Má  to  svá  pravidla. 
Lukáš  musí  splňovat  zdravotní  kritéria 
a souhlas obou rodičů, a každý rok na-
víc  dokonce  notářsky  ověřený  souhlas 
obou rodičů s tím, že může Lukáš jezdit 
na závody. Strach mám, hlavně o závo-
dech. Ale to tam mají všechny mámy. Už 
jsem Lukáše dokonce  i  koučovala, pro-
tože trenér náhle nemohl přijet. A Lukáš 
vyhrál!
Redakce: Jsi mistr ČR, mistr Evropy. 
Chceš v tom pokračovat i dál, v katego-
riích juniorů a mužů?
Lukáš: Jasně. Co to půjde, co nejvíc a co 
nejdéle.
Redakce: Měl by se podle Tebe stát kic-
kbox olympijským sportem?
Lukáš: Ale on už je! (hrdost) V Londý-
ně bude kickbox na olympiádě poprvé, 
takže vlastně dělám olympijský sport. 
Jenomže ještě nemůžu na olympiádě re-
prezentovat, protože nemám 18 let. Ale 
kamarádka z klubu už v tu dobu 18 let 
mít bude a chtěla by moc jet. Také bych 
chtěl na olympiádu jet. 
Redakce: Co tě, Lukáši, čeká v nejbliž-
ších měsících?
Lukáš: Mám nějaké závody, ale mamka 
to ví přesněji, já si to nepamatuju přes-
ně.
Máma: V dubnu má Lukáš Austria Cla-
sik v Rakousku a v květnu Světový pohár 
v Maďarsku a Mistrovství České repub-
liky. 
Redakce: Lukáši, děkujeme za rozhovor 
a přejeme Ti mnoho úspěchů ve sportu 
i ve škole. Rodičům, mamince zvláště, 
přejeme pevné nervy a výdrž. 

ROZHOVORY S MNÍŠECKÝMI TALENTY

Lukáš Svrček – desetiletý mistr republiky a Evropy 
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− tak nějak popsali situaci pracov-
níci policie, když jsem se jich ptal, 
co dělat s chodci, kteří u Velké re-
staurace po vystoupení z autobusu 
přecházejí ulici mimo přechod pří-
mo před stojícím autobusem.

Znáte to – když se sejdou řidiči, tak 
probírají své zážitky z našich sil-
nic. Ale jednou, když jsem řekl, že 
u Velké restaurace na náměstí radě-
ji vedle autobusu v zastávce zasta-
vím, než abych srazil chodce, kteří 
před autobusem mimo přechod 
přecházejí, místo očekávaného 
souhlasu jsem naopak dostal tvrdě 
vynadáno. Ale musím se přiznat, že  
kolegové mají pravdu. 

Tím, že někteří z nás řidičů pustí 
chodce přes ulici nedaleko vyzna-
čeného přechodu vlastně vytváříme 

u chodců falešný pocit bezpečí, že 
je musí pustit každý. Vlastně takoví 
slušní řidiči vytvářejí na silnici ne-
standardní situace a sami porušují 
silniční zákon. Dokonce podporují 
nesprávné chování chodců v silnič-
ním provozu. 

Takže − milí chodci,  pro které je 
přechod před Velkou restaurací 
„daleko“. Silniční zákon vám sice 
dává právo, aby vám řidič umožnil 
bezpečné přejití po vyznačeném 
přechodu (pokud zřetelně dáte na-
jevo, že chcete přejít), ale také po-
vinnost použít přechod pro chodce,  
který je od vás v menší vzdálenosti 
než 50 m. 

Pokud chcete, abychom vás na pře-
chodu respektovali, prosím respek-
tujte auta. Vždyť většina z vás jste 
také řidiči. Navíc už na základní 
škole nás učili, že přecházet těs-

ně před nebo za velkým vozidlem 
jako je autobus je nebezpečné, 
protože nejsme viděni a sami také 
špatně vidíme. Tak proč riskovat 
kvůli několika krokům? A přechá-
zet v nepřehledné zatáčce a ještě 
k tomu nejdelší trasou přes ulici je 
také v rozporu s pravidly silničního 
provozu. 

Město Mníšek u Velké nechalo 
instalovat zábrany, abyste před au-
tobusem nepřecházeli. Ale to nepo-
máhá, vždycky se někdo najde, kdo 
se okolo autobusu protáhne. Osob-
ně jsem požádal jak městskou, tak 
republikovou policii,  aby na vás 
občas dohlédla. 

Nadávejte mi, spílejte mi, že jsem 
arogantní řidič apod., ale popře-
mýšlejte, zda těch několik ušetře-
ných kroků stojí za ty nervy. Po-
přemýšlejte, kdo při srážce zvítězí 

a kdo bude viníkem takové nehody,  
když vedle máte přechod. A neza-
pomeňte, že svým příkladem učíte 
děti. A ty jsou ještě víc ohrožené 
než dospělák. To, že dosud nikdo 
nebyl autem sražen, neznamená, že 
se tak nemůže stát. Jen pro předsta-
vu. Mně se za čelní sloupek a zr-
cátko schová celý menší chodec.

A na závěr: už dobrovolně nezasta-
vuji – až u přechodu. A doufám, že 
i ostatní řidiči si uvědomí, že pouš-
tění chodců před autobusem kou-
sek − 10 m − od přechodu je vůči 
chodcům hrozná hloupost a falešná 
ohleduplnost.

Pavel Jeřábek

PS: Popravdě tento článek je zby-
tečný. Stejně se mimo přechod 
budete valit jako ovce a až někdo 
bude sražen, tak za několik dní to 
bude zas stejné.

V sobotu 18. dubna se uskuteční 42. ročník pochodu 

BRDSKÁ STEZKA
na trasách 7, 13, 15, 25, 35, 40 a 50 km

Start: jídelna ZŠ Mníšek pod Brdy, 6 −13 hod.

V rámci této akce se uskuteční i 42. ročník ultramaratonu 
EUROPACUP − závodu v běhu na 50 km.

Na start vás zvou pořadatelé KČT Sokol Mníšek p.B. a Sokol Voznice.
Kontakt: Josef Krejsa, Fričova 1240, 263 01 Dobříš, 602 402 701

Již se stalo tradicí, že se okolo 22. 4. scházíme na náměstí v Mníš-
ku, povídáme si o různých tématech týkajících se životního prostředí, 
hrajeme tématické hry a zkoušíme sami sebe otestovat, jak na tom 
jsme s naším vztahem ke svému okolí. V letošním roce se opět se-
jdeme u stánku Společnosti Ozvěna, o. s., Hnutí Brontosaurus ZČ 
Rozruch a Kandík a připomeneme si zajímavosti, jaké se v oblasti 
životního prostředí aktuálně řeší. 

Den Země se bude konat dne 26. 4. 2009 od 10 do 16 hodin. Určitě 
se u nás při nedělní procházce zastavte − když budete šikovní, něco 
pěkného si od nás odnesete.

Těšíme se na jarní přírodní veselení!

  Klára Malíková, Společnost Ozvěna, o. s., www.ozvena.org

Pamatujete si ještě na lítý boj s vodními děly, terénní golf, lanové 
překážky a náročné hlavolamy? Je to tak, bude tomu rok, co týmy Tu-
nelové, Dráčci a Sparťani vévodili patnáctičlenné výsledkové listině 
loňského kola. Co se bude dít letos? Soutěž proběhne v podobném 
duchu, navíc se ovšem objeví tajemní rytíři z dálky, kteří vás naučí 
trochu svého umění. Čeká vás vystoupení hasičů, historického šermu, 
výtvarná dílna a především lesní stezka se stanovišti, kde budete plnit 
různé dovednostní a vědomostní úkoly. A na závěr si dáme oblíbené 
lanové centrum. Zajímavé ceny za hrdinské činy a obdivuhodné vý-
kony Vás neminou!

Soutěž proběhne v pátek 8. 5. 2009 se zahájením v 10.00 v okolí 
barokního areálu Skalka nad Mníškem pod Brdy.

Akci pořádá Společnost Ozvěna, o.s. ve spolupráci s Hnutím Bron-
tosaurus ZČ Rozruch a Kandík, SDH Stříbrná Lhota a skupinou his-
torického šermu Einherjar, o.s. Akce proběhne v rámci třídenní ví-
kendovky „Tenkrát na západě“, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus, 
ZČ Rozruch. 
Další informace najdete na stránkách ozvena.org (kde najdete mj. fot-
ky z loňského ročníku), rozruch.brontosaurus.cz a vikingove.cz.

Těšíme se na dobrou a hravou náladu všech účastníků! Vítáni jsou 
mladí i ti stále mladí, rodiny s dětmi a kdokoli, kdo se rád baví.

Klára Malíková, Společnost Ozvěna, o.s.

BRDSKÁ STEZKA – EUROPACUP 2009                                                             
Memoriál Honzy Zajíčka

Den Země v Mníšku pod Brdy

„Valí se jak ovce!“

Zábavné klání 
„O šišku z Mníšku“ pokračuje!

Stánek Zvonečku na mníšeckém náměstí – březen 2008 O šišku z Mníšku – foto z loňské akce
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KnihovnaKnihovna

Knihovna 
Mníšek pod Brdy

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

Výpůjční doba:
Pro dospělé:  Po 8.00–11.00, 12.00–17.00            ST    8.00–11.00  ČT 8.30–11.00, 12.00–18.00
Pro děti:   ÚT                 12.00–14.00         ST  12.00–17.00

PRO DOSPĚLÉ

ŠKVORECKÝ, Josef
MIRÁKL
V románu jsou zachyceny 
události z let 1949 až 1970, a to 
technikou střihů, pomocí nichž 
se vrací hlavnímu protagonistovi 
vzpomínky z různých období 
jeho života.

CHILD, Lee
NEMÁŠ CO ZTRATIT
S Jackem Reacherem si není 
radno zahrávat. Nemá práci, 
nemá adresu, nemá zavazadla. 
Jeho jediným majetkem je tvrdo-
hlavá zvědavost.

SUCHÝ, Ondřej 
DOBRÝ A JEŠTĚ LEPŠÍ 
FRANTIŠEK NEPIL
Autor vypráví a svých chvílích 
prožitých s Františkem Nepilem.

ROTH, Philip
AMERICKÁ IDYLA
Svěže napsaný a intelektuálně 
důvtipný příběh Švéda Levo-
va, vynikajícího univerzitní-
ho sportovce, který dospívá 
v poválečných letech všeobecné 
hospodářské prosperity, ožení 
se navíc s krásnou Miss New 

Jersey a zdědí otcův výnosný 
podnik. Americká idyla však 
netrvá dlouho...

SCOTTOVÁ, Kristy
MEZI NÁMI DĚVČATY
Román líčí osudy dvou kamará-
dek ze školy, které se po letech 
znovu setkávají na školním 
srazu.

OBERMEIER, Siegfried
LÁSKA A SMRT
Román o životě francouzského 
básníka Francoise Villona.

FREY, James
MŮJ  PŘÍTEL LEONARD
Pokračování úspěšného románu 
Milion malých střípků. Opět se 
setkáváme s Jamesem a jeho 
životními osudy.

GHAHRAMANI, Zarah - 
HILLMAN, Robert
ZRÁDKYNĚ 
Po přednášce na teheránské 
univerzitě se Zarah zastavila 
s kamarádkami na nádvoří, 
chvíli si s nimi povídala a potom 
se vydala domů. Tam však již 
nedošla. Cestou u ní zastavilo 
auto, vyskočili z něj dva policisté 
a dívku násilím vtáhli dovnitř. 
Nasadili jí pásku přes oči a od-
vezli neznámo kam. 

PALAHNIUK, Chuck 
ZALKNUTÍ
V barvité galerii Palahniuko-
vých vyšinutých hrdinů zaujímá 
jedno z předních míst protago-
nista románu Viktor Mancini. 
Aby mohl platit nákladnou lé-
kařskou péči své matce, vymyslí 
důmyslný plán...

CHRISTIE, Agatha
ZÁHADA MODRÉHO VLAKU
Každý může zažít svou vlastní 
detektivku, tvrdí Hercule Poirot 
své náhodné spolucestující 
Katherine. Ani velký detektiv 
netuší, jak blízko je pravdě.

VONNEGUT jr., Kurt
MATKA NOC 
Groteskní příběh Howarda 
Campbella, původem Ameri-
čana, od dětství však žijícího 
v Německu, kde ho zastihl 
nástup nacistů k moci a druhá 
světová válka. 

 

PRO DĚTI

DUPRAU, Jeanne
MĚSTO EMBER
Pochmurné město Ember, obklo-
pené neproniknutelnou tmou, 

čelí postupnému rozpadu. Jeho 
obrovské podzemní skladiště 
se zásobami potravin a před-
mětů denní potřeby se pomalu 
vyprazdňuje, a tak obyvatelé 
strádají.

KOSTICK, Conor 
EPIC
Epic je víc než pouhá počíta-
čová hra. Lidé v ní hrají o své 
společenské postavení, majetek       
i budoucnost.

SHAN, Darren
JEZERO DUŠÍ
 Pán vampýrů odhalil svou tvář, 
avšak unikl. A proto je třeba 
zlu vzdorovat dál. Dobře to vědí 
Darren i Harkat, kteří podstu-
pují nebezpečnou výpravu do 
podivuhodného světa...

SIMONOVÁ, Francesca
DAREBÁK DAVID CHYSTÁ 
LÉČKU
Páté pokračování veselých pří-
běhů uličníka Darebáka Davida.

ARNOLD, Nick
DĚSIVÁ VĚDA – MIKROSKO-
PICKÁ MONSTRA
Při čtení této knihy vám bude 
zaručeně běhat mráz po zádech!

je nová anketa 
České televize, 

v níž budou moci 
diváci a čtenáři 

v průběhu šesti 
měsíců tohoto roku 

hlasovat pro svou oblíbe-
nou knihu. Jejím smyslem je podnítit národ ke čtení, ale také 
k diskusi o knihách a najít nejoblíbenější knihu naší země.

Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a roz-
hlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbe-
nější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, 
zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaným 

knihám. Anketu otevře slavnostní zahajovací večer, který se uskuteční  
4. dubna 2009, a stejně jako všechny následující jej bude moderovat Ja-
roslav Dušek. Diváci a čtenáři budou hlasovat prostřednictvím internetu 
a hlasovacích kupónů.

Hlasování proběhne ve třech kolech. V prvním bude zvoleno 100 nej-
lepších knih, ve druhém se z této stovky vybere 12 titulů do podzim-
ního finále. K vyhlášení „Knihy mého srdce“ dojde v Týdnu knihoven  
(od 5. do 11. října 2009).

Od 4. 4. 2009 můžete hlasovat na www.knihasrdce.cz nebo pomocí an-
ketních lístků. Podrobnější informace, volný přístup na internet a anketní 
lístky získáte v naší knihovně.

Na vaši návštěvu se těší knihovnice                                                                                     
  Hana Jeřábková a Tereza Bauerová

KNIHA MÉHO SRDCE
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Letos opět pokračoval v sále MKS již tra-
diční masopustní pohádkový příběh, který 
připravili pro malé i větší děti klienti o.p.s. 
Magdaléna. Tento ročník můžeme pova-
žovat za zvláště zdařilý, nejen pro skvělou 
sehranost a spolupráci týmu „magdalé-
ňáků“, ale také díky pozornému zapojení 
rodičů. A děti samotné? V pestrých kostý-
mech, coby pohádkové bytosti, pomáhaly 
o sto šest vysvobodit ze zakletí princezny. 
Úkol to nebyl jednoduchý. Místo krásných 
panen na ně vypochodoval čtyřhlavý drak! 
Čaroděj radil jak na to, ale pouze když děti 
plnily jeho úkoly. Získané kouzelné perly 
vrátily smutné královně dcery a děti si také 

mohly oddechnout. Mezi hravými úko-
ly stihly tancovat o sto šest, k čemuž jim 
pěkně vyhrávali Brdští zálesáci. Pohádka 
měla šťastný konec − a to i ta odpočinková, 
kterou posléze sledovaly coby maňáskové 
divadélko. Rodiče mezitím hlasovali o nej-
lepší masky. To byl pro změnu těžký úkol 
pro ně. 
Tak to chodí. Bez práce nejsou koláče, 
ani ty pohádkové. Ty skutečné ovšem také 
chutnaly výborně. Děkujeme o.p.s. Mag-
dalena, Oáze a Zálesákům za pěkné odpo-
ledne a příští rok se těšíme na shledání.

Zapsala čarodějnice Euterie 

Masopust s Magdalénou

Okolo dvaceti zájemců se zúčastnilo přednášky ve stacionáři DPS-DD Mní-
šek pod Brdy, kterou ve spolupráci s institucí BDC (Buddhismus Diamantové 
Cesty) připravilo MKS Mníšek pod Brdy.
Při šálku jasmínového čaje jim o kořenech tibetského buddhismu a o pohle-
du tohoto velmi tolerantního náboženství na základní životní otázky vyprávěl 
cestující učitel BDC Jan Matuška.
V závěru večera měl každý možnost položit lektorovi otázku a zúčastnit se 
krátké ukázkové meditace. Dobrovolné vstupné bylo, jak je již tradicí při mní-
šeckých „tibetských večerech“, poukázáno na konto Veřejná sbírka Tibet, ten-
tokrát na Tibetské vzdělávací centrum pro děti a mládež v Dharamsale.

JB 

 Večer pro Tibet 2009

Pokud jste 22. 2. odpoledne byli v Mníšku, možná jste potkali zajímavý průvod. Nebyl 
nijak velký, zato dělal pěkný rámus a již z dáli byl nepřehlédnutelný. Za zvuku bubnů, 
píšťalek a zpěvu staročeské masopustní písně se sunul směrem k zámku. Maškary po-
zdravily pana starostu a (možná proto, aby nerozbořily zámek) byly jím pěkně přivítány 
a jako vzácná návštěva uctěny. Potom se podívaly na nové sídliště, kde vzbuzovaly tu 
a tam úsměv, jinde zaražený pohled, a nakonec se odebraly, stále za zpěvu a bubnování, 
na farní zahradu. Zde byly neméně mile přivítány panem farářem a opět si přišly na své. 
Dospělí se pobavili u vína svařeného i studeného a výborných koláčků, které pro tuto 
příležitost připravily zručné dobrovolnice z Oázy. Děti se pak rozeběhly po zahradě 
využít ještě závějí. 
Dodnes je mi těžko uvěřit, že se tato zprvu bláhová myšlenka uspořádat v Mníšku maso-
pustní průvod stala skutečností. Někteří ji podpořili radou a povzbuzením, jiní pomohli 
s plakáty a občerstvením a další − a to je velmi důležité − se s maskou či bez masky 
dostavili v neděli k penzionu. Děkuji za to výjimečné a krásné odpoledne! Je to vždycky 
o konkrétních lidech a jejich ochotě pomoci a třeba se na chvíli zapojit i do něčeho ne-
obvyklého, bláznivého. Nejsem v žádné organizaci a moc jsem si přála uskutečnit prů-
vod pro potěchu svých přátel a známých a všech, kteří se budou mít chuť připojit. Akce 
byla nezisková. Nakonec se však sešli lidé z různých organizací. Myslím že je dobré 
jim poděkovat alespoň takto „anonymně“. Děkuji Oáze a farnosti Mníšku za veškeré 
zázemí a občerstvení, děkuji Rorejsům za zapůjčení velkého bubnu, starostovi Kytína 
za hudební doprovod, Fabiánkovi, Skautům, Zálesákům za prima lidi...

Zapsala MgA. Lucie Krupičková 

Mníšecký masopustní průvod

Ti z vás, kteří nevyužili šance navštívit o prvním jarním večeru Rorej-
sí ples, mají čeho litovat. Osmý reprezentační ples mníšeckého spolku 
Rorejs nesl podtitul (vzhledem ke světové krizi) „úsporný a černobílý“ 
– účastníci byli vyzváni, aby se dostavili v černobílém odění, a to také 
drtivá většina z nich učinila.
Obvyklé kulturní vložky nezklamaly ani tentokrát – ať už to byl Karel G. 
s oprášeným hitem „Kávu si osladím“, taneční duet krásné dívky v ro-
mantickém odění s mužným lyžařem Alešem V. nebo předpůlnoční čer-
nobílý Rorejsí striptýz, bezesporu vrchol večera! Horažďovická hudební 
skupina Experiment po počáteční úsporné variantě nastoupila v plném 
složení a tak nic nebránilo tomu, abychom odhodili zábrany a naplno 
se oddali křepčení na parketu – někteří i jako účastníci taneční soutěže, 
v níž cenou byl skvělý dort od Jarolímků. 
Díky všem Rorejsům i všem sponzorům letošního plesání za vydařený 
večer!

JB

Rorejsí plesání

Michal Žaloudek s Kateřinou Valsovou, 
reprezentanti KST Mníšek pod Brdy, 

obsadili na soutěži „Jarní pohár města 
Kladna“ ve standardních tancích  

pěkné 2. místo.
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Kultura, společnostKultura, společnost

Přijďte vybrat 
nejlepší kraslici!
Přijďte vybrat nejoriginálnější 
velikonoční kraslici na výstavu 

do stacionáře DD Mníšek pod Brdy 
od 2. 4 do 5. 4. 14-17 hodin.

Slavnostní vyhlášení v neděli 5. 4. v 16.30.
pořádá Římskokatolická farnost  

sv. Václava a občanské sdružení Oáza.

 Další připravované akce

19. 4. v 16 hodin velikonoční koncert 
ve stacionáři DD Mníšek pod Brdy

26. 4. odpoledne čarodějnická pohádka 
a překvapení na farní zahradě

30.-31.5. výstava Věci z půdy 
(v prostorách Oázy a na farní zahradě)

13.6. tradiční Pohádkový les

Tradiční  
REJ ČARODĚJNIC 

– 19. ročník 
se bude konat 30. dne měsíce dubna 

L.P. 2009 na sletišti u zámku 
v Mníšku pod Brdy.

Zápis čarodějnic ucházejících 
se o titul Miss čarodějnice 2009 

již od 17 hodin,
zapálení hranice ve 20 hodin.

Občerstvení je zajištěno.

K tanci a poslechu zahraje oblíbená 
country kapela SPŘÁHLO.

Srdečně zvou Brdský zálesák a MKS 
Mníšek pod Brdy.

MKS Mníšek pod Brdy a SZ Mníšek pod Brdy

vás zvou na JARNÍ KONCERT BRDSKÝCH KOSŮ,

který se uskuteční v sobotu 23. května 2009 v 16.30                                                                                                        

na Státním zámku Mníšek pod Brdy.

S písněmi různých žánrů vystoupí úspěšní soutěžící 

z let 1999−2008.
 Vstup volný.

STÁTNÍ ZÁMEK V MNÍŠKU POD BRDY

NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12. DUBNA 2009 od 9.00 do 16.00 hodin

ŘEMESLNÝ TRH – HRAČKY, KERAMIKA, BIŽUTERIE, RAŽBA MINCÍ, MALOVANÉ KORÁLKY, KVĚTINY, 
STAROČESKÁ KUCHYNĚ A DALŠÍ.

POHÁDKA PRO DĚTI, PAŠIJOVÉ HRY v podání Magdalena o.p.s, ŠERMÍŘI, 
VYSTOUPENÍ PATRONEK PANÍ JAROLÍMKOVÉ, VÝTVARNÁ DÍLNA A JINÉ TAŠKAŘICE.

PO CELÝ DEN – SBÍRKA PRO KUŘE– POMOZTE DĚTEM, 
ZÁMECKÁ EXPOZICE „BYDLENÍ DROBNÉ ŠLECHTY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ“

VSTUP ZDARMA.
www.zamek-mnisek.cz

ZMĚNA SCHŮZEK 

ŠACHOVÉHO KLUBU
Šachový klub pro dospělé 

šachistky a šachisty se schází                                                               
v Základní škole v Mníšku pod Brdy                                                                                                           
nyní každý čtvrtek od 18:00 hodin.

8. VELIKONOČNÍ VESELICE S KUŘETEM

Dne  18. dubna 2009 ve 20.00 hodin 
se v hale BIOS Sport centra v Dobřichovicích uskuteční 

Benefiční taneční show HVĚZDY TANČÍ PRO NÁRUČ, 

na které budou tančit mimo jiné vítězové Star Dance III. 
Jan Onder a Dana Batulková, dále pak seniorští mistři ČR 
ve standardních tancích, juniorští vicemistři ČR v tancích 

latinskoamerických i standardních, trojnásobní vítězové Taneční ligy 
a representanti ČR ve standardních tancích, 

účastníci mistrovství světa v tanečním sportu. 
Kromě jednotlivých párů budete moci sledovat i taneční formace. 

Večerem bude provázet paní Valérie Zawadská. Program plný zářivě 
barevných rób a překrásné hudby si nenechte rozhodně ujít! 

Nadace Divoké Husy zdvojnásobí výtěžek z celé akce. 
Informace o předprodeji a další podrobnosti získáte na www.os-naruc .cz, 

nebo na tel. 602 603 257 (o. s. Modrý domeček −Řevnice).
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KulturaKultura

Výstavní sezóona na Skalce bude zahájena 
v sobotu 4. dubna v 15 hodin 

vernisáží výstavy fotografií 
Vladimíra Douska ČESKÝM KRASEM 

a vybraných děl akad. sochaře Slavoje Nejdla v sále kláštera.

V rámci vernisáže vystoupí Pěvecký kroužek 
při ZŠ Mníšek pod Brdy a Jazz trio.

Výstava bude přístupna o víkendech a svátcích 
od 10 do 17 hod., v úterý−pátek na požádání 

u správce areálu Skalka.

V úterý 7. dubna zavítá do mníšecké základní 
školy oblíbená spisovatelka a výtvarnice paní 
Vítězslava Klimtová. Uskuteční zde dvě čtenář-
ské besedy pro žáky čtvrtých ročníků ZŠ.

MKS společně s knihovnou připravují další podobné 
akce pro širokou veřejnost. Bližší informace včas získáte 
na webových stránkách města, v knihovně a v kulturním 
středisku.

V pátek 24. dubna v 16.30 hod. bude v kostelíku  
sv. Maří Magdalény na Skalce otevřena 

výstava obrazů
slovinského výtvarníka EDO GREGORIČE z Kranje, 

člena výtvarného spolku Dolik Jesenice, 
jenž představí v Mníšku své krajinomalby – oleje a akvarely.

Pan Gregorič (1941) je pravidelným účastníkem meziná-
rodních běžeckých závodů – do Mníšku jezdí na známý  
dubnový ultramaraton EUROPACUP (v letech 2003, 2005, 
2006 a 2008 byl ve své věkové kategorii vítězem tohoto  
náročného závodu v běhu na 50 km a k účasti se chystá 
i v letošním roce).

V neděli 17. května v 15 hodin jste zváni do kláštera na 
Skalce na vernisáž expozice obrazů a akvarelů OBRAZY 
Z PODBRDSKA Václava Hanuše.

V neděli 14. června v 15 hodin uvítáme na Skalce he-
rečku a výtvarnici Janu Krausovou a keramika Fran-
tiška Švancara, kteří se představí ve společné expozici 
KERAMIKA (František Švancar), OBRAZY a VÝTVARNÉ 
OBJEKTY (Jana Krausová). Hudební složku vernisáže ob-
starají populární osobnosti (jejich jména zatím nebude-
me prozrazovat, podrobnosti se včas dozvíte na webo-
vých stranách města a na plakátech).

ZAHÁJENÍ VÝSTAVNÍ 
 SEZÓNY NA SKALCE

Vítězslava  Klimtová 
 na besedě v ZŠ Mníšek

Další výstavy 
 v klášteře na Skalce
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InzerceInzerce

• nabídka 29 nadstandardních bytů,
 1+kk až  4+kk s krásnými terasami

• podzemní parkovací stání,
 sklep, výtah

• ceny bytů od 2.290.000 Kč
 ( 1+kk, 43 m2 )

• vysoká občanská vybavenost,
 rychlé spojení do Prahy
 (15 minut autem / vlakem)

• nejatraktivnějí část města
 – nové náměstí v zeleni
 s krásným výhledem www.centrum-cernosice.cz

IBS – ROKAL s.r.o.
Vrážská 73
153 00 Praha 5 Radotín

tel. 604 363 481, 251 643 453
251 643 530, 251 643 531

e-mail info@ibs-rokal.cz

PRODEJ/PRONÁJEM TEL:

604 363 481

Centrum Černošice
Luxusní nové byty a nebytové prostory

CentrumČernošice

Navšivte CENTRUM ČERNOŠICE ve DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
17.-18.4.2009 od 10 do 17 hodin

ulice Vrážská/Táborská 2025 ( u prodejny Tesco expres )

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR PRO VAŠI STAVBU? 
autorizovaný technik pro pozemní stavby

Provádění technického dozoru investoraPoradenská činnost ve stavebnictví 
Ladislav Čadek, 5. května 567, Mníšek pod Brdy, 252 10, Telefon : +420 602 348 113, e-mail: lada.cadek@tiscali.cz



sobota 16. května 2009
Náměstí F.X. Svobody, Mníšek pod Brdy, 

PROGRAM
  9.00 ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.00  Májová POBOŽNOST u kostela
13.00  TŘEHUSK, zámek
13.30  PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ 
13.50 PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, 
 ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
14.00  ZŠ + MŠ MNÍŠEK
14.15  KAMÝČEK, Kamýk nad Vltavou
14.45  PROMĚNY, Řevnice
15.15  TŘEHUSK, Poberouní
15.45  PÍSEČAN, Písek 
16.15  KLÍČEK + HÁJÍČEK, Řevnice/Praha 
17.00  MIKEŠ, Říčany 
17.30  DUDÁCKÁ MUZIKA, Písek 
18.00  KYTICE, Praha
18.30  NOTIČKY, Řevnice
19.00  KOKOSY, Kolín

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE
převzal záštitu senátor Jiří Oberfalzer.

Více informací na internetových stránkách 
www.mnisek.cz

Středa 25. března 2009, Praha/Mníšek pod Brdy

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí. Již 11. ročník soutěže vyhlásilo Sdružení Zlatý erb. 

Cenu za třetí místo v kategorii měst Středočeského kraje převzal 
dr. Petr Digrin, starosta města, z rukou vícehejtmanky Ing. Zuzany 
Moravčíkové. 

Město Mníšek pod Brdy zřídilo nové, moderní internetové stránky s tím, 
že by měly být do budoucna interaktivní, přehledné, plné potřebných in-
formací. 

Pětičlenná porota hodno-
tila především povinně 
zveřejňované informace, 
úřední desku, doporu-
čené a doplňkové infor-
mace, ovládání webu, 
navigaci a přehlednost 
stránky a v neposlední 
řadě výtvarné zpraco-
vání. Je vidět, že nové 
stránky města plní svůj 
účel a že je dobře hodnotí 
jak uživatelé, tak i odbor-
níci informatici.

Cílem celonárodní sou-
těže je podpořit mo-
dernizaci místní a regi-
onální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb po-
skytovaných občanům 
i specifickým skupinám 
uživatelů s využitím in-
ternetu a ostatních elek-
tronických médií a při-
spět tak k rozvoji kvality 
života ve městech, ob-
cích a krajích České re-
publiky. 

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA 
MNÍŠEK POD BRDY ZÍSKALY CENU 

V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2009

městečka pod Skalkou

Městská policie má 24hodinovou pohotovostní službu, v případě potřeby volejte 737 274 227.

X. POBEROUNSKÉ FOLKLÓRNÍ 
SETKÁNÍ – FESTIVAL 

STAROČESKÉ MÁJE

ROČNÍK 34, ČÍSLO 199  ZDARMA
 DUBEN 2009




