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SVĚTLO ADVENTNÍ

Tak je nazván nedělní odpolední program na náměstí v Mníšku pod Brdy 
dne 2. prosince, právě o 1. neděli adventní. Již to známe. Rozsvítíme si 
světla a pak je poneseme průvodem do kostela. Tam společně prožijeme 
radost z toho, že světlo má větší moc než tma. Světlo ve tmě svítí a tma 
ho nedokáže přemoci. Ztemnělý kostel se našimi světly rozzáří a my 
můžeme rozeznat tváře přátel a výzdobu kostela. Dokážeme si pomoci 
i žárovkami a refl ektory, takže kostel dostane mnohdy i zajímavější 
podobu, než ve dne. A je to přitom tak jednoduché – otočíme jen 
vypínačem a je světlo. Málokdo se pozastaví nad tou vymožeností doby, 
že máme světla vždy dost a kdy chceme.

Ale byly doby, kdy byla jen tma a žádná jiná možnost. Jistě, je to už 
hodně dávno. A tehdy řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo a bylo dobré. 
Bible nám to popisuje tak, jakoby měl Bůh nějaký „vypínač“ a v jednu 
chvíli rozsvítil… Byl den a v tom dni se začal rozvíjet život. Také člověk 
se objevil na zemi díky světlu. Začal na zemi tvořit a postupně se stal 
pánem celého stvoření. Dokonce takovým pánem, že celému stvoření 
diktuje, kdy bude světlo a kdy ne. A tak je příroda překvapena, že noc už 
není tmou a den světlem.

Advent je mimo jiné také dobou, kdy si máme uvědomit, že to naše 
světlo může najednou zhasnout. Nevlastníme světlo, které by svítilo 
vždy, všude a stále. Stačí jen závan větru. Loni jsme to zažili. Téměř nikdo 
z nás nedonesl světlo z náměstí do kostela. A což když přijde z ničeho 
nic nějaký hurikán? Pak jsou i žárovky v koncích.

Ale Bůh vytvořil stálé světlo. Řekl-li „buď světlo“, pak ho učinil a ono stále 
je. Nikdy nepřestalo být… Nebo je to všechno jen náhoda?... Jistě ne, 
v životě náhoda neexistuje. Advent je velmi vhodnou dobou k přemýšlení 
o světle. Třeba navečer při svíčce, kdy se sejde celá rodina a otec může 
začít předčítat z bible. Velmi poutavý je začátek Janova evangelia: „Na 
počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na 
počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, 
co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma 
je nepohltila.“

Advent je především dobou intenzívnější snahy pochopit příchod nové 
kvality světla, jež se na světě objevilo v určité historické chvíli. Narození 
Syna Božího Ježíše Krista. Kéž nás toto světlo tak osvítí, abychom poctivě 
toužili po hlubším poznání, aby o nás nemuselo platit to, co Jan zmiňuje 
dále: „Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, 
protože jejich skutky byly zlé.“

Přátelé, přeji vám požehnaný advent.        
 Jan Dlouhý, farář
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Zpravodaj
ŽIJME S VDĚČNOSTÍ NEJEN O VÁNOCÍCH

Advent, Vánoce i oslavy Silvestra mají v Mníšku pod Brdy mnohaletou 
tradici, ale i nezaměnitelnou atmosféru. Chci vás, moji milí, pozvat na 
všechny připravované programy, ať už je připravuje a organizuje město, 
zámek, Rorejs, všichni společně či kdokoliv další. 

Správa zámku pro vás připravila mikulášský i vánoční program. Každý 
víkend až do Vánoc si můžete užít radostné zážitky v zámeckých 
komnatách.

V neděli 2. prosince si od 17 hodin nenechte ujít program Světlo 
adventní, spojené s rozsvěcením vánoční výzdoby. Připravili jsme 
překvapení, které musíte vidět. A nezapomeňte si lucerničky a lucerny, 
kdyby zase foukalo.

Přípravy na Vánoční knofl íkový trh jsou v plném proudu. Děti i dospělí 
vyrábějí, tak přijďte nakupovat a potěšit naše nejmenší v sobotu 
15. prosince. Vystoupí děti, Rorejs, ale i zvonohra pana Manouška.

V pondělí 24. prosince ve 23.15 vás zvu na tradiční sváteční troubení 
Karlštejnských pozounérů před Mší svatou v kostele sv. Václava.

Na první svátek vánoční, v úterý 25. prosince v 16 hodin, zazpívá v kostele 
sv. Václava vánoční písně, spirituály a gospely Irena Budweiserová za 
kytarového doprovodu Miroslava Linky a Jaroslava Šindlera. 

V neděli 30. prosince se od 17.30 hodin budeme loučit se starým rokem 
při akci Předčasný Silvestr, kde můžeme opět obdivovat na hudbu 
komponovaný ohňostroj. Zahřejeme se svařákem a čajem pro děti.

Bavme se a radujme se v rodinném kruhu, ale i společně. Přejme si, ať se 
nám všem daří a jsme zdraví. A víte, co nám všem přeji nejvíce? Buďme 
vděčni! Vděčni za to, že máme jeden druhého, za to, že máme děti, za to, 
že máme zvířecí mazlíčky, za to, že nás nestíhají katastrofy, za to, že...

Možná je tenhle vzácný, sváteční čas příhodný právě k tomu, abychom 
kromě shonu, uklízení, vaření a stolování vzali tužku a papír a napsali 
si, čeho si ve svém životě nejvíce ceníme a bez čeho by byl náš život 
zoufalý a k ničemu. 

Ať je nám všem přáno po celý nový rok 2013.

 Dr. Petr Digrin, starosta
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 

blíží se konec roku, který byl pro naše město rokem 
dobrým a požehnaným ve všech směrech. Chtěl bych 
některé události současného roku připomenout, ale 
hlavně chci děkovat. A rád.

Mateřské školy máme dvě a obě jsou vedeny velmi 
dobře a kolektivy jsou velmi aktivní a vstřícné. Vyba-
vila se nová školka Eden a rozjel se provoz pro jednu 
třídu. Děkuji paní ředitelce Petře Poučkové a jejímu 
kolektivu pracovníků. 

Děkuji také paní ředitelce Marii Šretrové z Mateřské 
školy 9. května, které se zase podařilo ze sponzorských 
darů zrekonstruovat dětské dopravní hřiště, které 
dostalo nový povrch. Děti využívají pěkné prostředí 
k zábavě i výuce. Děkuji i jejímu pracovnímu týmu za 
odvedenou práci v letošním roce.

V Základní škole  Komenského 886 byla zcela nově 
otevřena přípravná třída, takový nultý ročník pro děti 
s odkladem, které si tu nejen hrají, ale také se učí po-
znávat školu a vůbec pracují na svém rozvoji a přípravě 
na první třídu. Poděkování patří bývalé paní ředitelce 
Bohumile Pallagyové a současné zastupující paní ředi-
telce Marcele Krákorové a jejímu kolektivu pracovníků.

Velkou proměnou prošla i družina Základní školy Ko-
menského 420. Bývala paní ředitelka Alice Vejmolová 
navýšila kapacitu družiny asi o 30 míst. Nynější paní 
ředitelka Michaela Pažoutová během léta zvedla její 
kapacitu ještě o dalších 30 míst. Do družiny nebo škol-
ního klubu tak může chodit každý žáček. Nikdo nebyl 
odmítnut, místa je dostatek. Děkuji oběma paním ře-
ditelkám i pracovnímu kolektivu základní školy.

Paní ředitelka Pažoutová navíc společně se Školskou 
radou a Komisí pro školství a vzdělávání připravuje 
dlouhodobou koncepci rozvoje školy. Koncepce má 
dva základní prvky. Zmodernizovat prostory ve škole, 
například dílny, knihovnu, tělocvičnu a dále, navýšit 
kapacitu školy. Dále byla dokončena rekonstrukce 
hřiště u školy a v brzké době se začne s rekonstrukcí 
budovy družiny v ulici Nová.

Děkuji za práci a aktivitu Oáze, mateřskému centru při 
Oáze i Fabiánkovi. Fabiánek odvedl kus dobré práce 
při rekonstrukci a úpravě nových prostor v domově 
důchodců a všichni se těší z nových možností s inkluzí 
se seniory.

Nejen vzdělávání a školství, ale i další oblasti našeho 
života se rozvíjejí a mění. Z větší části se dokončilo 
náměstí, rozjela se rekonstrukce ulice 9. května a na 
rekonstrukci se připravují další ulice na Starém sídliš-
ti. Ve Stříbrné Lhotě budujeme kanalizaci a vodovod 
a budeme v tom pokračovat i po Novém roce. Dokon-
čuje se skoro kilometr dlouhá výměna vodovodního 
potrubí v Kytínské ulici. 

V Rymaních, i díky aktivitě místních obyvatel, vzniklo 
nové dětské hřiště. Všem, kteří se na práci podíleli, pa-
tří moje poděkování. 

Děkuji všem pracovníkům městského úřadu a všem 
z vás, kteří jste jakkoliv pomohli k zvelebení našeho 
města. Vážím si každé spolupráce, která přináší užitek. 

Závěrečné poděkování chci vyslat směrem k nebi za 
všechno dobré, co nás potkalo i za to, že jsme dokázali 
překonat některé negativní věci, které se nakonec ob-
rátily v náš prospěch.

               Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

  Rada města souhlasila s realizací projektu Sběrný dvůr tříděného odpadu.

  Rada města souhlasila s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životního prostředí na podporu akce Sběrný dvůr tříděného odpadu 
a pověřila jednáním se SFŽP ČR místostarostu města Vlastimila Kožíška.

  Rada města souhlasila s povolením kácení 4 ks vrb u studny na Malém náměstí.

  Rada města souhlasila s povolením kácení borovice černé před domem č. p. 506.  

  Zastupitelstvo města  schválilo nový název ulice v lokalitě staveb fy A-Trio Bydlení, s. r. o., 
parc. č. 1601/2- ulice „Pod sv. Terezií“.

  Zastupitelstvo města  schválilo název ulice „U Lípy“, parc. č. 2435/3, 2435/1 a 2435/2 – ulice 
„U Lípy“.

  Zastupitelstvo města schválilo Zásady č. 4/2012 pro uzavírání plánovacích smluv v rámci 
řízení o vydání územního rozhodnutí na nově umisťované stavby v katastrech města Mní-
šek pod Brdy.

  Rada města Mníšek pod Brdy vyhlásila usnesením č. 2-047/2012 ze dne 7. 11. 2012 témata 
pro poskytování fi nančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, 
zájmových sdružení a spolků na území města v roce 2013 s termínem předkládání žádostí 
do 21. 12. 2012.

  RM souhlasila s povolením kácení 4 ks vrb u studny na Malém náměstí.

  RM jmenuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, Mgr. Marcelu Krákorovou a Ing. Pavlu Duchoňo-
vou členkami poradního orgánu RM Komise pro školství a vzdělávání.

  RM souhlasila s pokácením 2 ks bříz bělokorých na pozemku č. parc. 1313/2 v Mníšku pod 
Brdy z důvodu přeložky vrchního el. vedení.

Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zprávy z radnice

MNÍŠEK POD BRDY PĚTITISÍCOVÝ!
Rád bych touto formou oznámil všem čtenářům Zpravodaje a občanům našeho města, že měs-
to Mníšek pod Brdy v minulém měsíci dosáhlo 5 000 trvale hlášených obyvatel. Letošní rok jsme 
zaznamenali vůbec největší nárůst. Způsobily ho především dva faktory. Prvním je dostavba 
a „zabydlení“ dvou nových bytových domů v Edenu a druhým změny a výhody zavedené 
městem při svozu popelnic pro trvale hlášené občany. 

Je dobře, že lidé, kteří zde bydlí, se i trvale hlásí. Ne vždy tomu tak bylo. Pouze z trvale hláše-
ných občanů obci plynou daně, které můžeme využít k rozvoji města. Takže – vítejte.

 Dr. Petr Digrin, starosta

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ – SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou O1 (AA šestimíst-
né číslo) má platnost do 31. 12. 2012. Výměnu za Parkovací průkaz označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 (CC šestimístné číslo) provádí Městský úřad 
Černošice, Podskalská 19, Praha 2, přízemí, kancelář č. 16 a 17, tel. 221 982 222, 221 982 414.  

K výměně parkovacího průkazu žadatel předloží:

1.  platný průkaz ZTP nebo ZTP/P  
2.  platný občanský průkaz 
3.  jednu fotografi i odpovídající současnosti (35 x 45 mm)
4.  zvláštní označení vozidla O1 (modrý znak)

K vyřízení výměny parkovacího průkazu je nutná osobní účast žadatele, tj. osoby zdravotně 
postižené.

 Miluše Ptáčková, Dis., odbor vnitřních věcí

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ – PODĚKOVÁNÍ 
Sbor pro občanské záležitosti děkuje fi rmě Hamé, a.s., která se i v letošním roce stala laska-
vým sponzorem při vítání nových občánků města. Děkujeme také dětem a paním učitelkám 
z MŠ 9. května za pěkný a milý kulturní program připravený pro vítání. Děkujeme rovněž sprá-
vě Státního zámku Mníšek pod Brdy za mimořádně hezké a příjemné prostředí pro obřad 
vítání.

Miluše Balíková, odbor vnitřních věcí – matriční úřad

Z RADNICE 
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Často se nás ptáte, a to je dobře, kolik že je vlastně podpisů pod 

peticí Spalovně jasné NE!. V tuto chvíli petiční výbor registruje více jak 

5 700 podpisů a jejich sběr dále probíhá. Podpisy jsou sbírány nejen 

v Mníšku pod Brdy, ale i v okolních obcích a sídlech. 

V posledním půl roce uskutečnilo město v případě záměru spalovny 

i několik jednání s investorem a v tuto chvíli situace vypadá tak, že 

společnost UVR zastavila přípravné projekční práce a velmi prav-

děpodobně od tohoto záměru ustoupí. Důvodem je především 

(ne)návratnost, ekonomika provozu a obtížnost projednání celého 

záměru s městem i veřejností. Budou Vánoce, tedy i čas na dobré 

zprávy a tohle je dobrá zpráva pro nás pro všechny.

 Dr. Petr Digrin, starosta

PETICE SPALOVNĚ JASNÉ NE!SPALOVNĚ JASNÉ NE!  
Dobré zprávy, ale pokračujeme

Zprávy z radnice

PRVNÍ PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA? 
UŽ V LEDNU 2013

Hned na začátku příštího roku nás všech-
ny čeká novinka, která zcela mění dosud 
zavedený systém volby hlavy státu. Přímá 
volba, která může mít až dvě kola. Infor-
mací je a bude dost v celostátních médiích 
a tak zde uvádíme některé praktické infor-
mace k organizaci voleb.

Při přímé volbě prezidenta ve dnech prvního kola 11.–12. 1. 2013,
případně v druhém kole, které se uskuteční ve dnech 
25. – 26. 1. 2013, bude možné volit na voličský průkaz, který vydává 
na žádost voliče obecní úřad, v jehož stálém seznamu je volič zapsán.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
   v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
(Ověřený podpis je vyžadován z důvodu ochrany voliče před zneu-
žitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů lze vy-
užít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 
2 písm. f ) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny 
úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní 
úřad u úkonu vyznačí.)

  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče

  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
   žádost v listinné a elektronické podobě musí být DORUČENA

příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby prezidenta, tj. 4. ledna 2013 do 16.00 hodin.

   žádost musí obsahovat
      jméno a příjmení
      datum narození
    adresu místa trvalého pobytu
      způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li
                     volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz 

zaslán
  osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 
obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče 
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veške-
ré potřebné údaje uvede.

   nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu 
je 2 dny přede dnem voleb, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin, tedy 
do okamžiku uzavření stálého seznamu.

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 
27. prosince 2012, voličský průkaz

   předá osobně voliči nebo 
   předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo

   zašle voliči
   na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních 

rukou
   na jím uvedenou adresu do zahraničí .

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé 
kolo voleb, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb 
(jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb).

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
O vydání voličského průkazu lze požádat 
také v době mezi prvním a druhým ko-
lem volby. Obecní úřad v této době může 
vydávat voličský průkaz nejpozději do 
2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 
23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Přímá volba prezidenta v lednu 2013 pro-
běhne v Mníšku pod Brdy na obvyklých místech. Jakékoliv změny nebo 
třeba doplnění nových ulic budou zveřejněny na internetových strán-
kách města Mníšek pod Brdy.

Více informací o první přímé volbě prezidenta na www.mnisek.cz
sekce VOLBY.
 Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí

VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODUVÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU 
VE STŘÍBRNÉ LHOTĚ
V letošním roce pokračovala výstavba hlavního páteřního kanalizač-

ního řadu stoky „B“ PVC 250 a vodovodního řadu A-27 PE 160 v hlavní 

komunikaci se společně budovanými přípojkami k jednotlivým do-

mům. Směrem k Mníšku byl propojen vodovodní řad s již vybudova-

ným a tím došlo ke zvýšení tlaku v potrubí na normové hodnoty a bylo 

tak možno tento řad zkolaudovat a uvést do provozu. Rovněž tak byl 

zkolaudován a zprovozněn kanalizační řad. V září byly zahájeny práce 

na kanalizační stoce ,,B1“ PVC 250 a vodovodního řadu A-27g PE 90 

v komunikaci od náměstíčka, podél restaurace směrem k lesu v délce 

308 m a zároveň byly vytaženy přípojky na hranici pozemků k jednot-

livým domům. Vzhledem k tomu, že komunikace byla poškozena ve 

větším rozsahu než se předpokládalo, bylo přesunuto její zaasfaltování 

na příští rok a dalším důvodem také bylo řádné sednutí zásypu. Začát-

kem listopadu byla zaasfaltována a upravena hlavní komunikace od 

,,Křížku“ směrem k Mníšku v délce 350 m. 

V příštím roce se předpokládá pokračování výstavby kanalizace a vo-

dovodu ve Stříbrné Lhotě v rozsahu daném množstvím uvolněných 

fi nančních prostředků na tuto akci.

 Jan Junek, odbor správy majetku a investic
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Zprávy z radnice

ZÁLOŽÁCI V POLSKU 
UŽ POTŘETÍ ZÍSKALI ZLATO
Z polského Lusowa poblíž Poznaně si čeští záložáci 
už třetím rokem přivezli absolutní vítězství. Konkrétně 
šlo o smíšené družstvo složené z příslušníků 121. pěší 
roty AZ KVV Praha, které tvoří rtm. Milan Kotouč (velitel 
Městské policie Mníšek pod Brdy), des. Pavel Velebil, 
oba z Mníšku pod Brdy a AZ VP Tábor, složené  z prap. 
Martina Štočka, mjr. Oldřicha Štočka, oba z Příbrami. 
Stejně jako v předešlých dvou letech získali jak pohár 
v hlavní kategorii družstev, tak i pohár pro nejlepší 
zahraniční tým.

Soutěže o pohár ministerstva obrany Polské republiky, která je určena 
vojákům, policistům, střeleckým klubům a dalším ozbrojeným složkám, 
se čtyřčlenná družstva střetla v povinných kategoriích, kterými byly 
mířená střelba z armádních pistolí (CZ 75 B České zbrojovky v Uherském 
Brodě a automatická pistole ruské výroby Stečkin), polského samopalu 
Glauberyt a útočné pušky ruské výroby AK-47. Do tradičního podzim-
ního klání se letos zapojilo jedenáct soutěžních družstev – dva české 
týmy, dva německé, jeden z Lucemburska a šest polských družstev. 

„Pistole CZ 75 B Poláci nakoupili po našich předchozích vítězstvích, 
kdy se o tyto zbraně velice zajímali. Nyní se tak s „čezetami“ střílely 
všechny hlavní pistolové disciplíny,“ poznamenal lídr vítězného týmu, 
Milan Kotouč. 

plk. Karel Janoušek, PHKR

a v budoucnu bude současný způsob ukládání zcela zakázán. Skládky 
budou z rozhodnutí Evropské komise do roku 2020 uzavřeny, resp. nebu-
de se na ně ukládat nic bez toho, že by nebyl odpad předem roztříděn.

Co je vlastně MBÚ?
Na začátek je důležité říct, že MBÚ není spalovna. MBÚ představuje 
zpracování směsných komunálních a živnostenských odpadů pomocí 
mechanického roztřídění, jak na využitelné (energeticky či materiálo-
vě), tak i nevyužitelné odpady a dále biologické úpravy vytříděných 
biologických složek. 

Jedná se úpravu odpadů, při které se využívá různých druhů biologic-
kých, mechanických a fyzikálních procesů v kombinaci různých postupů 
k dosažení řady cílů. Hlavní cíl MBÚ je minimalizovat dopad na životní 
prostředí spojený s konečným odstraňováním biologicky rozložitelných 
odpadů a k tomu získat další hodnotné materiály ze vstupujících od-
padů v podobě materiálově či energeticky využitých materiálů, jako je 
především výhřevná frakce tuhého odpadu, bioplyn, kovy a atd.

Současné dopravní zatížení 
Při prohlídce UVR sdělili představitelé fi rmy, že kapacita překladiště 
dosáhla již 20 tisíc tun směsného komunálního odpadu.

Navážení odpadu do překladiště se uskutečňuje především popelářský-
mi vozy s lisem s hmotností nákladu v rozmezí 6–8 tun. V menší míře se 
odpad dopravuje i menšími vozy. Odvoz odpadu k odstranění se podle 
UVR děje pomocí soupravy s nákladem 11 + 11 tun, to je celkem 22 tun/ 
jeden odvoz.

Při současném provozu a systému navážení 20 tisíc tun odpadu ročně činí 
počet aut 14 na jeden pracovní den. Následný odvoz ve zkapacitněných 
vozech pak činí 4 vozy a den. V současné době naváží a vyváží směsný 
komunální odpad z areálu UVR 18 vozů za jeden pracovní den.

Jak se projeví budoucí MBÚ?
Podle nám předloženého projektu, dojede k postupnému navážení do 
max. 40 000 tun. S ohledem na vozy s menší hmotností nákladu je mož-
né počet vozů odhadnout na cca 25 vozů/den. 

Provoz by měl zpracovat 33 000 tun směsného komunálního odpadu, 
7 000 tun tříděného živnostenského a průmyslového odpadu, který 
bude pouze drcen a tříděn. Část odpadů se bude druhotně využívat 
a část se bude dodávat do cementáren ke spálení. V nich se odpad spa-
luje ve speciální technologii s teplotou více jak 2 000 0C. Odhadem tedy 
bude odvážen spalitelný odpad v počtu 5 vozů/den a vytříděné složky 
v počtu asi 5 vozů/ den. Při plném provozu MBÚ a množství odpadu 
40 000 tun lze očekávat 35 vozů na pracovní den.

Vzhledem k tomu, že produkce směsného komunálního odpadu z do-
pravně dostupného regionu je již pravděpodobně vyčerpána, návoz 
dalšího množství odpadů z větších vzdáleností vyvolá vybudování pře-
kladišť. Z těch pak bude odpad přivážen velkoobjemovými kontej-
nery, čímž se počet vozů bude snižovat.

Další informace nejen o MBÚ?
Rada města a celé zastupitelstvo bude muset ukládání odpadů řešit. 
Jde o odpad každého z nás, jde odpadky všech občanů města. Míst, 
kam bude možné odpad uložit, bude velmi málo a jeho likvidace, 
resp. odvoz na mnohakilometrové vzdálenosti budou ekonomicky tak 
náročné, že by mohlo dojít k velkému nárůstu cen pro poplatníky. Obce 
či města, které nevyřeší tento problém brzy, se dostanou do potíží.

Podrobné informace o projektu MBÚ budou zveřejňovány na webo-
vých stránkách města. Budete-li mít jakékoliv dotazy, můžete se zeptat 
na adrese odpady@mnisek.cz. Na všechny otázky se pokusíme nalézt 
odpovědi.

Dr. Petr Digrin, starosta
Ing. Josef Pícha, expert a poradce

Stříbrnolhotečtí mohou využít ranního 
prodlouženého spoje
Po dohodě s ROPIDem byla na základě požadavků lhoteckých a společ-
nosti Bohemia Interactive prodloužena linka PID 321, a to v pracovních 
dnech v 9.00 hod ze Smíchovského nádraží až do Stříbrné Lhoty a zpět. 
Takto prodloužený spoj bude možné využít od 9. 12. 2012, kdy začne 
platit nový jízdní řád.

Miloš Navrátil, odbor kanceláře starosty

MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ÚPRAVNA MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ÚPRAVNA 
V MNÍŠKU POD BRDY?V MNÍŠKU POD BRDY? 

Projektanti společnosti UVR a.s. požádali město o vyjádření 
k návrhu projektu, který by výrazně zlepšil kvalitu zpracová-

ní směsných komunálních a živnostenských odpadů. Město má 
k předloženému projektu mnoho závažných připomínek. Přiklá-
dáme projektu velkou vážnost a proto jsme soustředili a připravili 
všechny důležité informace pro širokou veřejnost.

Cílem projektu UVR je postavit v současném areálu, do jedné z prázd-
ných hal, Mechanicko-biologickou úpravnu (MBÚ) a umožnit třídění 
odpadů, které se dosud bez jakékoli úpravy ukládaly na skládku, vzdá-
lenou několik desítek kilometrů.

UVR představil MBÚ přímo ve svém areálu
Společnost UVR pozvala představitele města na prohlídku areálu s tím, 
že představí také záměr MBÚ. Prohlídky areálu se zúčastnili jak radní 
města a někteří zastupitelé, tak i zástupci občanského sdružení Zdra-
vý Mníšek. Kromě prohlídky samotných prostor byla značná pozornost 
věnována prezentaci projektu MBÚ a následné diskusi. 

Co se děje v UVR dnes?

Současná praxe vypadá tak, že se do areálu vozí 15–20 tisíc tun odpadu 
ročně. Odpad pochází z Mníšku pod Brdy, ale i např. z Čisovic, Kytína 
a dalších míst regionu. Vozí jej fi rmy Komwag, Rumpold a další. Běžné 
„popelářské“ vozy, které znáte i z ulic našeho města, přijedou do areálu 
UVR, odpad vysypou na betonovou plochu překladiště a odjedou. Tak-
to deponovaný odpad je pak jen naložen na velké auto, kamion, který 
vše odveze na skládku.

Nyní je před nás položen záměr vybudovat poměrně důmyslnou třídír-
nu, která zamezí netříděnému ukládání odpadků na skládku. Systém 
svozu netříděného komunálního odpadu a jeho následné automatizo-
vané třídění na využitelné složky má být levnější než současné postu-
py a navíc má respektovat požadavek na minimalizaci odpadů. Musí-
me při tom mít na paměti, že už nyní se nesmějí zakládat nové skládky 
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Touto cestou bych chtěla ze srdce podě-
kovat paní ředitelce Petře Poučkové a ce-
lému kolektivu MŠ Nová. Školka pod jejím 
vedením jen kvete. Paní učitelky se vyzna-
čují nejen skvělou pedagogickou prací, ale 
i vstřícností a ochotou. Samozřejmě nemů-
žu opomenout ani zbytek personálu, který 
zajišťuje chod tohoto zařízení. Je velmi 
příjemné potkávat vždy usměvavé tváře. 
Předškolní výchovu považuji za velmi dů-
ležitou, a proto všem velký dík.

Vlaďka Pirichová

PODĚKOVÁNÍ 

PODZIM VE SLUNÍČKU
První měsíce školního roku utekly jako voda 
a z nás,  v Miniškolce Sluníčku, se stala sehra-
ná „partička“ tří tet a patnácti mrňousků :-) .

Užili jsme si společně spoustu legrace a akcí 
– pohádky v MKS, v MŠ 9. května, krásnou 
prohlídku mníšeckého zámku s úžasnou 
čertovou babičkou, na kterou děti často 
vzpomínají, návštěvu příbramského divadla 
a také děti ve školičce strávily pohádkovou 
(a trošku strašidelnou) noc. Vyzkoušely si  usí-
nat a spinkat bez rodičů a všechny  to zvlád-

Miniškolka Slunícko

Začátek nového školního roku přivítal naše 
děti jako každoročně divadelním představe-
ním – letos to bylo představení Líná Čiperka. 
Nových dětí, které jsme v letošním roce přijaly, 
je více než polovina všech ze 74 dětí, které naši 
školu navštěvují.

Naše škola nabízí v odpoledních hodinách 
v letošním roce od pondělí do čtvrtka krouž-
ky – anglický, hudebně-pohybový a nově dra-
matický a keramický. Dva bezplatné kroužky 
vedou naše zkušené učitelky Zitka Hosne-
dlová a Mirka Kubová, anglický kroužek vede 
Blanka Soukupová a konečně se nám podařilo 
získat pro keramický kroužek báječnou Zuzku 
Zápalovou. Děkuji všem děvčatům za přístup 
a skvělou práci, jménem svým i všech dětí 
a rodičů.

V letošním školním roce dostaly děti ve všech 
třídách nové kuchyňky a sedací soupravy, byl 
vyměněn celý vstupní vestibul a aby dětem 

TO TO SVIŠTÍ, TO TO JEDE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

ly bez problémů a čarodějný večírek jsme si 
moc užili…

Od října máme ve Sluníčku výtvarný kroužek 
vedený paní Ludmilou Pokornou, kde se děti 
učí motorice a rozmanitým výtvarným tech-
nikám. Výrobky jsou pozoruhodné a děti mají 
vždy velkou radost, jak se jim dílka povedla.

Podzimní příroda je kouzelná a tak si ji vy-
chutnáváme na denních vycházkách a poma-
lu se připravujeme na zimní péči o zvířátka. 
Před školku jsme přidělali krmítko pro ptáky 
a potichoučku pozorujeme, kolik sýkorek 
a kosů se slétává na „oběd“.

Pečujeme ale také o naše zdraví a zahájili 
jsme podzimní ozdravnou kůru,  aby se nám 
nachlazení vyhýbalo obloukem. Začali jsme 
s dětmi návštěvami solné jeskyně (10 návštěv), 
denně v herně a zejména v ložnici před spa-
ním stříkáme eukalyptový spray, který blaho-
dárně působí na dýchací cesty, vaříme dětem 
zázvorový, heřmánkový a dětský bylinkový 
čaj s medem a citronem a samozřejmostí je 
zvýšený přísun vitamínů.

Teď už se ale všichni moc těšíme na příchod 
Mikuláše (čerta necháme za dveřmi, všechny 
děti jsou  hodné, u nás čert nepochodí), vy-
pouštění balonků s přáním pro Ježíška, zdo-
bení vánočního stromku na náměstí a nej-

víc na naše školičkové Vánoce, protože díky 
dětem jsou Vánoce krásné a opravdové.

Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko

www.minislunce.cz

lépe chutnalo, máme ve školní kuchyni v pro-
vozu již konvektomat. Na podzim jezdíme i do 
solné jeskyně.

Největší radost však dětem udělalo nové hřiš-
tě dopravní výchovy.Líbila se jim nová věž, ale 
nejvíc super nový asfaltový povrch, který nám 
sponzorsky zajistil otec našeho dítěte pan Van-
čura. Díky, pane Vančuro, za Váš dar, kterého si 
nesmírně vážíme.

Nakoupily jsme nové formule, šlapací auta 
a dětem to teď na dopravce sviští a jezdí jako 
Alonsovi ve formulích. Kromě dětských hu-
debních a divadelních pořadů zavádíme nové 
alternativní metody a slavíme s dětmi světově 

uznávané svátky jako třeba halloween. Děti si 
vyrábějí duchy nejen z dýní, ale i jiné netradič-
ní a pak jimi zdobí školku.

Děkujeme i všem ostatním, kteří nám pomá-
hají materiálně zajišťovat naše akce – Pekárně 
Jarolímek, pí Vlčkové a pí doktorce Novákové, 
panu Davidovi Petráňovi, Martinu Klikorko-
vi a Pecklovi, panu Červenému a Zemanovi. 
Děkuji  i všem slušným a chápajícím rodičům 
a jménem celého kolektivu naší školy slibuji, 
že v nastoleném trendu budeme i nadále po-
kračovat... 

Marie Šretrová - ředitelka MŠ 9. května
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Vážení čtenáři,

pro všechny ty z vás, které zajímá vše, co je no-
vého v mníšecké základní škole, jsem připravi-
la tento článek.

Jak asi většina z vás ví, změna ve vedení školy 
odstartovala procesy, které se snaží školu ně-
kam posunout.

Ti z vás, kteří četli poslední článek o škole 
v mníšeckém zpravodaji nebo pravidelně sle-
dují webové stránky školy, zhruba tuší, jaké 
jsou priority a cíle nového vedení.

V tomto článku se pokusím shrnout, co se od 
začátku školního roku ve škole událo nového.

Začala bych novými webovými stránkami ško-
ly. Webové stránky školy v novém grafi ckém 
i obsahovém uspořádání se podařilo připravit 
v mimořádně krátkém termínu tak, aby mohly 
být spuštěny k začátku školního roku. Snažili 
jsme se stránky udělat uživatelsky přátelské, 
grafi cky příjemné a přehledné. Po obsahové 
stránce bylo prioritou dostat na stránky ty 
informace, které přednostně zajímají rodiče 
a jsou jim užitečné. Proto jsme například za-
vedli na stránky vkládání týdenních plánů, na 
které už si rodiče zvykají a oceňují přínos pro 
jejich vlastní informovanost. Každá třída má 
svou vlastní stránku, aby každý vyučující mohl 
rodičům samostatně poskytnout všechny in-
formace, které uzná za vhodné a potřebné.

Cílem všech těchto změn bylo především dát 
rodičům najevo, že škola s nimi chce pomocí 
takto dynamicky pojatých webových stránek 
pravidelně komunikovat a že je to ten nejrych-
lejší a nejlepší komunikační kanál.

Jsem opravdu ráda, že se to daří. Podle statis-
tik zahrnujících poslední období od počátku 
tohoto kalendářního roku se návštěvnost no-
vých stránek v září dramaticky zvýšila a neu-
stále roste. Pro nás je to důkaz, že rodiče infor-

mace na webu zajímají a chtějí s nimi pracovat. 
Budeme i nadále sledovat návštěvnost webu 
i jednotlivých rubrik, abychom skladbou pří-
spěvků a informací vyšli návštěvníkům webu 
co nejvíce vstříc.

Co se týká změn v oblasti vzdělávání, nejvý-
znamnějším počinem bylo zcela určitě za-
vedení výuky angličtiny již od první třídy. To 
byl první a zcela logický krok u školy, která se 
do budoucna chce profi lovat určitými směry, 
a jedním z nich je právě posilování jazykové 
složky výuky. Plánuji další kroky v této oblasti 
a o jejich přípravě a náběhu vás samozřejmě 
budu opět informovat.

V poslední době velmi často diskutovaným 
tématem byl provoz školní družiny. Dlužno 
podotknout, že náběh provozu družiny v no-
vých podmínkách byl provázen některými 
organizačními nedostatky a nedorozumění-
mi. Ráda bych však poznamenala, že většina 
těchto problémů byla způsobena právě tím, 
jak se škola snažila vyjít rodičům vstříc. Za prvé 
škola prodloužila fungování školní družiny do 
17.30 hod, aby vyšla vstříc zaměstnaným rodi-
čům, kteří by jinak měli problém své dítě vy-
zvednout. Další zcela nadstandardní službou 
bylo zavedení další pomoci zaměstnaným 
rodičům, kterou je odvádění dětí na školní 
kroužky do 15.00 hodiny. Zároveň byl zřízen 
školní klub pro děti, které nebylo možné z ka-
pacitních důvodů do školní družiny umístit. 
Celkově tak byla skokově navýšena kapacita 
družiny a školního klubu o cca 55 dětí (oproti 
85 dětem v předchozím školním roce). Je po-
chopitelné, že všechny tyto okolnosti mohly 
ovlivnit vznik některých komplikací. V této 
chvíli je již provoz školní družiny zaběhnutý 
a já věřím, že rodiče jsou s tím, co jim škola 
dokázala nabídnout, spokojeni. K této spoko-
jenosti snad přispěje i fakt, že nová vedoucí 
družiny se snaží uplatnit své mnohaleté zku-
šenosti z práce v družině a snaží se rodičům 
i jejich dětem nabídnout víc než jen pouhé 
hlídání. Připravuje projektové dny, snaží se dě-

tem připravovat různorodý program, učí je vy-
tvářet různé výrobky, dohlíží na týdenní plány 
ŠD. Chtěla bych tímto poděkovat všem paním 
vychovatelkám, které dokázaly změnit svůj 
dosavadní styl práce. Jsem moc ráda, že už po 
tak krátké době se našli rodiče, kteří tuto změ-
nu zaregistrovali a velmi pozitivně ji hodnotí.

Na závěr bych ráda zmínila ještě dvě aktivity, 
které proběhly na půdě a pod záštitou školy 
- těmi jsou jednak akce sběru papíru, jednak 
zorganizování soutěže o logo školy.

Pokud jde o soutěž ve sběru papíru, akce byla 
nečekaně úspěšná, dokonce jsme museli opa-
kovat přistavení kontejneru. Ráda bych po-
děkovala zejména třídě 6. B paní učitelky Da-
lešické, která suverénně zvítězila před 3. A na 
místě druhém a 2. C na místě třetím. Nejlepším 
jednotlivcem pak byla žákyně Linda Oláhová 
ze 6. B , následována Martinem Jedličkou z 2. C 
a Vojtou Řehořem z 1. C. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat jak vyučujícím, kteří se podíleli 
na organizaci sběru, tak především dětem, kte-
ré prokázaly maximální snahu a cílevědomost. 
Žáci školy takto dokázali vydělat bezmála 
9 000 Kč! Tyto peníze se dostaly spravedlivým 
poměrem zpět do soutěžících tříd, nejlepší tří-
dy i jednotlivci pak byli odměněni zvláštními 
bonusy. Myslím, že akce se povedla, a určitě ji 
budeme opakovat.

Další aktivitou, kterou se škola snaží vtáhnout 
žáky do dění ve škole a podporovat rozvoj je-
jich aktivního jednání a tvůrčího myšlení, je 
soutěž o nejlepší návrh loga školy. Tato sou-
těž však není vypsána jen kvůli podpoře akti-
vit žáků, škola opravdu logo potřebuje, je to 
standardní a obvyklý prvek vnější prezentace 
školy. Žákům bylo na www stránkách školy vy-
světleno, co to logo je, proč se používá a byli 
seznámeni i s průběhem a pravidly soutěže. 
V době, kdy vyjde tento časopis, již škola 
bude své logo mít. Rádi vás s ním seznámíme 
v příštím čísle nebo na webových stránkách 
www.zsmnisek.cz .

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

FLORISTICKÝ KROUŽEK NA VÝLETĚ
Dne 16. 10. vyrazil kroužek fl oristiky se svým lektorem Pavlem Vokurkou 
a paní učitelkou Lenkou Jandovou na exotickou výstavu plazů Terra Fau-
na. Výstava se konala v Praze v OC Arkády Pankrác a pořádal ji soukromý 
chovatel, který vlastní v Německu farmu se 700 plazy. Ten nám nejdří-
ve řekl několik vět o výstavě a životě hadů. Děti si mohly prohlédnout 
a dokonce i osahat užovku červenou. Samozřejmě došlo i na fotografi e 
s hadem v ruce. Dále bylo v pasáži umístěno 7 obřích terárií se zvířa-
ty a děti si prohlédly štíry, 
mnohonožky, kudlanky, 
strašilky nebo mistra mas-
kování – lupenitku, kterou 
jsme našli, takže až takový 
mistr to není. 
Výlet se vydařil a těšíme se 
na další.

Pavel Vokurka 
a Lenka Jandová 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

PRVNÍ STUPEŇ NAŠÍ ŠKOLYPRVNÍ STUPEŇ NAŠÍ ŠKOLY
Nový školní rok nám plynule běží. Ve škole se nejen učíme, ale účastní-
me se mnoha akcí, které slouží ke zpestření  výuky a získávání nových 
informací a zkušeností.

Všechny třídy prvního stupně se zapojily do sběru plastových víček na  
pomoc nemocné Kristýnce, zúčastnily se sběru papíru. Naši nejmenší 
spolužáci začali  poznávat okolí Mníšku formou turistických vycházek, 
prohlédli si  ovčí farmu v Zahořanech, vyjeli na celodenní výlet do Louč-
ně, navštívili vodní svět v Praze Strašnicích.

Děti z druhých tříd se vypravily do pravěku na zámek v Nižboře, kde si 
vyzkoušely namlít mouku a upéct placky, popovídaly si s panem arche-
ologem, z koudele motaly nit, střílely z kuše. Ve školní kuchyňce si děti 
v malých skupinkách společnými silami připravily těsto, okrájely jablíčka
 a upekly voňavé štrůdly. Kromě toho se naši druháčci, třeťáčci a jeden 
žák čtvrté třídy  zúčastnili sportovní soutěže Florbal cup a obsadili pěk-
né 5. místo. Jeden školní den se proměnili ve žluťásky. Pro děti ze třídy 
Začít spolu paní učitelka připravila několik zajímavých center aktivit. 

Děti ze třetích tříd byly na společném výletě v Lysé nad Labem. Navštívi-
ly zde historické centrum řemesel a umění - Botanicus. Starší spolužáci 
ze 4. a 5. tříd postupně poznávají naše hlavní město. První seznámení se 
stověžatou Prahou proběhlo z parníku, děti si prohlédly Kampu a další 
památky. Podruhé kroky dětí vedly na Pražský hrad. Také se spolužáci 
zapojili do soutěže Eurorébus. Pro děti prvního stupně byl zajištěn pří-
rodovědný pořad o včelách.

Na závěr bych ráda poděkovala všem z 9. A a paní učitelce Mgr. Rena-
tě Bolkové, neboť pro nás připravili na poslední říjnový den Halloween 
party. Školní tělocvična se zaplnila duchy, kostlivci, čaroději… Celé do-
poledne jsme si všichni náramně užili.

Za učitelky I. stupně: Mgr. Eva Branná



7

Školy

ŠETŘÍME NAŠE LESY
V předposledním říjnovém týdnu si mohli občané města všimnout vel-
kého kontejneru před naší školou. Do tohoto kontejneru jsme nosili 
starý papír. Za týden jsme tak nasbírali neuvěřitelných 5 361 kg. Touto 
akcí jsme ukázali, že nám není cizí ekologické myšlení, a „nasbírali jsme 
si“ i pěknou fi nanční odměnu. Částka to, uznejte sami, nebyla malá – 
8 700 Kč. Získané peníze byly spravedlivě rozděleny mezi třídy (podle 
množství sebraného papíru) a mezi tři nejúspěšnější jednotlivce. Ve sbě-
ru zvítězila třída 6. B (donesla 899 kg a dostala 1 745 Kč). 2. místo obsadila 
3. A (529 kg) a třetí příčka patří 2. C (450 kg). Jednotlivé třídy tak získaly 
pěkné přilepšení na odměny na týdenní školy v přírodě, kam se většina 
z nich v červnu chystá. Mezi tři nejúspěšnější jednotlivce se zařadili 
Linda Oláhová z 6. B (434 kg), Martin Jedlička z 2. C (253 kg) a Vojtěch 
Řehoř z 1. C (173 kg). A protože jsme si všichni dokázali, že společnými 
silami se dílo podaří, budeme ve sběru starého papíru pokračovat.

Žáci 6. A Základní školy Komenského 420

PRO ŠKOLU
Na konci října došlo k registraci nového občanského sdružení, které 
nese název „Pro školu v Mníšku pod Brdy“ a je dobrovolným a nezá-
vislým uskupením fyzických osob. Své členy sdružuje za účelem spo-
lečného naplnění cílů, mezi které patří například: komunikace a spolu-
práce mezi rodiči a školou, práce s dětmi a mládeží ve škole i mimo ni, 
podpora bezpečného prostředí, rozšiřování nabídky a podpora zázemí 
pro volnočasové aktivity nejen v rámci školy, pořádání, spolupořádání 
a podpora konferencí, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí 
pro rodiče, děti, učitele a ostatní veřejnost, pořádání a příprava komu-
nitních programů, kulturních, společenských a dobročinných akcí, podíl 
na rozvoji a obnově základní školy a případně dalších školských zařízení 
v obci, rozvoj spolupráce s obdobnými organizacemi, sdruženími, státní 
správou a samosprávou.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách sdružení: 
www.proskolu.info.

Marek Inderka

S úsměvy na rtech a řadou očekávání jsme 
3. září 2012 zahájili nový školní rok. Sešli jsme 
se v hojném počtu, a to i díky nově otevře-
né přípravné třídě pro předškolní děti. Malí 
„žáčci“ se v ní zábavnou formou připravují na 
svoji školní budoucnost - trénují správnou vý-
slovnost a úchop psacího náčiní při grafomo-
torických cvičeních, seznamují se s dětskou 
literaturou, malují a vytvářejí z papíru a dalších 
materiálů, procvičují jemnou a hrubou moto-
riku, rozvíjejí sluchové a zrakové vnímání. Děti 
i jejich rodiče se od začátku velmi dobře zapo-
jili do života školy.

Další novinkou ve škole je zavedení družiny. 
K dispozici je dětem již od 7 hod. ráno, odpo-
ledne pak do 16 hod.. Kromě pravidelných vy-
cházek do okolí školy se děti věnují vybraným 
tématům, v září např. sběru a využití přírodnin, 
v říjnu výrobě dráčků a dalších výrobků s pod-
zimní tematikou, důraz je kladen také na spor-
tovní aktivity. 

Přestože jsme ve škole teprve tři měsíce, zvlád-
li jsme již řadu akcí. Na konci září se děti z pří-
pravné třídy a 1. stupně vypravily na výstavu 
panenek uspořádanou v prostorách Zámku 

Dobříš. Výklad prohlídky byl uzpůsoben tak, 
aby vyhovoval i mladším dětem. Žáci 2. stup-
ně absolvovali turistickou vycházku s eko-
logickým zaměřením směrem návrší Skalka. 
V říjnu jsme nemohli vynechat Svatováclav-
skou pouť v Praze. Vždy v tomto období orga-
nizátoři umožní jeden den dětem se speciální-
mi vzdělávacími potřebami vstupy na všechny 
atrakce zdarma. Návštěvu pouti jsme spojili 
s prohlídkou expozice Mořský svět, kde jsme 
měli možnost pozorovat žraloky, exotické ryby 
a seznámit se s životem mořských živočichů. 
Znalosti jsme potom využili při výuce. Této 
akce se tradičně zúčastnili ve větším počtu 
i rodiče žáků. Navázané vztahy při těchto ak-

cích se pozitivně promítají do veškerého života 
školy. Zatím posledním výletem byla návštěva 
pražského kina a promítání fi lmu o děvčátku 
s poruchou pozornosti „Tady hlídám já“.  Do 
konce roku máme v plánu ještě navštívit Ná-
prstkovo muzeum a divadelní představení. Tě-
šíme se  také na prezentaci školy při výzdobě 
vánočního stromku a při Knofl íkovém trhu.

V říjnu se škola zapojila do mezinárodního 
vzdělávacího programu EKOŠKOLA, v jehož 
rámci budeme společně usilovat o snížení 
ekologického dopadu naší školy a svého jed-
nání na životní prostředí a o zlepšení prostředí 
ve škole a jejím okolí. S tím souvisí i přihlášení 
školy do soutěže ve sběru papíru, první balíky 
novin a časopisů už připravujeme k odvozu. 
Zatím poslední uskutečněnou akcí byl školní 
projektový den s názvem „Podzim a ekologie“. 
Mladší děti si osvěžily poznatky a vědomosti 
o podzimu, vyráběly zvířátka z brambor a ro-
bota z recyklovaného materiálu. Starší žáci si 
po diskusích o ekologii vyrobili plakáty na tří-
dění odpadu, sestavili kompostér a upekli nám 
všem hranolky. 

U nás ve škole se tedy stále něco děje. Teď 
už nás ale, prosím, omluvte, máme plné ruce 
práce s přípravou předvánočního a vánočního 
času.

Pedagogický kolektiv ZŠ

ZE ZŠ KOMENSKÉHO 886

Jednou za rok v tento den,

pořádá se duchů sněm.

Na koledu vyráží,

míří k našemu zápraží.

Musíme si pozor dát, 

velkou dýni vydlabat.

Do ní svíčku postavit,

mísu dobrot připravit.        

Kačka Višková, 2. A

Jsem čarodějka Johana 

s dlouhejma nohama.

Tancuju, čaruju, nejsem líná,

proto slavím Halloweena.

Slaví se mnou celá třída, 

Katka, Terka, Marek, Lída.

Verunka Svrčková, 2.A

Když se slaví Halloween,

tak je velký řev.

Upíři se radují,

že budou pít krev.

Potkal upír upíra,

ty se ale máš.

Ty máš pěkné, velké zuby,

tak mi je hned dáš.

Adélka Jandová, 2. A

Včera v noci, o půlnoci

přišlo na nás strašidlo.

Mělo boty a kalhoty

a na nose lepidlo.

Včera v noci, o půlnoci

přišlo na nás strašidlo.

Chytilo nás za choboty,

pověsilo na bidlo.

Tomášek Minařík, 2. A

Já jsem přišla právě k vám,

povím vám, že máte krásně 

nazdobený rám.

Dýně je dnes moje maska,

za bonbon vám zbude od dítěte 

láska.

Sabinka Čiháková, 2.A
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V září letošního roku jsme zahájili již 
35. taneční sezónu v historii Klubu spo-

lečenského tance Mníšek pod Brdy a vstup 
do nové sezóny se našim reprezentantům 
opravdu vydařil.

Martin Brzobohatý s Michaelou Slámovou 
vyhráli soutěže „Modřanská homole“, „Cena 
TK Linie Poděbrady“ v Libici nad Cidlinou, 
„O konopišťskou růži“ v Benešově a „Podzimní 
pohár města Kladna“ v kategorii hobby párů 
dospělých ve standardních tancích. 

Velmi dobře si vedl na podzimních soutě-
žích hobby párů náš dětský pár Daniel Drda – 
Eliška Mrázová. Dan s Eliškou vyhráli soutěže 
„Modřanská homole“ v Praze, „O konopišťskou 
růži“, „O zbraslavskou loutku“ (na fotografi i) 
a také jubilejní 10. ročník soutěže „Fuego Cup“ 
v Říčanech. Kromě toho v bojoval tento náš 
dětský pár i stříbrné medaile na soutěži „Velká 
cena města Tábora“.

Na soutěžích se dařilo i dalším našim repre-
zentantům. Dokonce trojnásobné zastoupení 
na stupních vítězů jsme měli na postupové 
soutěži „Modřanská homole“ ve standardních 
tancích třídy „D“. Soutěž vyhráli Jaroslav Kap-
lan s Lucií Pokornou, stříbrné medaile vytančili 
v této soutěži  David Šmolík s Nicolou Petáko-
vou a i třetí místo vytančil náš pár Lukáš Puč 

s Lenkou Zábojovou. David Šmolík s Nico-
lou Petákovou vyhráli začátkem října soutěž  
„O konopišťskou růži“ třídy „D“ ve standardních 
tancích a k tomu přidali v Benešově i pěkné 
2. místo v tancích latinskoamerických. V říjnu 
přivezli dvakrát stříbrné medaile z postupo-
vých soutěží ve standardních tancích „Podzim-
ní pohár města Kladna“ a „O zbraslavskou lout-
ku“ Michal Kladrubský s Nikolou Jeřábkovou. 

Za mimořádný úspěch považujeme 2. mís-
to ve standardních tancích Víta Domoráda 
a Simony Tejcové na mezinárodní taneční 
soutěži „Grand Prix Cheb“ koncem října. Na 
tento úspěch navázali hned druhý den, kdy 
se probojovali do semifi nále soutěže Taneční 
ligy „Pojizerský pohár“ párů mezinárodní třídy 
v Mladé Boleslavi. Mezi absolutní špičkou čes-
ké reprezentace obsadili pěkné 8. místo, které 
je příslibem dobrého umístění na blížícím se 
Mistrovství ČR začátkem roku 2013.

V časovém sledu zatím poslední soutěží pro 
naše reprezentanty byl začátkem listopadu 
15. ročník „Velké ceny města Berouna“. Na 
stupních vítězů ve standardních tancích jsme 
měli hned dva páry, když soutěž vyhrál náš pár 
Jaroslav Kaplan - Lucie Pokorná před dalším 
našim párem Michal Kladrubský – Nikola Je-
řábková. Navíc v této soutěži Michal s Nikolou 

obsadili ještě pěkné třetí místo v tancích latin-
skoamerických. Díky uvedeným výsledkům 
hned několik našich párů udělalo rázný krok 
k zisku vyšší třídy, a to jak v tancích standard-
ních, tak i latinskoamerických.

Úspěšným reprezentantům blahopřejeme 
a přejeme hodně dalších úspěchů.

Ing. Pavel Kojetín, učitel tance

KLUB SPOLEČENSKÉHO TANCE MNÍŠEK POD BRDY

KLIENTI NA MAGDALÉNĚ SE UČÍ 
DOBRÉ PRÁCI
Sociálně pracovní terapie je nedílnou součástí léč-
by, kterou prochází klienti s různými typy závislostí 
v obecně prospěšné společnosti Magdaléna na 
Včelníku. Učí se znovu fungovat v běžném spo-

lečenském a pracovním prostředí, osvojit si nové návyky a znalosti 
a získat tak dobrý základ pro návrat do zdravého, běžného života. 

Díky práci magdalénské truhlárny přibyly letos na mníšecké náměstí 
F. X. Svobody dřevěné květníky a byly zde také opraveny lavičky. Mnoho 
lidí nejen z Mníšku má už také doma nábytek vyrobený přímo na míru, 
nové dveře, nástavkové včelí úly, zahradní nábytek a jiné vybavení vyro-
bené na Včelníku. Novinkou v nabídce truhlárny je využití sušičky dříví. 
A během předvánočního času ozdobí – jak věříme – mnoho svátečních 
stolů originální adventní věnce, které vznikají také v rámci chráněného 
pracovního programu klientů.  

Obecně prospěšná společnost Magdaléna vznikla před 15 lety díky 
Marii Kaplanové a městu Mníšek pod Brdy. Dnes pomáhá stovkám 
klientů (nejen ze Středočeského kraje) ročně. Cílem je nejen pomoci 
lidem, kteří se rozhodnou zbavit se závislosti (ať už drogové či jiné), 
ale zejména chránit společnost od negativních důsledků, které závislost 

přináší. A magdalén-
ská truhlárna přispívá 
k doslova hmatatel-
ným výsledkům této 
snahy. 

Děkujeme všem, kteří 
nás v roce 2012 pod-
pořili a umožnili nám 
tak pokračovat v naší 
činnosti a rozvíjet ji. 
A všem čtenářům Zpra-
vodaje přejeme hodně 
štěstí v roce 2013! 

Vedení o. p. s. Magdaléna

PUTOVNÍ POHÁR PUTOVAL NA MARJÁNU
Na sobotní Brdský farmářský trh se na mníšecké náměstí F. X. Svobody 
nevypravili tentokrát lidé jen za zajímavým zbožím, které v rozmanitém 
sortimentu nabízeli prodejci z Mníšku a blízkého či vzdáleného okolí, 
ale také ze zvědavosti, kdo převezme Putovní pohár za nejlepší Kájovy 
rozpíčky. Loni v červnu jej díky paní Martě Myslivečkové získal a po více 
než rok jej ve své klubovně střežil Klub důchodců Mníšek pod Brdy. 

Zářijové rozpíčky hodnotila čtyřčlenná porota ve složení mníšecký pan 
farář P. Jan Dlouhý, paní Olga Grušová – zástupce fi rmy Orifl ame, paní 
Eva Jarolímková – pekařka a cukrářka a pan Petr Duchoň za občanské 
sdružení Fabiánek. Celkem ochutnali osm vzorků od šesti soutěžících 
(škoda, že řada dalších předem přihlášených nakonec nedorazila).

Z putovního poháru se raduje vedoucí mníšecké restaurace Marjána 
paní Renata Vostárková, druhé místo získaly rozpíčky paní Marty Mysli-
večkové (pekla jako vždy za mníšecký Klub důchodců) a třetí se umístila 
paní Miluše Hladíková. Krásné ceny pro první tři soutěžící věnovala kos-
metická fi rma Orifl ame, proutěnými košíčky s dřevěným kuchyňským 
náčiním přispěl pan Drahomír Veroněk z Mníšku a kuchyňskými chňap-
kami mníšecký obchodní dům Werva. Kromě toho ještě všichni soutěží-
cí obdrželi malou upomínku od fi rmy Orifl ame.

Rozpíčky se obratem rozprodaly a konto veřejné sbírky Skalecké kaplič-
ky se tak opět rozrost-
lo. Všem, kdo takto 
přispěli na opravu kří-
žové cesty na Skalce, 
děkujeme!
JB

Zástupce restaurace 
Marjána paní 
Eva Paulová přebírá 
putovní pohár z rukou 
P. Jana Dlouhého, 
v pozadí porotci Olga 
Grušová a Petr Duchoň
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Kultura, společnost

Milí spoluobčané,
blíží se rok 2013 a s ním už po 
desáté Tříkrálová sbírka, která 
tentokrát připadne na víkend 
5. a 6. ledna 2013. 

Děkujeme za štědré dary v roce 2012. V Mníš-
ku, Stříbrné Lhotě a Kytíně jste předali Cha-
ritě ČR prostřednictvím koledníků krásných 
38 623 Kč. Mníšecká charita si může ponechat 
65 % z vybrané částky na svůj sociální projekt. 
Díky vám tak byly podpořeny rodina Kahou-
nových, nemocná seniorka paní Kubínová 
a Misijní banka ubožáků (více informací na 
www.agapembu.cz). Zbylá částka byla předá-
na Charitě ČR, která prostředky poskytla na 
domov seniorů v Mukařově, domov pro matky 
s dětmi v nouzi v Brandýse nad Labem a Kralu-
pech nad Vltavou, podporu školy v indickém 
Bidaru a podporu vzdělávání dětí a dobrovol-
nictví v Bělorusku.  

Až v lednu zazvoní u vašich dveří naši koled-
níci, otevřete jim prosím dveře a svá srdce.

Děkujeme!

Eva Nováková, ředitelka Farní charity

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA MATEŘSKÉ CENTRUM OÁZA 

Ve čtvrtek 18. října 2012 se v Mateřském centru 
OÁZA uskutečnila přednáška na téma „Dětský 
vzdor“. Rodiče se od PhDr. Ilony Špaňhelové 
dozvěděli, kdy se nejvíce dětský vzdor proje-
vuje, jaké jsou jeho příčiny, jak s ním pracovat. 
Po přednášce následovala diskuze. Paní dok-
torka zodpovídala i dotazy z jiných oblastí dět-
ské psychologie, proto do našeho MC zavítá 
i na jaře. Ve čtvrtek 8. března 2013 v 19 h bude 
v herničce MC přednášet na téma „Souroze-
necké vztahy“. PhDr. Ilona Špaňhelová spolu-
pracuje s časopisy Máma a já, Maminka a inter-
netovým portálem www.rodina.cz. 

 

Také podzim jsme si v Mateřském centru užili,  
a to Miniškoličkou s názvem „Dýňování“. Děti 
se vyřádily při honičkách, soutěžích, na opičí 
dráze i v tematické výtvarné dílničce.

I v novém roce 2013 se můžete těšit na dal-
ší skvělé akce. V neděli 3. února 2013 pro-
jde městem masopustní průvod. Na sobotu 
9. února 2013 pro vaše děti chystáme maš-
karní rej masek na sále v Městském kulturním 
středisku. 

O všech akcích budete včas informováni. 
Sledujte naše nástěnky a web 
http://oaza.mnisek.cz/materske-centrum/. 

JB

Občanské sdružení OÁZA 

a Mateřské centrum OÁZA děkují za 

přízeň v roce 2012 a přejí Vám, 

ať v novém roce najdete, co hledáte – 

svou růži, lišku nebo dětský úsměv.

Občanské sdružení OÁZA zve dospělé i starší děti, 
kteří rádi tvoří, na

VÝTVARNÉ DÍLNY
do MKS v Lipkách v Mníšku pod Brdy (přízemí).

Začátek všech dílen je v 14.00 hod.

Sobota 1. 12. 2012
VÁNOČNÍ OZDOBY – NEŠITÝ PATCHWORK II.
Jednodušší způsob zdobení polystyrénových 
koulí barevnými látkami s výsledným 
patchworkovým efektem.
S sebou: řezací (zalamovací) nůž, obyčejný 
kuchyňský nůž (tupý), fi x, menší ostré nůžky 
Cena 180 Kč   
Závazné přihlášky na tel. 775 592 142

Neděle 9. 12. 2012 
KORÁLKOVÉ OZDOBY 
Výroba plochých a prostorových ozdob z korálků 
navlečených na měděném drátku.
Cena 180 Kč     
Závazné přihlášky na tel. 721 021 319 

Neděle 13. 1. 2013    
PATCHWORK PRO ZAČÁTEČNÍKY
Naučíte se, jak ze staršího oblečení (košile, blůzy, 
kalhoty...) vyrobit hezké patchworkové doplňky,  
např. prostírání, polštáře, deky apod.
Na kurzu si zhotovíte podložku a jehelníček. 
S sebou: nůžky, pravítko, fi x na látku, špendlíky
Cena 180 Kč   
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Sobota  19. 1. 2013 
PÍSKOVÉ  OBRAZY
Zhotovíte si obraz z barevného písku velikosti 
A 4 (můžete si přinést vlastní návrh).
S sebou: řezací (zalamovací) nůž
Cena vč. materiálu 140 Kč
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142   

Neděle 27. 1. 2013 
TKANÁ PODLOŽKA
Ze starších triček si utkáte podložku či dečku 
požadované velikosti a tvaru.

S sebou: 3-4 trička, nůžky, špendlíky s hlavičkou, 
velký spínací špendlík
Cena 120 Kč
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Neděle 3. 2. 2013  
FIMO – ŠPERKY
Práce s vypalovací hmotou fi mo. Vyrobíte si 
originální korále pro zhotovení vlastních šperků - 
náhrdelník, náramek, náušnice (vzor květu).
Cena vč. materiálu 200 Kč
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Sobota 16. 2. 2013 
KVĚTY Z ORGANZY
Naučíte se, jak postupovat při výrobě romantic-
kých květů z průsvitné látky. Použít je můžete na 
dekoraci kabelek, sak, záclon, či do vlasů.
S sebou: fi x, ostré nůžky, jehlu a nit 
Cena vč. materiálu 140 Kč     
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142

Neděle 17. 2. 2013   
PAPÍROVÝ PEDIG
Z papírových proutků si vyrobíte misku či ošatku 
tvaru podle formy, nádoby či krabičky, kterou si 
přinesete.
S sebou: lepidlo na papír, nůžky, dřevěné kolíčky 
na prádlo, umělohmotnou misku s rovným okra-
jem nebo hranatou krabičku, jehlice č. 2, noviny 
(Metro, LN noviny apod.)
Cena 150 Kč                  
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Neděle 3. 3. 2013 
DRÁTOVÁNÍ VELKÝCH A MALÝCH NÁDOB
Naučíte se dva způsoby, jak odrátovat nádobu. 
Pro začátečníky je vhodná zavařovací sklenice 
s otočným uzávěrem. Tato technika se hodí pro 
větší i malé nádoby.
S sebou: 2 zavařovací sklenice, kleštičky
Cena 180 Kč                
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Sobota 16. 3. 2013 
DEKORACE VELIKONOČNÍCH  VAJÍČEK  
Vyzkoušíte si 3 způsoby zdobení vajíček : 
mramorování, decoupage, patchwork (dekorace 

polystyrénových vajíček barevnými látkami).
S sebou: řezací (zalamovací nůž), obyčejný 
kuchyňský nůž (tupý), fi x, menší ostré nůžky 
Cena vč. materiálu 140 Kč      
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142

Neděle 17. 3. 2013 
DRÁTOVANÁ  VAJÍČKA
Drátování vyfouklých vajíček barevným mědě-
ným drátem, různé vzory, zdobení korálky.
Cena vč. materiálu 180 Kč
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

Těšíme se na Vás! 

Přednáška s PhDr. Ilonou Špaňhelovou Přednáška s PhDr. Ilonou Špaňhelovou 
v MC Oázav MC Oáza

Občanské sdružení OÁZA zahajuje projekt 
Šikovné ruce a zapojuje se tak do celonárod-
ního projektu sdružení NEDOKLUBKO

Pleteme, háčkujeme a šijeme pro nedonošená 
miminka.

Přidejte se do projektu určeného pro ženy 
všech věkových kategorií!

Podrobnější informace najdete na stránkách 
OÁZY 
http://oaza.mnisek.cz/projekt-sikovne-ruce/. 

Na stránkách OÁZY najdete návody a poža-
davky na velikosti čepiček, bačkůrek, svetří-
ků nebo deček a také na materiál vhodný pro 
nedonošená miminka.

V případě zájmu o účast v projektu nebo 
máte-li dotazy, kontaktujte Pavlu Pšeničko-
vou, která shromažďuje hotové výrobky, na 
e-mailu psenickova.pavla@email.cz nebo na 
tel. 603 215 038.
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Kultura, společnost

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012 NA SKALCE
Na dvůr francouzských králů minulých staletí se v sobotu 8. září 
přenesli posluchači koncertu barokní hudby, který pod názvem 
Nedělní odpoledne ve Versailles uvedl v sále kláštera kvartet mla-
dých hudebnic. Na barokní housle hrála Martina Štillerová, na 
violu da gamba Magdalena Uhlířová, na virginal (druh cembala) 
Petra Žďárská a na barokní fl étnu Radka Kubínová, která jednot-
livé skladby uváděla krátkým komentářem. Koncert se odehrával 
v expozici obrazů malíře Jiřího Skořepy, jejíž vernisáž byla dalším 
bodem programu. Jiří Skořepa představil na Skalce téměř čtyřicet 
olejomaleb – převážně krajin (od jižních Čech přes Českomorav-
skou vysočinu až po daleké Benátky), které ztvárnil ve všech roč-
ních obdobích. 

Návštěvníci Skalky si mohli prohlédnout také vybrané fotografi e 
ze soutěže SHS ČMS Mladí fotografují památky ve vstupní chodbě
kláštera, výstavu kreseb a objektů Jitky Štenclové v kostelíku 
sv. Maří Magdalény a v odpoledních hodinách měli příležitost 
navštívit i poustevnu na samém vrcholu Skalky se slavnostně 
nasvícenou Brokofovou Pietou.

JB

O ALEUTSKÝCH OSTROVECH PŘEDNÁŠEL 
DR. STANISLAV CHLÁDEK
Poutavou přednášku, věnovanou dávným obyvatelům Aleutského 
souostroví poblíž Aljašky, jehož průzkumu se systematicky věnuje 
od r. 2001, uskutečnil v sále kláštera na Skalce v rámci vernisáže 
výstavy svých fotografi í Dr. Stanislav Chládek. Na šesti desítkách 
velkoformátových snímků představil tento vědec, sportovec 
a fotograf přírodní krásy vzdálených ostrovů i rituální předměty 
jejich dávných obyvatel, lovců velryb, které používali ke svým ob-
řadům.  

Věk, jak se zdá, není pro tohoto dobrodruha (rodáka z Hrotovic 
u Třebíče, kde se v r. 1937 narodil) při jeho cestách žádným limitem. 
(Návštěvy Aleutského souostroví jsou skutečně fyzicky náročné, 
protože na většinu míst je možno se dostat pouze na mořském 
kajaku a počasí je zde velmi drsné a nepředvídatelné.) Kromě 
Aleut jezdí Stanislav Chládek pravidelně také do Střední Ameriky, 
kde mapuje mayské rituální jeskyně (o výsledcích bádání v této 
oblasti nedávno vydal knihu). Od r. 1969 žije střídavě v Michiganu 
a Coloradu, odkud se vydává na své výpravy.
JB

MUSICA ORGANUM SE PŘEDSTAVILA 
V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Letošní Dny evropského dědictví v kostele sv. Václava uzavřela 
trojice mladých moravských interpretů, vystupující pod názvem 
Musica Organum. Všechny barvy mníšeckých varhan rozsvítil var-
haník Jiří Šon, jenž se publiku představil jako sólista ve skladbách 
J. Zacha, G. Frescobaldiho a J. S. Bacha. Zářivý soprán Kateřiny 
Juráškové okouzlil posluchače zejména v Händelových áriích 
z oratorií Salomon a Samson, Cacciniho Ave Maria a dalších zpěv-
ních číslech – řada skladeb zazněla v kostele sv. Václava po dlouhé 
době nebo vůbec poprvé. Souzvuk krásných tónů doplnil brilant-
ní trumpetista Petr Jurášek. Korunou bohatého programu bylo 
Bachovo Alleluja.

Dobrovolné vstupné ze všech kulturních akcí v rámci Dnů evrop-
ského dědictví bylo vloženo na konto veřejné sbírky Skalecké 
kapličky, která slouží k získání fi nančních prostředků potřebných 
k opravě křížové cesty na Skalce.

JB
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Úterý 1. ledna 2013
Speciální pohádkové prohlídky 
s Novým rokem
ve 13.30, 14.30, 15.30 hodin, 
Státní zámek Mníšek pod Brdy

(leden, únor – dle počasí) 
Skalecké nocturno aneb 
Genius loci barokního areálu Skalka
Večerní a noční prohlídky Skalky
Barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy

Neděle 13. ledna 2013, 14.00 
PATCHWORK PRO ZAČÁTEČNÍKY
Výtvarná dílna OÁZA – MKS V Lipkách
(další dílny na leden-březen v samostatném článku)

Neděle 3. února 2013
Masopustní průvod městem
(pořádá OÁZA)

Sobota 9. února 2013, odpoledne
Maškarní rej OÁZY pro děti 
Sál MKS V Lipkách

Neděle velikonoční 31. března 2013
12. VELIKONOČNÍ VESELICE S KUŘETEM
s řemeslným trhem a kulturním programem.
Státní zámek Mníšek pod Brdy  

Sobota 13. dubna 2013, 15.00
Zahájení výstavní sezóny v barokním areálu 
Skalka vernisáží výstavy 
Jitka Štenclová – OBRAZY, KRESBY
v sále kláštera 

Sobota 11. května 2013
Zdeněk Pátek – OBRAZY (vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Pátek 17. května, 17.00
Václav Šesták – OBRAZY (vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 18. května 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 18. května 2013
Poberounský folklórní festival 
STAROČESKÉ MÁJE 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 25. května 2013
BRDSKÝ KOS
13. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež
Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

Sobota 15. června 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 15. června 2013
Pohádkový les 
Akci pro nejmenší pořádá OÁZA  

Sobota 15. června, 15.00
PODBRDSKÁ KERAMIKA (vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu 
Skalka

Neděle 16. června 2013, 15.00
Vladimír Dousek – Petr Šmerák: TOULKY 
KŘIVOKLÁTSKEM (vernisáž výstavy fotografi í) 
Klášter v barokním areálu Skalka

Pátek 21.-sobota 22. června, 20.30
POSTŘIŽINY – divadelní představení
Zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 22. června 2013
SLAVNOSTI VÍNA 
Hostinec Káji Maříka a okolí

Sobota 6. července
DOBÝVÁNÍ ZÁMKU ŠVÉDSKÝMI VOJSKY
3. ročník atraktivní podívané
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 13. července 2013
STARÝ MNÍŠEK (vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 20. - neděle 21. července 2013
Tradiční SKALECKÁ POUŤ 
s kulturním programem a trhem.
Barokní areál Skalka, náměstí F. X. Svobody 

Sobota 20. července, 11.30 
Milan Eberl – OBRAZY (vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény 
v barokním areálu Skalka

Sobota 10. srpna 2013
TOULAVÉ ČOČKY – fotografi e (vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Pátek 30. srpna 2013
Koncert skupiny Škwor
Amfi teátr u Hostince Káji Maříka

Neděle 1. září, 15.00
Jana Průšová – KALIGRAFIE (vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény 
v barokním areálu Skalka

Sobota 7. září 2013
ŠTRŮDL – Oblíbená akce 
pořádaná spolkem Rorejs 
divadlo, hudba, fi lm 

Sobota 7. – neděle 8. září 2013
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
s kulturním programem 
Barokní areál Skalka, Státní zámek 
Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava.

Sobota 7. září 2013
Výtvarný spolek PAV – OBRAZY 
(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 14. září 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody  

Neděle 15. září 2013
BĚH NADĚJE
6. ročník humanitárně sportovní akce
Start a doprovodný program – MKS V Lipkách

Sobota 28. září 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 28. září 2013
2. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 12. října 2013
KRÁSY SVĚTA – fotografi e Miroslava Deneše 
(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 19. října 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 30. listopadu 2013
ADVENT NA ZÁMKU
Státní zámek Mníšek pod Brdy
 
Neděle 1. prosince 2013
S čerty nejsou žerty – Mikulášská
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 1. prosince 2013
SVĚTLO ADVENTNÍ
Rozsvěcení vánočních svící a světel – náměstí 
F. X. Svobody, 
adventní bohoslužba – kostel Sv. Václava

Prosinec 2013
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA 
8. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 14. prosince 2013
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Živý Betlém, koledy, zvonohra...
Náměstí F. X. Svobody

Středa 25. prosince 2013, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Plzeňský MLS (Malý lidový soubor)
Vánoční koledy a písně.
Kostel sv. Václava

Pondělí 30. prosince 2013
PŘEDČASNÝ SILVESTR
Živá hudba, ohňostroj, svařené víno....
Náměstí F. X. Svobody

Změna termínů a titulů vyhrazena

VYBRANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE ROKU 2013

Kultura, společnost



 

PRO DOSPĚLÉ

VIEWEGH, Michal
MRÁZ PŘICHÁZÍ Z HRADU
Autor se odvážně pohybuje na nejzazší 
hranici svobody slova a před očima čtenáře 
vytváří napínavou a zábavnou koláž, která je 
navzdory vší nadsázce nebezpečně pravdivým 
obrazem současného Česka.

MAWER, Simon
DÍVKA, KTERÁ SPADLA Z NEBE
Hrdinka románu z druhé světové války je Ang-
ličanka s polovinou francouzské krve. 
Je  naverbována do tajné složky britské ar-
mády a poslána k výcviku. Když v něm uspěje, 
bude jejím cílem Francie. 

ALBRIGHT, Madeleine Korbel                                                                                   
PRAŽSKÁ ZIMA                                                                                                                    
Ve své knize nabízí autorka svěží, neotřelý 
pohled na události, jež formovaly  její život 
a pozdější kariéru a dovádí nás k hlubokému 
zamyšlení  o mravních dilematech, která se 
projevovala i v našich životech.

JONNASON, Jonas
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMIZEL
Příběh jednoho veselého útěku zachycuje 
životní osudy svéhlavého muže, který se nikdy 
nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak 
zapleten do velkých historických událostí 
20. století.

HŮLOVÁ, Petra
ČECHY, ZEMĚ ZASLÍBENÁ 
Hrdinka nového románu Petry Hůlové přijíždí 
do Čech, aby si vydělala. Příběh Olgy je 
výpovědí o nelehkém životě v cizí zemi. 

JAMES, E. L.
FIFTY SHADES OF GREY/PADESÁT ODSTÍNŮ 
ŠEDI
První díl trilogie o temných touhách v každém 
z nás. Studentka literatury Anastasia Steel má 
za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným 
a bohatým podnikatelem Christianem Grey-
em. Na domluvenou schůzku přijde muž, který 
Anastasii neuvěřitelně přitahuje…

NESBØ, Jo
SNĚHULÁK
Sněhulák je sedmou knihou volné série 
krimirománů, jejichž hrdinou je vyšetřovatel 
Harry Hole.

FORMANOVÁ, Martina
SNĚDLA DĚTEM SLADKOSTI
Autorka vtipným stylem přibližuje čtenáři 
nejen svou každodenní realitu – přesazení 
do odlišné země a kultury, uvykání venkovu, 
výchovu dospívajících dvojčat, vlastní plány 
a sny, ale dokáže humorně refl ektovat 
i vážnější životní okamžiky.

RUSHDIE, Salman
JOSEPH ANTON: VZPOMÍNKY
Světoznámý britský prozaik se v dlouho 
očekávané vzpomínkové knize vrací k létům, 

Výpůjční doba od září

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

KKNIHOVNANIHOVNA  
  Mníšek pod BrdyMníšek pod Brdy

která musel poté, co byl ajatolláhem 
Chomejním v únoru 1989 odsouzen k smrti za 
autorství románu Satanské verše, strávit pod 
policejní ochranou a v neustálých obavách 
o vlastní život i osud svých blízkých.

PRO DĚTI

WALLIAMS, David
BABIČKA DRSŇAČKA
V humorné knížce pro děti se vypráví příběh 
o předsudcích a toleranci, o překvapivých 
odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.

BOLLIGER, Max
ŠŤASTNÝ SKŘÍTEK
Příběh o skřítkovi, který má něco, co ostatní 
skřítkové nemají: překrásný hlas a dar zpívat 
a vymýšlet nové písničky.

HEJNÁ, Olga
111  PŘÍBĚHŮ S  HÁDANKOU
111 veselých příběhů s hádankou pro
 pobavení a k zamyšlení pro prvňáčky, ale 
určitě i pro vnímavé a zvídavé mladší děti. 
Knížka pro děti, jejich rodiče i prarodiče!

SIMON, Francesca
DAREBÁK DAVID A TĚLO
Ve veselém vyprávění se znovu sejdeme 
s Darebákem Davidem a jeho kamarády.

BREZINA, Thomas C.
POZOR, TEN PES ČARUJE!
Škola vyhlásila „Den zvířat“ a to je šance pro 
členky Dívčího čarodějného klubu. Jejich 
zvířecí miláčkové kozel Engelbert, králík Hou-
dini a kohout Ottokar se slepicemi Ottolínami 
se totiž rozhodně stanou středem pozornosti. 

BRAY, Libba
MĚSÍČNÍ OKO
Tajemný příběh z viktoriánské Anglie se 
odehrává na dívčí škole, kam po záhadné 
matčině smrti přijíždí z Indie šestnáctiletá 
Gemma, aby se zde naučila vybraným 
způsobům. 

Pro dospělé:  

Pondělí    800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek    830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  

Úterý    1200 - 1400 

Středa    800 - 1100   1200 - 1400
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Upozorňujeme čtenáře Zpravodaje, že vychází další a poslední 
text Ivana Taliána, a to ve velmi omezeném vydání. Je možno ještě 
zakoupit předchozí publikace Sága rodu Engelů, Sága pokračuje 
a končí a Od nás, a to u Mgr. Davida Bílka. Několik výtisků Esejí je 
ještě v prodeji na zámku Mníšek.

Děkujeme čtenářům za velký zájem a kladné odezvy na Ivanovy 
spisy. Informace o nové knize Letem podbrdskou historií můžete
získat na telefonních číslech 722 004 025 a 723 136 313.

Taliánovi

KNIHA O MNÍŠKU 
– PĚKNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
V pokladně městského úřadu nebo 
v kanceláři kulturního střediska 
je možné zakoupit knihu Pozdrav 
z Mníšku – Kniha historických 
pohlednic, kterou v krásné grafi cké 
úpravě vydal před dvěma lety 
spolek Rorejs za přispění Města 
Mníšek pod Brdy.

Kniha stojí 250 Kč a pro ty, kdo mají 
rádi Mníšek a historii, je skutečně 
pěkným vánočním dárkem.

Občanské sdružení Oáza Mníšek pod Brdy, 
Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy 
a Šachový klub Mníšek pod Brdy zvou na 
7. ročník šachového turnaje 
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA v bleskové hře 
pro všechny věkové i výkonnostní 
kategorie.

Turnaj se uskuteční v neděli 2. 12. 2012 
od 10.00 hodin v sále Městského kulturního 
střediska V Lipkách, Mníšek pod Brdy.
Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.

Přihlášky předem na e-mailovou adresu 
novak.vladimir@volny.cz

nebo prostřednictvím SMS 
na číslo 602 246 928. 

Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2011. 
V případě nenaplněné kapacity je možné 
přijmout přihlášku i později, až do doby 
zahájení turnaje.

MNÍŠECKÁ ROŠÁDA 2012

POSLEDNÍ KNIHA IVANA TALIÁNA

KNIHA HISTORICKÝCH POHLEDNIC

Kultura, společnost
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PEKLO I NEBE ANEB 
S ČERTY NEJSOU ŽERTY 
V sobotu 1. prosince se na Mníš-
ku pod Brdy mimořádně otevřou 
i dosud nepřístupné klenuté 
sklepní prostory zámku. Nastěhu-
jí se do nich čerti i andělé a bude 
probíhat Mikulášská nadílka! Prv-
ní den prvního adventního víken-
du už se děti určitě nebudou moci 
dočkat návštěvy Mikuláše a jeho 
dobrot. A proto jsme ho požádali, 
aby už o pár dní dříve přišel nadě-
lovat na zámek. Nebude ale sám, 
spolu s ním se připravují na děti 
i čerti, kteří si k nám část svého 
pekla nastěhují. Snad se jich bát 
nebudete a kdo má kuráž, může je 
navštívit, zazpívat jim koledu, za-
recitovat říkanku a zahrát si s nimi 
i nějaké hry! O duši i o bonbóny. 

Koho čertíci moc vylekají, toho 
ochrání andělé. I ti si totiž do zám-
ku nastěhují část svého království 
– nebe. Nedovolí žádnému pekel-
níkovi, aby dětem ublížil, a tak se 
nikdo nemusí strachovat zavítat 
do Mníšku na návštěvu.

Peklo i s nebem na Mníšku bude 
otevřeno v sobotu 1. 12. od 11.00 

do 16.30 hodin. Rodiče mohou 
pro své ratolesti nenápadně do-
dat balíček s nadílkou a sladkost-
mi! Návštěva pekla trvá přibližně 
15 minut, cena 20 Kč na osobu 
bez rozdílu věku.

Doporučujeme rezervaci na tel. 
318 590 261.

Akce je organizována zámkem 
Mníšek pod Brdy.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY 
NA ZÁMKU MNÍŠKU
Ve dnech 2., 8., 9., 15. a 16. pro-
since nabízí zámek kromě dvou 
klasických prohlídkových tras pro 

dospělé i Vánoční prohlídky pro 
rodiny s dětmi. Na těchto prohlíd-
kách děti mohou poznat a třeba si 
i vyzkoušet nejznámější a nejoblí-
benější vánoční zvyky – pouštění 
lodiček, házení střevíčkem, kráje-
ní jablíček. Dozví se i o pranosti-
kách a věštění budoucnosti. Jak 
se děvečka dozvěděla, jestli se 
vdá nebo zůstane na ocet? Jak 
lidé zjišťovali, zda se ve zdraví se-
jdou u vánoční tabule zase příští 
rok? A co všechno na té vánoční 
tabuli nesmělo chybět? Co jedli 
na zámku a co v podzámčí, jak se 
říkalo vánočce a jaká pravidla se 
musela dodržovat při pečení, aby 
se vánočka povedla? Od kdy se 

zdobily adventní věnce a od kdy 
vánoční stromeček? Proč se ne-
smíme zapomenout pusinkovat 
pod jmelím? 

To vše v předvánočním čase na 
prohlídkách na zámku Mníšku 
pod Brdy. Prohlídka povede repre-
zentačními místnostmi, mezi něž 
patří slavnostní jídelny, zámecká 
kaple, salónky nebo knihovna. 
Výklad je veden tak, aby zaujal i ty 
nejmenší návštěvníky. Děti nám 
určitě také rády pomohou dozdo-
bit stromeček ve Velkém sále a za 
to za odměnu pod ním najdou 
malé překvapení. 

Zámkem provádějí živé pohádko-
vé bytosti!

Prohlídky se konají od 12.30 do 
15.30 hodin a je vhodné se rezer-
vovat na tel. 318 590 261. 

NOVÝ ROK
I nový rok chce zámek Mníšek při-
vítat tím, že pozve do svých kom-
nat návštěvníky. 

Na 1. ledna se připravují speciální 
Prohlídky pro děti s Novým rokem. 
Probíhat budou od 13.30, 14.30 
a 15.30 hodin.

NOVÝ PAMÁTNÝ STROM 
V MNÍŠKU

27. 4. 2012 vyhlásil MěÚ Mníšek 
pod Brdy lípu malolistou (Tilia cor-
data), která roste na levém břehu 

Bojovského potoka kousek od 
Skalecké ulice, za „památný strom“. 
K vyhlášení došlo na podnět obča-
nů Mníšku.

Lípa je dobře vidět z této ulice při 
pohledu přes bývalé zahradnictví. 
Ale až když se postavíme pod ni, 
zaujme nás její mohutnost. Obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
je cca 420 cm, průměr koruny cca 
20 m, výška odhadem 30-33 m. 
Lípa je v dobrém zdravotním stavu 
a je dominantou břehového po-
rostu na Pivovárce.

V návrhu na vyhlášení tohoto stro-
mu za strom památný se mimo jiné 
uvádí (zkráceno):

„…s ohledem na skutečnost, že na 
pozemcích v okolí předmětné dře-
viny probíhá výstavba obytných 
objektů, vzniká reálné nebezpečí, 
že při rekonstrukci či změně cha-

rakteru oplocení budou kořeny 
poškozeny, neodborně přerušeny 
apod. (...) ohrožení dřeviny může 
vzniknout zahradnickou úpravou 
pozemku, kdy realizátor prací může 
kypřením pozemku poškodit koře-
ny dřeviny až do hloubky 15–20 cm 
a tím ohrozit dřevinu dřevokaznými 
houbami. Lze očekávat, že dřevina 
může být negativně ovlivněna další 
standardní péčí o zahrady, jako na-
příklad herbicidy a umělými hnoji-
vy při údržbě trávníků, nevhodnými 
podsadbami dřeviny, stavbami 
drobných objektů, jako jsou altány, 
zahradní grily, zřízením kompostu 
apod.“

Povodí Vltavy, s. p., které spravuje 
břehový porost s lípou, s návrhem 
na vyhlášení souhlasilo, navíc strom 
nechalo odborně ošetřit. Dále se o 
památnou lípu bude starat město 
Mníšek pod Brdy. Takže prakticky 

všichni občané, kteří okolo stromu 
procházejí, pokud uvidí nějaké ne-
gativní zásahy v okolí dřeviny, by je 
měli oznámit na náš městský úřad.

V průběhu zimy bude ke stro-
mu umístěn státní znak, ale ještě 
předtím bude odstraněno cca 
7 ks akátů, které vrůstají do koru-
ny lípy. Předem upozorňujeme, že 
pařezy akátů budou vysoké, přes 
1 m, které se seříznou za 3-5 let.  
Je to z důvodů omezení kořenové 
výmladnosti, a tím omezení rizika 
kořenového zmlazení akátů. 

Na území Mníšku jsou vyhlášeny 
tři památné stromy. Respektive je 
jich 99, protože 97 lip je součástí 
památné aleje V Lipkách. Jedna lípa 
v aleji ale musí být letos v zimě 
z bezpečnostních důvodů pokácena.

Pavel Jeřábek

Přírodovědný klub Čejka, který má 
klubovnu v budově MKS V Lipkách, 
zahájil 34. rok své činnosti přílivem 
nových členů.

Převažují malé děti, ale je i dost  
větších, proto většinou při páteč-
ních schůzkách pracujeme ve dvou 
skupinách. Na výpravy ovšem jez-
díme všichni společně. 

Ještě před začátkem školy, na kon-
ci srpna, jsme byli ve Vyšším Brodě. 
Děti si užily plavbu po Vltavě (opět 
děkujeme za bezplatné zapůjčení 
raftu Školnímu sportovnímu klu-

Kultura, příroda

ČEJKA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCEČEJKA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE bu Gymnázia Dobříš) a byly i jiné 
výlety.

V září jsme se sešli na výpravě 
v okolí Řevnic a v říjnu jsme navští-
vili Hornické muzeum v Příbrami.

Podzimní prázdniny jsme prožili ve 
Slavkově v jižních Čechách. Letos 
byly podzimní prázdniny kratší, 
tak jsme stihli jen dva celodenní 
výlety: do Černé v Pošumaví za 
šumavskou přírodou a do Českého 
Krumlova na zámek. Všechny, kteří 
se o Čejčata starají, potěšila účast 
20 dětí na této výpravě. Doufejme, 
že jim zájem o přírodu vydrží.

Věra Hanousková, vedoucí
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Sport

... to byl 5. ročník Běhu naděje 
v Mníšku pod Brdy.

Do seznamů přispěvatelů letošní-
ho Běhu naděje se letos zapsalo 
rovných 90 dětí a dospělých. Na 
start dorazili jednotlivci i celé rodi-
ny – známé tváře, ale i noví účast-
níci, kteří si o akci přečetli na inter-
netu a chtěli „náš“ běh vyzkoušet. 
Pořadatelé byli po loňské rekordní 
účasti (152 účastníků) trochu zkla-
máni – při skutečně nádherném 
počasí čekali účastníků více. Pří-
činou odlivu zájemců byla zřejmě 
ve stejné době pořádaná akce pro 
děti i dospělé v novém mníšec-
kém sportovním centru.

Ti, kdo stanuli na startu Běhu nadě-
je, však určitě nelitovali - a bylo to 
na nich vidět. Na startu a později 
i v cíli vládly příjemná atmosféra, 
úsměvy, pohoda, radost – dětí 
i dospělých, kteří si překonání dvou 
tras (1,5 km a 6 km) opravdu užili.

U moderátorského mikrofonu stál 
letos Josef Krejsa z KČT, k účast-
níkům promluvila před startem 
o významu zdravého životního 
stylu a pohybu pro prevenci (ne-
jen) onkologických onemocnění 
MUDr. Daniela Piharová z Institutu 
onkologie a rehabilitace Na Pleši. 

Před startem probíhalo v okolí kul-
turního střediska tradiční Sokole-

ní, které připravily členky TJ Sokol 
Mníšek spolu se skautkami dívčí-
ho oddílu mníšeckého Junáka. Na 
řadě stanovišť si zde malí i velcí 
mohli vyzkoušet svou obratnost 
a zdatnost. Pozornost přitahova-
la i nafukovací atrakce, na níž se 
vyřádili ti nejmenší.

Ze dvou sbírkových pokladni-
ček bylo protokolárně vybráno 
a na celostátní konto Běhu nadě-
je neprodleně odesláno celkem 
5 939 Kč. To bylo velké překvapení 
– tato částka je totiž o několik set 
korun vyšší, než loni při 152 účast-
nících! Všem, kdo takto přispěli 
na dobrou věc, patří velký dík. Po 
uzavření letošního ročníku Běhu 
naděje budou všechny vybrané 
peníze jako vždy rozděleny na zá-
kladě rozhodnutí Grantové komise 
České onkologické společnosti 
ČLS JEP na odborná pracoviště 
v rámci ČR. S rozhodnutím týka-
jícím se letos vybraných peněz 
se můžete časem seznámit na 
www.behnadeje.cz .

Závěrečné poděkování patří dále 
již tradičnímu podporovateli 
této akce – Samoobsluze Potra-
viny Pod Skalkou, paní Zden-
ce Svobodové, která poskytla 
občerstvení pro účastníky běhu 
a pro pořadatelský tým, panu 

Karlu Havlíkovi za kožené pa-
mětní přívěsky pro účastníky 
běhu a panu Petru Zemancovi za 
nezištnou propagační podporu 
akce. Velký dík patří početné sku-
pině Junáků za pomoc na star-
tu i na trasách, Michalu Járkovi 
z Brdského zálesáka za ozvučení 
a hudbu, panu Jiřímu Reymanovi 
za pomoc při vyznačení 6km trasy, 
paní Beldíkové a paní Sirotkové 
za pomoc při registraci účastníků, 
zdravotní sestřičce paní Janě Leš-
nerové za měření tlaku na startu, 
paní doktorce Daniele Piharové za 
její krásný proslov před startem 
i za odstartování obou tras. 

Tato akce klade na pořadatelský 
tým velké nároky. Přesto se stále, 
se započtením předchozích osmi 
ročníků Běhu Terryho Foxe (na 
nějž Běh naděje bezprostředně 
navazuje a jehož principy dodržu-
je) už po třináct let základní tým 
drží, dokáže každoročně překo-
návat nejrůznější problémy a akci 
dotáhnout až „ke startu“.

Ještě jednou všem děkujeme 
a těšíme se na shledanou 
na dalším ročníku! 

Za pořadatele BN 2012 
v Mníšku pod Brdy

Jarmila Balková, Dana Havlíková

Vážená paní ředitelko, ráda bych Vám poděkovala za všechny rodiče 
a děti za poskytnutí školní tělocvičny na čtvrteční sportovky. Jak se 
ukázalo, děti jsou z toho velmi nadšené. Moc je to baví. Děkujeme, 
že jste nám vyšla vstříc a na čtvrtek nám umožnila tělocvičnu využí-
vat. Mám desetiletého syna a jako matka mám velkou radost, protože 
dnešní mládež ke sportu moc netíhne. Jsme rádi, že děti to moc baví 
a na příští čtvrtek se moc těší, samozřejmě až ,,po vyučování“. 

Především my rodičové oceňujeme, že máte zájem, aby naše děti 
začaly věnovat více času sportu, než počítačům.

Na závěr také děkuji p. Hoškovi a p. Vyskočilovi, kteří dostali tento 
skvělý nápad a věnují svůj volný čas našim dětem.

Děkuji. Šimonovská

MS největší a nejtěžší asociace 
WAKO juniorů v kickboxu se kona-
lo letos na podzim v Bratislavě.

Tohoto turnaje se zúčastnilo více 
než 2 100 závodníků z 51 zemí a 
5 kontinentů a také náš známý zá-
vodník, čtrnáctiletý Lukáš Svrček 
– člen MZ Team Fighter´s Praha.

Dlouholetý tvrdý trénink pod ve-
dením trenéra Martina Zavorala 
přinesl opět obrovský úspěch. 
Luky se jako velký bojovník neza-
lekl obrovské konkurence a s pl-
ným nasazením se vrhl do těžkých 
vyřazovacích bojů, kde nakonec 
vybojoval nádherné 3. místo. Za 
tento výkon patří velká gratula-
ce nejen Lukášovi, ale i trenérovi. 
Česká reprezentace si z MS vezla 

1x zlato, 2x stříbro a 5x bronz!
Gratulujeme!

VS

LUKÁŠ MÁ ZLATÝ OŘÍŠEK

Na snímku je Lukáš se zpěvačkou 
Heidi Janků, která mu předala 

Zlatý oříšek.

Ve fi nále středočeského kola Zla-
tého oříšku zvítězil a získal oce-
nění Zlatý oříšek Středočeského 
kraje Lukáš Svrček.Tato soutěž 
podporuje všestranně aktivní, na-
dané a úspěšné děti České repub-
liky vybrané ve všech oborech 
a kategoriích. Příležitost dostávají 
všechny dívky, chlapci i dětské ko-
lektivy, proto je toto ocenění v ČR 
nejcennější.

Zlatý oříšek probíhá  pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky 
a Ministerstva kultury České re-
publiky.Gratulujeme a budeme 
držet pěsti do celostátního kola.

POHODOVÁ ATMOSFÉRA A SKVĚLÝ VÝSLEDEK...

PODĚKOVÁNÍ MGR. MICHAELE PAŽOUTOVÉ LUKÁŠ OPĚT BRONZOVÝ 
NA MS V KICKBOXU

Členové Fotbalového klubu se svými trenéry
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 218
Uzávěrka č. 217 je v pátek 18. ledna 2013 

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny MÚ, 
v pondělí 21. ledna 2013 do 8 hod. ráno 

pro příspěvky zaslané mailem.

Drobnosti, inzerce

Chtěla bych cestou Zpravodaje poděkovat panu Jiřímu Tupému, který 
minulý měsíc našel moji peněženku na náměstí a odevzdal ji na měst-
ský úřad. Měla jsem v peněžence 2 700 Kč a žádné spojení na mne. Pan 
Tupý, ačkoli by se mu jako důchodci jistě peníze hodily, je odevzdal 
a zanechal telefon, aby se dozvěděl, že peníze byly navráceny. Obecní 
úřad hlásil rozhlasem, že se našla peněženka a tak jsem se dozvěděla, že 
se našel poctivec, který peníze vrátil. Byla jsem mile překvapená, panu 
Tupému zavolala a sešli jsme se na kafíčku a dortíku. Pan Tupý nechtěl 
žádné nálezné, i když na to má právo.

S naší republikou to není tak špatné, když jsou ještě takoví lidé.
Tak, pane Tupý, ještě jednou děkuji a přeji hodně zdraví. 
Zlepšil jste mi náladu a za to Vám patří dík!

Olga Kopecká

V souvislosti s nástupem chladného počasí se vyplatí věnovat pozor-
nost zabezpečení vodovodních přípojek. Mrazivé teploty totiž mohou 
odběratelům vody způsobit nemalé komplikace, jejichž rozsah může 
být od prasknutého víčka vodoměru  až po vytopený prostor, ve kterém 
je měřící zařízení zabudováno. Prevence proti případným škodám při-
tom spočívá v jednoduchých opatřeních. 

„S příchodem chladného počasí je dobré myslet na zabezpečení vodo-
měru proti zamrznutí. Lidé tak nohou předejít výdajům s tím spojených. 
Výměnu nezabezpečeného zařízení totiž hradí zákazník,“ upozornila 
Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí vodohospodářské společnosti 
1. SčV a.s.

Prasklý vodoměr však nemusí být tím jediným problémem. Vytékající 
voda může způsobit mnohem větší a nákladnější škody. K zamezení je-
jich vzniku je zapotřebí udržovat teplotu v místnosti, kde je vodoměr, 
nad nulou. „Je nutné zkontrolovat, zda jsou zavřená okna, obalit potrubí 
nesavým izolačním materiálem,“ dodala Kristina Blaszczyková s tím, že 
pokud máme vodoměr mimo objekt, například ve vodoměrné šachtě, 
je třeba jej zabezpečit polystyrénovou deskou nebo pytlem s drceným 
polystyrénem.

Náchylné k zamrznutí jsou vodovodní přípojky zejména v místě, kde 
potrubí vychází z objektu. Často se stává, že při stavbě objektu nebyla 
dodržena potřebná hloubka pro její uložení a zamrznutí vody je tak při 
silnějších mrazech velice pravděpodobné. Vyplatí se průběžně kontro-
lovat i vodovodní zařízení, které máme na chatách a chalupách. 

Vaše dotazy zodpoví: Kristina Blaszczyková
tisková mluvčí 1. SčV, a.s

tel.: 318 622 631, mob.: 602 479 451
asistentka@1scv.cz

PODĚKOVÁNÍ

VODOMĚRY JE TŘEBA PŘIPRAVIT NA ZIMU
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Inzerce

▪ pravidelné servisní prohlídky

▪ diagnostika, elektrikářské práce

▪ servis klimatizací, laserová geometrie

▪ náhradní vozidlo 297,- Kč/den 

▪ po dohodě „opravy na počkání“

Příbramská 854, www.auto-pecka.cz
tel.: +420 318 522 557, +420 603 263 857

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

www.femat.cz
Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 325

FEMAT,spol. s r.o.
Výpadová 2313
15300 P-5 Radotín

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu 
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. 

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici 

Lipence, Praha 5

přijme pracovníky na tyto pozice:

POKLADNÍ

SKLADNÍK
U všech pozic se jedná o jednosměnný provoz 

pondělí – pátek, sobota 1x za 3 týdny

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

Klub Madlenka je v pěkném a klidném 
prostředí u lesa s vlastní velkou zahradou 

a altánem.
Celodenní strava a pitný režim jsou zajištěny.
Aktivity vedoucí k všeobecným znalostem.

I pro děti mladší 3 let.
Ceny příznivé, podrobnosti najdete 

na našich stránkách.

Dětský klub MADLENKA
alternativa mateřské školky – hlídání dětí

Kytínská 970
Mníšek pod Brdy

Tel.: 602 326 351
Tel.: 721 301 193
klubmadlenka@seznam.cz
madlenka.webnode.cz



Inzerce

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

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: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com

Nabízím k pronájmu částečně vybavený byt 2+kk v Mníšku pod Brdy, 
57 m², v blízkosti centra města ve 2. patře cihlové bytovky z r. 2006. K dis-
pozici kuch. linka vč. spotřebičů (lednice, myčka, sporák, trouba). Byt dis-
ponuje dvěma balkony a sklepní kójí. Pronájem  je možný od 1. 12. 2012. 
Měsíční nájemné 9 000 Kč + poplatky (cca 3 000 Kč). Pro více informací 
a případnou prohlídku mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 724 008 488.

Pronájem garáže v ul. Řevnická, 10 000,- Kč/rok. Tel: 602 203 223.

FINANČNÍ PŮJČKY – nebankovní a bez poplatku předem, 
půjčky vhodné pro podnikatele, důchodce, ženy na MD i zaměstnané.
Kontakt: 728 787 585 (stačí poslat SMS) nebo e-mail: pujcky@mnisek.eu

Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové 

profesionální kosmetiky od renomovaných fi rem: 

SKEYNDOR, GERMAINE DE CAPUCCINI – španělská prof. kosmetika

CANNADERM – kosmetika obsahující konopí

NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
             ultrazvuková špachtle

●  několik druhů kosmetických masáží, 

včetně mikromasáže očního okolí

●  kosmetické ošetření profesionálním LASEREM

●  líčení 

●  depilace teplým voskem

●  manikúra – P. SHINE, parafínové zábaly

●  modelace nehtů UV gel + francouzská manikúra

●  PEDIKÚRA, péče o nohy

●  MASÁŽE těla + zábaly

●  čokoládové ošetření

●  masáž těla lávovými kameny

●  medová masáž

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše

Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553

Tel: 720 256 874
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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

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

ODPADY
 svoz
 likvidace
 odpadkové koše
 zanáška popelnic
 kontejnery
 sběrný dvůr

ZELEŇ
 zahradnické práce
 sekání trávy
 údržba mobiliáře
 plnění bazénů
 ostatní komunální

 služby

Komw_inz_Mnisek_tisk.indd   1 12.1.2011   14:36:22

Kola
Štorek
ř e v n i c e

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

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA

� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS

� perfektní předprodejní 
příprava kol

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


