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� 24hodinová pohotovostní linka Městské policie:  737 274 227            24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155 

K ADVENTU A K VÁNOCŮM
Když byl papež Benedikt XVI. na návštěvě v Turecku, setkal se na jedné 
cestě s transparentem: „I my milujeme Ježíše, našeho proroka.“ Když to 
viděl poutník z Čech, měl chuť odpovědět: I my milujeme Ježíše, člověka 
a Syna Božího.
Advent a doba vánoční opět nastolí Ježíšovu otázku: „Za koho mě 
lidé pokládají? A za koho mě pokládáš ty?“ Stala se postava Ježíše 
v křesťanských zemích jen legendární, nebo ještě existuje nadšená 
odpověď vyplývající z dobré znalosti této mimořádné postavy lidských 
dějin?
Ježíš byl chudý a zároveň bohatý. Narodil se v jeslích, na velmi prostém 
místě. V dospělosti pracoval rukama. To byla jeho chudoba. Ale všude, 
kam přišel, ho zvali na večeři. Pohostinnost v orientálním kraji je 
pověstná. Oslavovali ho. Všude se tísnily davy. Máří Magdaléna vytáhla 
své nejlepší parfémy. Byl opravdu hvězda. Ale také ho nesnášeli, 
pomlouvali ho, nadávali, vyhrožovali smrtí. Podle mínění mnohých to 
byl rebel. Jako dítě byl rodiči velmi milován a to patřilo k jeho bohatství. 
Byl podoben svým rodičům, výjimečným lidem.
Ježíš si nikdy nepohrával s pravdou a nikdy se nepaktoval se lží. Měl dar 
říkat, co mu vnukl jeho Otec, a to bez vytáček. Nesnášel pokrytectví. 
Jedl s hříšníky a věděl, že se to některým nebude líbit. Říkal politikům, 
že člověk je nadřazen jejich zákonům. Nenarušoval zákony, respektoval 
je, ale měl vždy na zřeteli, že je třeba dát císaři, co je císařovo a Bohu, co 
je Boží. Nad zákon vždycky stavěl člověka.
Jeho prvním zázrakem bylo proměnění vody ve víno na svatbě, aby 
potěšil lidská srdce. Hodně mluvil o přírodě,  o zvířatech, obdivoval dílo 
svého Otce. Byl to také velký řečník. Vystoupil na pahorek a promlouval 
k tisícům lidí. Evangelia neustále opakují, že lidé Ježíšovi viseli na rtech. 
Uměl dobře vyprávět příběhy. Nikdy se nestavěl do pozice soudce. 
Kladl otázky a nechal druhé, ať se posoudí sami a ať objeví v hloubi 
sebe samého, co je třeba dělat. Nesoudil, ale ve jménu lásky odpouštěl 
a byl milosrdný. Byl to dobrý psycholog a také zdatný psychiatr, ale 
nikdy nepožadoval honoráře. Vlastně ano, přece jen něco chtěl: „Jdi 
a už nehřeš. Je ti odpuštěno. I ty odpusť a miluj ze všech sil.“
Kristovo mlčení je jedním z jeho nejzajímavějších darů. V evangeliích 
se mnohokrát vypráví, jak se stahoval do ústraní, opouštěl svět, aby se 
mohl modlit. Osvobodil se od nátlaku davů a odcházel se osvěžit do 
srdce svého Otce, do hor nebo k vodě. V mlčení čerpal od svého Otce 
sílu.
Bez ohledu na to, jaké nástrahy nám klade každodenní život, 
nevzdávejme se ticha. Je těžké mlčet, ale jaké nádherné chvíle zažijeme, 
když se k tomu přimějeme. Snad k tomu dopomůže advent a Vánoce. 

Proto se každoročně opakují a připomínají. Lidé po celém světě tak rádi 
zpívají „Tichou noc“ právě o Vánocích…
Přeji vám, přátelé, radost z toho, že jsme poznali Krista a zdravou hrdost 
na to, že žijeme v křesťanské zemi, kde se z generace na generaci 
předává evangelium – to je radostná zvěst o tom, že Bůh stále přichází 
mezi lidi, aby jim pomáhal a projevoval lásku a tiše jako dobrý Otec 
čeká, že bude jeho láska opětována.

S přáním požehnaného adventu, Jan Dlouhý, farář

BUĎME SPOLU O VÁNOCÍCH
Město Mníšek pod Brdy pro vás již tradičně připravuje celou řadu 
svátečních akcí, jejichž cílem je být spolu a společně oslavit nejkrásnější 
svátky. Svátky, při kterých do popředí, více než když jindy, vystupuje 
láska. Láska člověka k člověku,  v rodině i mimo ni i láska Stvořitele, jenž 
už obětoval to nejcennější, co měl – vlastního syna Ježíše, který trpěl 
kvůli člověku, kvůli každému z nás.
Po lásce toužíme všichni, ať již věříme v Synovu oběť nebo ne. Pojďme 
si ji více projevovat a více si vážit toho, že můžeme být spolu právě na 
připravovaných akcích. Srdečně vás zvu a velmi rád se s vámi setkám 
na Světle adventním, Knofl íkovém trhu, Štědrovečerním troubení 
nebo na Předčasném Silvestru. Historii Vánoc a jejich zvyků si můžete 
připomenout a mnohé zvyky vyzkoušet v nádherných prostorách 
zámku během celého adventu.

S přáním šťastných Vánoc, Petr Digrin, starosta

Sobota 14. prosince 2013, 9.00
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

Vystoupení dětí, živý Betlém, 
koledy...

Náměstí F. X. Svobody

Úterý 24. prosince 2013, 23.15
KARLŠTEJNŠTÍ TRUBAČI

Před kostelem sv. Václava

Středa 25. prosince 2013, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT

Plzeňský MLS (Malý lidový soubor)
Vánoční koledy a písně.

Kostel sv. Václava

Pondělí 30. prosince 2013, 17.00
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Živá hudba, ohňostroj, svařené víno...
Náměstí F. X. Svobody



2

  RM souhlasila s vypsáním VŘ na dovybavení školní kuchyně v ZŠ Komenského 420. 

  RM schválila opravu pamětní desky na pomníku na náměstí F. X. Svobody.

  RM ustavila komisi rady města s názvem Komise pro prevenci kriminality.
RM jmenovala členy komise: Miloše Navrátila, Věru Landovou, Vlastimila Kožíška, Milana 
Kotouče Dis., npor. Bc. Stanislava Šampalíka, Mgr. Ondřeje Solničku, Hanu Lukešovou 
a PhDr. Janu Mottlovou. 
Miloše Navrátila jmenovala předsedou komise.

  RM souhlasila se zřízením obecní hrobky.

  RM souhlasila s navýšením kapacity ZUŠ Řevnice z 350 na 500 žáků. Navýšení kapacity 
školy je podporováno pronájmem prostor v budově družiny v Mníšku pod Brdy, č. p. 415, 
kde byly zrekonstruovány dvě výukové třídy.

  RM souhlasila s uvolněním částky Kč 45 000,- na podporu atletického kroužku při ZŠ 
Komenského 420.

  RM souhlasila s přispěním Kč 30 000,- na opravu střechy márnice u kostela sv. Václava 
v Mníšku pod Brdy. 

  RM souhlasila s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Občanským 
sdružením Fabiánek na nebytové prostory v Domově pro seniory Pod Skalkou.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zprávy z radnice

DIVOKÁ PRASATA – PROSBA O SPOLUPRÁCI
V sobotu 30. listopadu a následně v sobotu 14. prosince, bude od ranních hodin do odpoled-
ne provedena celoregionální koordinovaná naháňka černé zvěře, které se zúčastní více jak 
15 mysliveckých sdružení od Jíloviště, Mníšku po Měchenice, k Vltavě, až za Dobříš! 

Žádáme všechny občany a návštěvníky, aby v tyto dny pokud možno vůbec nevstupovali do 
lesa a lesních porostů, případně aby omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty. 

Věra Landová, vedoucí OVV, tajemnice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍKEM
Redakční rada navrhla, aby se počínaje lednem 2014 přeměnil zpravodaj města z občasníku 
na měsíčník. Po prvním čtvrtletí bude nová praxe vyhodnocena a bude-li novinka úspěšná, 
věříme, že ano, pak v roce 2014 vyjde 12 čísel zpravodaje. Prosíme všechny přispěvatele, 
aby nám zaslali své příspěvky do pátku 10. ledna 2014 do 12.00 hodin.

Veřejný pořádek – veřejný zájem nás všech
Pojďte se společně s námi podílet na udržování veřejného pořádku. Viděli jste na procházce 
černou skládku nebo vyvrácený strom? Ve městě převrácenou dopravní značku, odpadkový 
koš nebo poškozenou lavičku? Spolupracujte s námi a pošlete nám přímo z procházky nebo 
z cesty městem zprávu. Třeba fotku MMS s popisem místa na telefon 737 274 227 nebo mai-
lem na mestska.policie@mnisek.cz. Společně se nám podaří udržet město lépe čisté a klidné. 
Děkujeme.

Milan Kotouč, velitel MP Mníšek pod Brdy 
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Slovo 
starosty

Vážení Mníšečtí, 
Lhotečtí a Rymaňští, 
milí přátelé, sousedé, sousedky,
rok 2013 byl pro mne i pro mé spolupra-
covníky úřadu velmi hektický. Hlavním dů-
vodem je, že rychle narůstá počet obyvatel 
žijících v Mníšku. Dnes máme přes 5 300 
obyvatel a jen pro vaši představu – jde o ta-
kový nárůst, jakoby se do Mníšku přestěho-
vala celá Líšnice. Město překonalo pomysl-
nou hranici malého města a dostáváme se 
do kategorie středně velkých měst.
Co to pro nás znamená? Především se 
bude muset zvětšit úřad. Současný počet 
zaměstnanců na přidělované úkoly již ne-
stačí. Změny se dotknou správy majetku, 
technických služeb, údržby města, ale také 
městské policie či kultury.
Když zhodnotím letošní již končící rok, byl 
plný práce, ale úspěšný. Velmi se povedla 
rekonstrukce ulice 9. května. Ulice je lépe 
průjezdná, lépe se tu parkuje, je dobře zna-
čená a jsou nastavena jasná pravidla. Slouží 
to k větší bezpečnosti chodců, děti se nám 
snadněji a bezpečněji dostanou do školky, 
zlepší se i zimní údržba. 
Příští rok navážeme rekonstrukcí ulice 
Rudé armády, Skaleckého náměstí. Dořeší-
me parkovací plochy uvnitř Starého sídliště 
a nezapomeneme ani na chodník v Lipkách. 
Rádi bychom ho propojili s chodníkem 
v ulici 9. května. Opravíme i další komuni-
kace ve městě.
Získali jsme 50timiliónovou dotaci na čis-
tírnu odpadních vod a na „Báňský přivaděč 
vody“ z Prahy dotaci 130 miliónů korun. 
Stavíme nový sběrný dvůr, od kterého si 
dost slibujeme. Rádi bychom poskytovali 
celou řadu nových služeb, například zde 
zřídíme sběrnu. 
Těšit se můžete na rekonstrukci parků 
na Pivovárce a za Domovem pro seniory. 
Chceme, aby tyto parky poskytly vyžití pro 
děti všech věkových kategorií. O postupu 
příprav a samotných pracech přineseme 
podrobnější zprávy v dalších číslech Zpra-
vodaje, který se, doufáme, stane měsíční-
kem. Informace se tak k vám budou dostá-
vat častěji a budou aktuálnější.
Všem přeji mnoho dobrého v novém roce 
2014.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

neVYMĚNÍŠ? 
nePOJEDEŠ!
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby pro jejich vý-
měnu řidičské průkazy pozbývají platnosti 
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). 
Městský úřad Černošice je schopen odbavo-
vat klienty po celé úřední hodiny. Předpo-
kládá se ale, že s blížícím se koncem lhůty 
výměny řidičských průkazů bude nutné dle 

potřeby omezovat výdej pořadových lístků. Proto doporučujeme využít spíše „dlouhých 
úředních dnů“. Více informací o výměně řidičských průkazů najdete na webové stránce pro-
vozované Ministerstvem dopravy ČR: http://www.vymentesiridicak.cz.

Mgr. Jiří Toman, vedoucí správního odboru MěÚ Černošice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

PF 2014
Mesto Mníšek pod Brdy

Foto: Petr Marhoul
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Zprávy z radnice

REGIONÁLNÍ 
NAHÁŇKOU 
NA DIVOČÁKY
Již mnohokrát jsme psali a infor-
movali o tom, jak se region Brd, 
a nejen on, potýká s problémem 
přemnožené černé zvěře. Situ-
ace je již neudržitelná. Škody 
na majetku občanů, fi rem, měst 
a obcí se každým rokem zvyšují. 
Zvyšuje se také nebezpečí, zraně-
ní, ohrožení - např. v našem měs-

tě není výjimkou, spíše naopak, že nejen kusy, ale četné skupiny divo-
kých prasat se pohybují u náměstí, pošty nebo kulturního domu, jakož 
i mezi bytovými domy – a to nejen v noci, ale i v denních hodinách. 
Stejnou, ne-li horší situaci popisují taktéž starostky a starostové obcí 
Mikroregionu Mníšecko (SOMR). Divoká zvěř se dostává do přímého 
kontaktu s obyvateli.
Mníšek pod Brdy se nejméně od roku 2010 snaží situaci řešit. Samo 
město má však kompetence malé, resp. žádné a tak je jeho role pouze 
mediátorská, prostřednická a spolupracující. Spolupráce s Městským 
úřadem Černošice je navázána, ale v dané situaci se jeví jako již nedo-
stačující, je třeba zasáhnout nejen na jednom katastrálním území, ale 
naopak v širším regionu Brd.
Bylo již také třeba reagovat na petici „STOP prasatům v Brdech“, její-
miž adresáty jsou Město Černošice a Krajský úřad Středočeského kraje. 
Podle našich informací má petice v této chvíli již více jak 3 600 peten-
tů.
Město Mníšek pod Brdy převzalo iniciativu a svolalo na 6. 11. 2013 jed-
nání celé oblasti. Účastnili se jej především představitelé honebních 
společenství, mysliveckých sdružení regionu Brd – od Zbraslavi po Vl-
tavu až po Dobříš. Pozvali jsme také zástupce petentů a orgány veřejné 
moci, jako Krajský úřad Středočeského kraje, Městský úřad Černošice, 
Městský úřad Dobříš. Přišli také zástupci Policie České republiky, Měst-
ská policie Černošice a Mníšek pod Brdy, zemědělci z Agrární komory 
ČR a partneři, starostky a starostové Mikroregionu Mníšecko. Sál kul-
turního střediska se zcela zaplnil všemi kompetentními osobami.
Od prvopočátku bylo jasné, že se nenajde jedno jediné snadné řešení. 
Musí se přijmout celá řada opatření, od těch každodenních drobných, 
až po hromadná, celooblastní. 
Hlavní návrh na řešení zahrnuje: oplocení alespoň části honebních 
pozemků, lov bachyň, odchytová zařízení, určená převážně pro neho-
nební pozemky, povolenky k odstřelu černé zvěře, koordinované ob-
lastní naháňky, úpravu osevu polností, změnu zákona.
Ihned na místě pak byly dohodnuty termíny pro konkrétní opatření. 
Prosíme proto občany o pozornost:

V sobotu 30. listopadu 2013 a následně v sobotu 14. prosin-
ce 2013 bude od ranních hodin do odpoledne provedena 
celoregionální naháňka černé zvěře, které se zúčastní více jak 
15 mysliveckých sdružení od Mníšku po Měchenice, k Vltavě, 
až za Dobříš! 

Žádáme všechny občany a návštěvníky, aby v tyto dny pokud 
možno vůbec nevstupovali do lesa, případně aby omezili svůj 
pohyb výhradně na lesní cesty. 

O dalších opatřeních vás budeme dále informovat. 
Věříme ve Svatoplukovy pruty. Jsme si jisti, že pouze spolupráce s mys-
livci, zemědělci a státní správou může přinést změnu k lepšímu a tak 
i nápravu. Všichni přítomní se dohodli, že v dubnu 2014 se opět sejde-
me a vyhodnotíme účinnost provedených opatření. Je třeba mysliv-
cům a všem účastníkům poděkovat za ochotu věc řešit.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že doposud provozo-
vané sběrné místo města vyhrazené pro příjem některých vytříděných 
složek komunálního odpadu a situované do bývalých technických služeb 
města bude nejpozději do 1. 7. 2014 nahrazeno sběrným dvorem. Jak 
již někteří občané města zjistili, byl dosluhující objekt, nacházející se na 
pozemku budoucího sběrného dvora a doposud používaný především 
pro přechodné uložení vyřazeného elektronického a elektrického zaří-
zení, demolován a tak plocha pozemku sběrného dvora byla připravena 
k zahájení zemních prací dodavatelem stavební a dodavatelské části 
technologie, který byl vybrán na základě řádného výběrového řízení.
Záměr realizovat dobře fungující sběrný dvůr vytříděných složek komu-
nálního odpadu zvažovalo vedení města řadu let, neboť množství přijí-
maných vytříděných složek odpadů ve sběrném místě města se každým 
rokem navyšuje jednak s přibývajícím počtem nových obyvatel města, 
jednak zapojením majitelů rekreačních objektů do systému nakládání 
s komunálním odpadem města a také díky větší odpovědnosti občanů 
ke třídění odpadů. 
V minulém roce proto rada města využila výzvy vyhlášené Státním fon-
dem životního prostředí ČR k podání žádosti o poskytnutí fi nanční pod-
pory na vybudování sběrného dvora města na pozemku, který je svou 
polohou dostupný všem občanům města. Podaná žádost s nezbytnými 
dalšími podklady byla Řídícím výborem SFŽP doporučena ministrovi 
životního prostředí, který svým rozhodnutím poskytl podporu na spo-
lufi nancování projektu města v rámci Operačního programu Životní 
prostředí v prioritní ose 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady o celkové 
výši nákladů 8 966 000 Kč.
Rada města svou další žádostí využila možnost poskytnutí podpory 
i z letošní výzvy Státního fondu životního prostředí na dovybavení bu-
doucího sběrného dvora o svozový nákladní vůz, výkonný drtič větví 
a další sběrové kontejnery. I s touto žádostí město uspělo s celkovým 
nákladem projektu 2 644 000 Kč.

Projekty, které byly součástí podaných žádostí, stanovily kapacitu 
sběrného dvora na 1 431 tun/rok přijímaných vytříděných odpadů, 
a to jak složek komunálních odpadů, včetně nebezpečných, vyřazených 
výrobků podléhajících zpětnému odběru, tak dalších odpadů, které ne-
jsou odpady komunálními (stavební, pneu, odpady z oprav aut apod.). 
Provoz sběrného dvora bude zajišťován třemi pracovníky, kteří budou 
nejen dohlížet na řádné roztřídění jednotlivých druhů odpadů do kon-
tejnerů, ale také lisovat vytříděný papír a plast. Podle požadavku budou 
zajišťovat svoz biologického a stavebního odpadu, provádět výkup ko-
vových odpadů a drcení větví v provozu dvora nebo na místě vzniku 
takového odpadu. Příležitost k odkládání odpadů ve sběrném dvoře 
budou mít i občané obcí Mníšeckého regionu.
Realizace zařízení sběrného dvora je rozdělena do dvou etap, přičemž 
I. etapa zahrnuje výstavbu vlastního provozu sběrného dvora, který 
obsahuje zastřešenou kolnu s nájezdovou rampou, uzavřený sklad ne-
bezpečného odpadu a vyřazených zařízení, která podléhají zpětnému 
odběru a kryté plochy pro kontejnery na odkládání jednotlivých dru-
hů vyřazených složek komunálního odpadu. Do této etapy je zahrnuto 
zhotovení nezastřešené plochy s živičným povrchem, na které budou 
uloženy nejen prázdné kontejnery a také kontejnery připravené k od-
vozu k následnému využití nebo odstranění, ale nalezneme tam i váhu 
pro zjišťování hmotnosti přivážených i odvážených druhů odpadů, od-
lučovač ropných látek a objekt obsluhy sběrného dvora s počítačovou 
technikou pro řádnou evidenci provozu. Objekt technického a sociál-
ního zázemí, který těsně navazuje na sběrný dvůr, bude realizován ve 
II. etapě, a to po dokončení I. etapy výstavby sběrného dvora. 
Architektura areálu sběrného dvora svou otevřeností a přístupností po-
hledům na zastřešenou volnou plochu s barevným řešením konstrukce 
kolny a fasády stavebního objektu bude plně vyjadřovat funkci celého 
areálu sběrného dvora, jeho společenskou prospěšnost a v neposlední 
řadě především důležitost třídění odpadů.

Ing. Josef Pícha, poradce pro odpadové hospodářství

Z RADNICE 
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VÝSTAVBA VODOVODU 
A KANALIZACE 
STŘÍBRNÁ LHOTA
Ve Stříbrné Lhotě probíhá od po-
loviny června výstavba vodovodu 
a kanalizace, kde se postupně na-
pojují na hlavní páteřní řad sto-
ky B-1 stoky „B 1-3, B 1-2, B 1-1“ 
a hlavního řadu vodovodu A-27 
řady „A-27f, A-27e, A-27d“. Ná-
sledně se provádí přípojky k jed-
notlivým nemovitostem a bude 
opravena ulice od restaurace 
směrem k lesu novým asfaltovým 
povrchem.
V příštím roce bude tato akce 
ukončena dvěma výtlačnými řady 
„T3 a T4“, dvěma stokami „B2 a B3“ 
a čtyřmi vodovodními řady „A-27c, 
A-27b, A-27i, A-27j“.

ULICE NA OBOŘE
Na Oboře byla provedena výstavba dvou výtlačných řadů kanalizace 
a vodovodu ve dvou slepých uličkách a bude zahájena oprava odvod-
nění podél ulice od zahrádek směrem k trafostanici položením nových 
betonových příkopových žlabů a rekonstrukcí propustků. Dále bude 
prodloužena kanalizace, vodovodní řad bude propojen na ulici Lhotec-
kou a bude dokončeno odvodnění celé ulice. Od původně plánované 
výstavby dešťové kanalizace bylo upuštěno z důvodu velkého výskytu 
inženýrských sítí uložených v komunikaci.

OPRAVY ULIC A KOMUNIKACÍ
ULICE 9. KVĚTNA, SKALECKÁ, K RYBNÍČKU
Rekonstrukce těchto ulic byla dokončena v 11/2013 položením retardé-
ru u školky, instalací dopravního značení a dosypáním dotčených ploch 
zeminou.

ULICE NOVÁ
Byla položena první vrstva asfaltu a na jaře příštího roku bude prove-
dena konečná vrstva. Důvodem je nebezpečí poklesu terénu v zimním 
období v důsledku velkého zásypu výkopu po rekonstrukci kanalizace.

ULICE POD LESEM, PROSTŘEDNÍ, K REMÍZKU
Na tyto ulice je vypracovaná projektová dokumentace. Jedná se o vy-
budování nového asfaltového povrchu ulic a odvodnění. V této době 
probíhá výběrové řízení na dodavatele, vlastní práce budou zahájeny 
na začátku příštího roku. 

CHODNÍK PODÉL ULICE V LIPKÁCH
Tento nový chodník ze zámkové dlažby podél ulice V Lipkách propojil 
ulici Zahradní, Pod Skalkou, 9. května.  
Dále proběhly opravy ulic Slepá, Severní, Východní, Na Marjáně od pře-
jezdu podél kolejí směrem na Dobříš a ulic na Rymani. Tam, kde k opra-
vě byl použit recyklát s postřikem, se počítá s tím, že v budoucnu budou 
tyto komunikace opatřeny asfaltovým krytem.

Jan Junek, referent OSMI

PRŮBĚH INVESTIC V ROCE 2013 
A VÝHLED NA ROK 2014

SKALECKÝ BUK ÚSPĚŠNĚ BODOVAL 
V CELOSTÁTNÍ ANKETĚ STROM ROKU 2013 
Skalecký buk lesní uspěl v celostátní anketě Strom roku 2013, pořáda-
né Nadací Partnerství. Skončil na krásném druhém místě a získal tak 
17 138 Kč. Tyto peníze budou použity k ošetření a záchraně stromu 
a také vytvoření populárně – edukační naučné mapy skaleckých stro-
mů.

Děkujeme všem, kteří strom podpořili. Děkujeme zejména žákům šes-
tých tříd základní školy, manželům Josefovi a Janě Porschovým, Daně 
Žilákové, Ivaně Bartůňkové, občerstvení na Skalce a celé řadě dalších.

Tereza Středová, správkyně Barokního areálu Skalka

POZOR – ZMĚNA NA MALÉM NÁMĚSTÍ!
V průběhu minulých dvou let se postupně zhoršovala a dále zhoršuje 
dopravní situace na Malém náměstí a v jeho nejbližším okolí. Místo 
se stává záchytným parkovištěm pro obyvatele okolních obcí, kteří 
pro odjezd do práce využívají zastávky autobusu na náměstí F. X. Svo-
body. Také se sem přesouvá část aut, jejichž majitelé nechtějí platit 
parkovací poplatek na hlavním náměstí, ale rádi by si pohodlněji na-
koupili. Pro tyto účely rozhodně Malé náměstí určeno není. Pro běžné 
parkování zdarma je možné využít prostor před Lesní správou a po-
kud je plné, tak plocha v předzámčí je taktéž zdarma. 

Problémem se stala i auta některých neohleduplných rodičů, kteří při-
vážejí a odvážejí děti do družiny a odpoledne z družiny. Mnozí z těch-
to řidičů jsou velmi neohleduplní a nerespektují stísněné podmínky 
Malého náměstí. Parkují před vjezdy do domků, na trávníku, nedodr-
žují předepsanou rychlost, nerespektují přednost chodců v pěší zóně 
a velmi často nedokáží rozumně zaparkovat a tím zablokují průjezd 
pro kohokoli dalšího. 

Z těchto a dalších důvodů se rada města rozhodla omezit vjezd do 
Malého náměstí a rozšířit pěší zónu o tuto oblast. Vjezd bude zakázán 
pro veškerou dopravu, kromě bydlících (rezidentů), dopravní obslu-
hy do 3,5 tuny a údržby města. Zákazové dopravní značení se upraví 
u Wervy, při vjezdu přes ulici Terezie Wágnerové a přes hlavní náměstí. 
Nově se zákazové značky umístí při vjezdu z ulice Pražská a z Vejhrád-
ku. Veškeré parkování v prostoru Malého náměstí bude možné pouze 
na základě nově vydaných rezidentních karet.

Obsluha družiny, mateřské školy a ZUŠ autem bude možná pouze 
z ulice Nová (parkování před mateřskou školou) nebo z náměstí
z F. X. Svobody (pěšky ulicí Terezie Wágnerové).

Toto opatření bude realizováno v průběhu měsíce ledna a začne pla-
tit od 1. února 2014. Rezidentní karty pro bydlící na Malém náměstí 
bude vydávat MÚ od ledna 2014 v závislosti na počtu vlastněných 
vozidel. Bližší podmínky pro vydávání budou k dispozici tamtéž od 
ledna 2014. 

Omlouváme se za komplikace, které některým občanům tato úprava 
způsobí, ale stanovená pravidla by měla ochránit vás i vaše děti před 
nebezpečím, které hrozí neuvážlivým chováním některých spoluob-
čanů. Je potřeba obětovat trochu pohodlí proto, abychom se mohli na 
Malém náměstí všichni cítit bezpečněji. Děkujeme za porozumění.

Odbor OSMI

Foto: Lenka Grossmannová
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Třída 5.B se zapojila do celo-
státního projektu na podpo-
ru matematiky „Matematika 
s chutí“. Pracovali jsme na pro-
jektu „Naše město“. Chtěli jsme 
pomoci zjistit, jak se v našem 
městě žije.

Nejprve jsme si ve třídě vzájem-
ně ujasňovali naše názory na žití 
v Mníšku diskuzemi, myšlenkový-
mi mapami a plány ideálních měst. 
Potom přišlo na řadu vymýšlení 
otázek pro občany našeho města. 
Dotazník tvořily 4 otázky.

Průzkum jsme dělali na náměstí, 
ve škole i mezi příslušníky našich 
rodin a rodin našich sousedů.

Nakonec jsme dotazníky vyhod-
notili a rozdělili na odpovědi dětí 
(Ž) a dospělých (D). 

Výsledky: 

1.  Jak nejraději trávíte svůj 
volný čas?

D: četba, zahrada, procházky

Ž: procházky, fotbal, kamarádi

2.  Jaké je vaše nejoblíbenější 
místo v našem městě?

D: Skalka, náměstí, Rymáň

Ž: Hřiště, náměstí, cukrárna

3.  Co byste v Mníšku změnili?

D: bazén, silnice, kostel

Ž: bazén, kino, hřiště

4.  Jak by se daly zlepšit vztahy 
mezi obyvateli našeho města?

D:  kulturní akce, vzájemná komu-
nikace, sportovní akce

Ž: společenské akce

Díky tomuto projektu jsme navá-
zali písemný kontakt se školami 
v Kalifornii, ve Švýcarsku i v Praze 
a obohatili jsme se o jejich názo-
ry (např. švýcarští žáci by zlepšili 
vztahy mezi obyvateli vzájemný-
mi návštěvami rodin a pořádáním 
večeří na náměstí).

S výsledky našeho průzkumu 
i s našimi nápady na možnosti 
uskutečnění představ občanů 
jsme seznámili pana starostu.

5.B ZŠ Mníšek pod Brdy

ŠTAFETOVÉ ZÁVODY 
V ZŠ MNÍŠEK
Dne 10. 10. se uskutečnily na 
školním hřišti štafetové závody 
4x60 m pro 2. stupeň ZŠ. Děti se 
s touto atletickou disciplínou se-
známily na hodinách tělocviku 
a vzhledem k příznivému počasí 
měly i dostatek prostoru k trénin-
ku svých rychlostních schopností 
a techniky předávek. Přihlásit se 
mohla libovolná čtyřčlenná druž-
stva, dívčí a chlapecká. Přizvána 
byla i ZŠ Komenského 886, ta se 
ale omluvila kvůli nedostatku 
času na trénink a přislíbila účast 
v dalším ročníku.

Do závodů se přihlásilo pod mír-
ným tlakem z mojí strany 20 druž-
stev. Proto se mohlo přistoupit 
k rozdělení do čtyř věkových ka-
tegorií - mladší žáci (6. a 7. třída), 
mladší žákyně, starší žáci (8. a 9. 
třída) a starší žákyně. Nejobsa-
zenější kategorií byla kategorie 
mladších dětí. Proto zde proběhly 
rozběhy a z nich postup do fi nálo-
vých běhů. Ve starší kategorii byla 
přihlášena pouze 3 družstva dívčí 
a 3 chlapecká, takže jsme přistou-
pili přímo k fi nálovým běhům, 
z nichž tím nejatraktivnějším byl 
závod chlapců z 8. a 9. tříd. Tato 
družstva tvořili totiž žáci, kteří 
v loňském roce vyhráli okresní 
kolo v atletice. Navíc chlapci na 
poslední chvíli zamíchali sestavou 
tak, že vznikly tři velmi vyrovnané 
týmy a tímto následně došlo k ne-
předpokládané situaci, a to k dě-
lení prvního místa mezi dvě „čtyř-
ky“. Zde by pomohla jen speciální 

SBÍRKA BRÝLÍ 
ZŠ Mníšek pod Brdy vyhlašuje sbírku BRÝLÍ 
pro zrakově postižené obyvatele Nepálu.

Nepotřebné dioptrické i sluneční brýle 
můžete odevzdat do sběrného boxu ve vestibulu naší školy.

Sbírka probíhá od 21. 10. do 13. 12. 2013.

Vážený pane starosto, obracíme se na Vás s upo-
zorněním a prosbou ohledně životního prostředí 
v našem městě.

 V rámci Světového dne vody, který byl vyhlášen na 
22. 3., jsme v rámci chemických praktik provedli kont-
rolu veřejných studní v našem městě. S výsledky naše-
ho šetření bychom Vás nyní rádi seznámili.

 Zkontrolovali jsme osm studní. Pouze jedna splňovala 
požadavky. Tato studna s pitnou vodou se nachází na 
náměstí F. X. Svobody. U ostatních studní jsme našli 
tyto závady: ulomená madla, studny bez označení 
a značně znečištěné.

 Dále bychom se chtěli zmínit o Zámeckém rybníku. 
Jeho voda byla zkalená a zapáchala. V rybníku plavalo 
mnoho nečistot. Viděli jsme plastové láhve, kusy papírů 
a různý odpad.

 Stav studní v našem městě nám není lhostejný. Přáli 
bychom si, aby obyvatelé našeho města a mnozí ná-
vštěvníci měli jistotu, že veřejné vody jsou v pořádku. 
Rádi bychom, aby se všem v našem městě líbilo.

S pozdravem žáci osmých tříd přírodovědného semi-
náře a paní učitelka Nováková

Žáci ZŠ Mníšek pod Brdy 

PROJEKT NAŠE MĚSTO

Školy

cílová kamera, kterou jsme měli, 
leč nebyla až tak speciální, aby 
odhalila vítěze. Parakotoul Vojty 
Soukupa těsně za cílovou páskou 
svědčí o vysokém nasazení a bo-
jovnosti všech družstev.

Závod zajišťovali rozhodčí a or-
ganizátoři z řad dětí a startér se 
startovní pistolí z řad rodičů, který 
vytvářel svou střelbou do vzduchu 
tu pravou závodní atmosféru. Zá-
vodníci, kteří právě neběželi, také 
přispěli svými hlasivkami k lepším 
výkonům. Pochválit musím přede-
vším třídy 9. A a 7. B, které pomáha-
ly s organizací, připravily aparaturu 

k moderování závodu a náležitě 
ozvučily i vyhlášení vítězů.

Závody probíhaly v poklidné 
a velmi přátelské atmosféře, ke 
které přispěl i fakt, že složení 
týmů se prolínalo jednotlivými tří-
dami a dokonce i ročníky. A to je 
samozřejmě velkým přínosem pro 
vytváření pozitivních vztahů mezi 
všemi žáky na škole.

Lenka Jandová 

Výsledky všech kategorií 
naleznete na webových 

stránkách ZŠ Mníšek 
http://www.zsmnisek.cz/

Redakční rada na svém jednání, konaném dne 11. 11. 2013, 
projednala z podnětu jednoho ze svých členů žádost o.s. 
Zdravý Mníšek. Sdružení požadovalo otisknutí své nesou-
hlasné reakce na informace uvedené v občasníku s názvem 
Čistou cestou, který vydává společnost PURUM, s.r.o.
Redakční rada jednomyslně konstatovala fakt, že Město 
Mníšek pod Brdy nemá s vydáváním této tiskoviny nic 
společného, nijak neovlivňuje obsah a informace v něm 
zveřejněné a tudíž za ně nenese ani žádnou odpovědnost. 
Jde zcela nezpochybnitelně o informace vydávané třetí 
osobou, k níž nemá žádný vztah ani pravomoci.
Redakční rada se dále jednomyslně shodla na názoru, že 
není důvod a není vhodné, aby se nesrovnalosti či případ-
né spory dvou subjektů řešily prostřednictvím Zpravodaje 
městečka pod Skalkou, tedy časopisu veřejné služby.

STANOVISKO REDAKČNÍ RADY 
K TISKOVÉ ZPRÁVĚ ZASLANÉ 
O. S. ZDRAVÝ MNÍŠEK

Reakce OSMI:
Město Mníšek pod Brdy mapuje stav všech studní, 
které jsou v majetku města. Naší snahou je postupně 
všechny studny opravit a bude-li to možné, uvést je do 
režimu veřejného provozu nebo jako rezervu pro pří-
padné potřeby.

 Jaroslav Bednář, referent OSMI
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Školy, školky

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Letošní podzim se nám ukázal v těch nejkrásnějších barvách. I u nás v družině vnímáme tu nád-
heru. Toto téma prolétlo všemi činnostmi. Hezké počasí jsme si užívali na zahradě a v přírodě na 
vycházkách. A když podzimní počasí vycházkám nepřálo, věnovali jsme se tvoření. Děti malovaly 
a tiskly barevné listí, vyráběly různé podzimní dekorace – draky, ježky z ovoce, výrobky z dýní. 
Jako první akci jsme si pozvali na zahradu školní družiny ukázku „Let dravců“. Děti měly letos 
možnost se seznámit i s některými druhy sov. 8.10. si starší děti připravily „Drakiádu“, na kterou 
pozvaly rodiče i své mladší kamarády. Již tradiční „Jablkobraní“  jsme zakončili výrobou jableč-
ného štrůdlu. Děti se pustily s chutí do práce a výsledek stál za to. Největší odměnou byla zajisté 
konzumace vlastních podařených výrobků. 

Dana Hnátnická, vychovatelka ŠD

ZUŠ ZAHÁJILA ŠKOLNÍ ROK BAROKNÍM KONCERTEM
Zahajovací koncert dalšího školního roku naší ZUŠ se konal v neděli 
29. září v sále kláštera na Skalce. Jeho název „Hudba, tanec a přeroz-
ličný kranec v renesanci“ lákal žáky a jejich rodiče na zážitek plný písní 
a tanců z období 15. a 16. století. Soubor Ludus Musicus s pedagogy 

„S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů.“ 

Lesní mateřská školka je alternativou předškolního vzdělávání, která má 
své kořeny ve Skandinávii a dostalo se jí veliké obliby například v sou-
sedním Německu, kde počet lesních mateřských škol přesahuje tisíc. 
Obliba konceptu LMŠ v Čechách stále roste, v současné době jich je na 
našem území kolem sedmdesáti. Brzy přibude jedna i u nás.

Zahraniční výzkumy uvádějí, že u dětí navštěvujících LMŠ vzrostl zájem 
o přírodu a její pochopení. Děti dělají velké pokroky v hrubé motorice, 
navzájem si více pomáhají, mají méně konfl iktů, jsou emociálně vyvá-
žené a umějí se lépe koncentrovat. Tyto děti jsou rovněž méně často 
a kratší dobu nemocné a hry s přírodninami podporují i jejich fantazii.

Několik dobrých důvodů pro lesní mateřskou školku:
Zdraví: Imunitní systém se při pobytu na čerstvém vzduchu za každého 
počasí přirozeně posiluje. Děti bývají otužilejší a zdravější, což potvrzují 
i pediatři. 

Úcta k přírodě: Příroda nás přesahuje. Není to omezený prostor, kte-
rý lze ovládnout. V dětech se při častém pobytu v přírodě buduje úcta 
k prostředí, ve kterém žijí a poznání, že nejsou středem světa, ale jeho 
přirozenou součástí. 

Psychická odolnost: Děti, které tráví maximum času v přírodě, jsou  
psychicky odolnější a následně i v dospělosti vyrovnanější.

Respekt a partnerský přístup: Pedagog není v roli mentora, ale spíše 
v roli partnera a průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním. Pravidla 
jsou vytvářena společně s dětmi, přičemž je kladen důraz na jejich 
smysluplnost a srozumitelnost. Tento princip v dětech zároveň podpo-
ruje motivaci a pocit odpovědnosti.

Kreativita: Hra s nestrukturovaným materiálem v nekonečně bohatém 
a proměnlivém prostředí, které příroda nabízí, přirozeně podporuje kre-
ativitu.

Spolupráce  a individuální přístup: V LMŠ je méně dětí na jednoho 
pedagoga (zpravidla max. 8) a v lesní skupině jsou děti různého věku. 
Důraz je tedy kladen na spolupráci a respekt k individuálním odlišnos-
tem, namísto soutěžení a srovnávání.

Lesní mateřskou školku Sedmikvítek bychom rádi otevřeli v Mníšku 
pod Brdy nebo v blízkém okolí na jaře roku 2014. Hlavním impulsem 
naší stávající aktivity jsou naše děti, kterým bychom rádi zajistili před-
školní vzdělávání podle našich představ. Přidáte se? Více informací 
a kontakt na nás naleznete na http://www.7kvitek.cz/.

Letos  jsme v rámci RC Essentia s úspěchem a pozitivními ohlasy uspo-
řádali „Bubnování na Skalce“ a pro mladší školní děti ve spolupráci se 
skauty letní příměstský tábor.

Srdečně vás a vaše děti zveme v sobotu 7. prosince 2013 od 15 hodin na 
koncert písničkářky Žofky Kabelkové, na který bude navazovat bese-
da s rodiči, příznivci a všemi zájemci o lesní mateřské školky. Pozvání 
přijali i zajímaví hosté. Těšíme se na setkání s vámi.

Hana Císařová, RC Essentia

ZUŠ Řevnice F. Běhounkem (obor kytara) a I. Bydžovskou (obor housle) 
a tanečníci V. Rozhonová a V. Kočí dokázali všechny diváky přenést do 
středověku. Hráli na autentické nástroje, měli krásné dobové kostýmy 
a tanečníci předvedli nejdůležitější tance z dob tehdejších plesů. Kon-
cert byl koncipován tak, aby si každý posluchač našel to své – kromě 
hudby, zpěvu a tance totiž program zakončila jednoaktová veselá do-
bová hra od Hanse Sachse „Kramářská nůše“, která byla o tom, jak může 
skončit hádka kramáře a jeho ženy na cestě z trhu domů. V ní hudebníci 
i tanečníci ukázali, že jim herectví rozhodně není cizí.

A jak tento koncert vnímají naši žáci? 
Alžběta Lacková – 3. ročník – obor zobcová fl étna a tanec:
„Byla jsem zvědavá, jak budou znít jednotlivé písně, protože jsme tento 
repertoár probírali zároveň na hodině fl étny. Nejvíc mne ale zaujaly re-
nesanční tance, o nichž jsem už věděla: s Jarmilou Matouškovou jsme 
totiž na naší taneční hodině poslouchaly a ukazovaly si, jak se v tom-
to období tančilo. Závěrečné divadlo bylo opravdu vtipné a moc se mi 
líbilo.“

Na příštím tematickém koncertě se můžete těšit na pořad o baroku, kde 
vystoupí naše nejlepší česká tanečnice baroka - Hana Slačálková, opět 
společně se souborem Ludus Musicus.

Ivana Bydžovská, Základní umělecká škola

ZAKLÁDÁME V MNÍŠKU LESNÍ MATEŘSKOU ŠKOLKU, PŘIDÁTE SE?
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Školy, školky

SLUNÍČKOVÝ PODZIM 
VE SLUNÍČKU
Letošní školní rok jsme se sešli 
v nové školce se spoustou nových 
kamarádů a tak jsme byli první 
dny trošku „vykulení“. Za pár dnů 
už jsme ale my starší děti pomáha-

ly těm maličkým a ke konci září už 
jsme všichni dobře věděli, jak to ve 
školičce chodí.

Je to tam prostě fajn – každý den 
chodíme do lesa, hrajeme si na 
našem školičkovém hřišti, kam 
za námi chodí veverky a ježečci, 
učíme se počítat, rozeznávat bar-
vy, kreslit, malovat, lepit a mo-
delovat, zpívat a tancovat a také 
už umíme trošku anglicky, učíme 
se jak se chovat ke starým lidem, 
k dospělým i k sobě navzájem.

Byli jsme se podívat na mníšeckém 
zámku, kde nás provázela čertice 
a hádali jsme pohádky. Protože 
jsme byli moc šikovní, tak nás tety 
pochválily a od čertíka jsme dostali 
bonbon. Na pohádky do MKS cho-

díme rádi, jsou legrační a je tam 
spousta kamarádů z jiných školek. 
Také jsme se byli podívat v Divadle 
Spejbla a Hurvínka v Praze – to jste 
neviděli, co Hurvínek vyváděl! – 
a v Divadélku KÁ v Mníšku. Za námi 
do školky přijeli bubeníci, přivezli 
nám všem bubínky a moc jsme se 
„vyřádili“ při bubnování v kruhu…

Největším podzimním zážitkem 
pro nás ale byla strašidelná pohád-
ková noc ve školičce. Odpoledne si 
pro nás nepřišli rodiče, ale stali se 
z nás bubáčci, čarodějnice a čertíci, 
rozsvítili jsme s tetami na zahra-
dě dýně, tety nám zapálily oheň 
a opékali jsme si buřtíky – mňam, to 
byla dobrota a špinaví jsme byli až 
za ušima! Večer jsme měli ve školce 
čarodějné rejdění a po trošku stra-

šidelné pohádce jsme šli spinkat… 
Všichni jsme spinkání krásně zvládli 
a tety se přesvědčily, že zvládneme 
i zimní školku v přírodě, na kterou 
se už moc těšíme!

A nejvíc na prosinec – na Mikuláše 
a anděla (čerty k nám tety nepus-
tí), na návštěvy divadel v Mníšku 
i v Praze, zdobení stromku na ná-
městí i v lese zvířátkům, na besídku 
pro maminky a tatínky a hlavně na 
naše školičkové Vánoce!

Přejeme vám krásné, veselé a po-
klidné Vánoce a jen vše dobré v roce 
2014.

Iva Zemancová
Miniškolka Sluníčko

www.minislunce.cz

FABIÁNEK NA KONCI ROKU 2013
Kalendářní rok 2013 se blíží ke své-
mu závěru. Ve Fabiánku se toho 
opravdu hodně událo. Mimo pro-
story v Domově pro seniory užívá-
me také třídu v družině základní 
školy. Děti ve Fabiánku se toho 
od září hodně naučily. Poznaly, co 
všechno umí a co už zvládnou samy 
bez rodičů. Učí se mezi sebou na-
vazovat vztahy a uzavírat krásná 
dětská přátelství. Bohatý program, 
společné akce a výlety jim pomá-
hají objevovat svět. O všech jejich 
zážitcích si můžete přečíst v Deníč-
ku na našich webových stránkách 
(www.fabianek-mnisek.cz).To vše za 
doprovodu a starostlivé péče asis-
tentek a lektorek. 

 

Za všechno, co jsme s dětmi prožili, 
patří velké díky. Lektorkám a asis-
tentkám za všechen čas a péči vě-
novanou dětem. Rodičům za důvě-
ru, kterou v nás vložili a všestrannou 
pomoc, bez které by to nešlo! Všem 
ostatním – Městu Mníšek pod Brdy, 
Domovu pro seniory, mateřským 
školkám a základní škole, Rorejsovi 
a Oáze za vstřícnost a přátelskou 
spolupráci při realizaci jednotlivých 
akcí pro děti, ale i dospělé. Všem na-
šim sponzorům za sponzorské dary 
- jmenovitě fi rmě BonoArt s. r. o. 
za informační ceduli do Fabiánka 
v družině, fi rmě CAG s. r. o. za ve-
stavnou skříň v Domově pro seni-
ory a Kosmetice Capri s. r. o. a paní 
Ing. Jitce Polákové za věnování dět-
ských tekutých přírodních mýdel. 

PODĚKOVÁNÍ 
Rok od stěhování Fabiánka do no-
vých prostor v Domově pro senio-
ry uběhl jako nic, avšak ještě zbý-
valo zajistit poslední věc v rámci 
rekonstrukce. Bylo třeba zajistit 
nové úložné prostory pro naše-
ho „souseda“ MUDr. Karla Fraňka 
jako náhradu za postoupené pro-
story Fabiánku. S tímto nám opět 
vypomohli ve společnosti CAG 

ze sousedního Kytína. Vestavnou 
skříň pro nás zaměřili, vyrobili 
a sestavili jako sponzorský dar. 

Děkujeme společnosti CAG Kytín 
za vstřícnost, pomoc, neobyčejně 
přátelský přístup a naprostou pro-
fesionalitu při zajištění vestavné 
skříně. Všem patří obrovské DÍKY. 
Upřímně si toho vážíme. 

Panu MUDr. Fraňkovi děkujeme za 
trpělivost. A když jsme u toho dě-
kování, díky patří také panu údrž-
báři z Domova pro seniory, který 
pomohl vystěhovat starou skříň 
a připravit prostor pro skříň novou.

Za o. s. Fabiánek Pavla Duchoňová                                                                                              
a za Město Mníšek pod Brdy 

Miloš Navrátil

A v neposlední řadě také všem na-
šim příznivcům, přátelům a rodi-
nám, kteří nás podporují a pomá-
hají. Děkujeme za vaši přízeň. Vám 

všem přejeme krásné a poklidné 
prožití svátků vánočních a do nové-
ho roku všem jen to nejlepší!

Občanské sdružení Fabiánek

KLUBÍČKO I PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ
Děti již od malička koukají po dospělých 
a snaží se opakovat vše, co vidí. Chtějí se po-
dílet na domácích pracech a chtějí se naučit 
většinu úkonů zvládnout bez asistence dospě-
lého. Jedná se o praktický život, který děti tak 
fascinuje. Proto děti baví přelévání, přesýpání, 
mletí kávy, strouhání mýdla, třídění, uklízení, 
zapínání knofl íků a mnoho dalšího. Je to jen 
krátký výčet aktivit, které děti milují a dělají 
s nadšením. Navíc si při těchto činnostech 
zlepšují koordinaci, motoriku a trpělivost. 
A vše zvládají již od 18 měsíců. V Rodinném 
centru Klubíčko jsme právě pro ně připravili 
Montessori dílničky, které se na tyto aktivity 
zaměřují. Společně s rodiči si mohou vyzkou-
šet to, co je zaujme a přirozeně si budou rozví-

jet své dovednosti. Na všechny se těšíme vždy 
ve středu od 17 do 18 hodin nebo v pátek od 
10 do 11 hodin.

A pokud vás zajímá Montessori pedagogika 
a Montessori materiál nebo jste u nás ještě 
nebyli, tak vás velmi rádi přivítáme v sobotu 
30. listopadu na dni otevřených dveří s vá-
noční tématikou. Kromě prohlídky prostor 
a seznámení se s Montessori materiálem, si 
budete moci ozdobit perníčky či vyrobit vá-
noční ozdoby.

Naše rodinné centrum funguje od září a pro 
děti, které nás pravidelně navštěvují, jsme 
připravili již mnoho nevšedních zážitků. Spo-
lečně jsme navštívili několik divadelních před-
stavení. Přijali jsme pozvání paní Jarolímkové 
a prohlédli si zákulisí místní pekárny, kde se 
děti seznámily s výrobou chleba a dortů. Samy 
si poté mohly vykrojit linecké cukroví, které si 
odnesly jako dárek pro rodiče. Nezapomně-
li jsme ani na Halloween a odpoledne jsme 
pro děti a rodiče připravili dýňové odpoledne 
v maskách. Kromě dlabání dýni jsme zdobili 
perníčky a ochutnali dýňovou polévku. 
Aktivní zůstaneme i v listopadu a prosinci. 
S dětmi navštívíme předvánoční divadelní 
představení a navštívit nás přijde i Mikuláš. 
Zapojíme se rovněž do akcí pořádaných měs-
tem. Před Vánocemi si můžete na mníšeckém 
náměstí prohlédnout našimi dětmi ozdobený 
stromeček nebo si koupit některý z výrobků na 
Knofl íkovém trhu. O dalších aktivitách se více 
dozvíte na www.rcklubicko.cz nebo nám zavo-
lejte na tel.č. 733 523 710, 734 703 804.
Přejeme všem pohodový předvánoční čas.

RC Klubíčko
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− rozhovor s paní Annou Čiškovou 
MALÍ MNÍŠEČTÍ DEBRUJÁŘI 

Od letošního října mohou 
děti v kulturním středis-

ku navštěvovat kroužek MLA-
DÝ VĚDEC pod vedením paní 
Anny Čiškové. Na jeho činnost 
jsou velmi příznivé ohlasy 
a tak jsem se paní lektorky ze-
ptala na podrobnosti.

JB: Co se vlastně v tomto krouž-
ku, který je jedním z nových 
kroužků soustředěných pod MC 
OÁZA Mníšek pod Brdy, děje?
AČ: Na našich setkáních si poví-
dáme o věcech kolem nás a hra-
vou formou si mimo jiné vysvět-
lujeme chemické i fyzikální děje. 
Tento kroužek je členem asocia-
ce Malých debrujárů ČR, která je 
uznána MŠMT pro oblast práce 
s dětmi a mládeží. Scházíme se 
každé úterý od 16 do 17 hodin 
v kuchyňce MKS V Lipkách. 

JB: Co vlastně znamená to zá-
hadné slovo „debrujár“? 
AČ: Slovo „debrujár“ je francouz-
ského původu, vzniklo fonetic-
kým přepisem výrazu débrouillard 
(šikovný člověk), odvozeného ze 
slovesa se débrouiller (objevovat, 
umět si poradit). Malí debrujáři 
ČR je celostátní organizace dětí, 
které baví experimentovat dozví-
dat se mnoho zajímavých věcí. 
Do debrujárů mohou chodit děti 

různého školního i předškolního 
věku. 

JB: Můžete popsat některou z va-
šich prvních schůzek? 
AČ: Na prvních schůzkách jsme si 
povídali o vzduchu a jeho vlast-
nostech, o statické elektřině, 
předváděli jsme si různé pokusy 
a interaktivní hry, pomocí nichž 
jsme si přiblížili fyzikální zákony.

JB: Jak velké děti mohou cho-
dit do mníšeckého kroužku? A je 
možné se ještě do něj přihlásit?
AČ:  „Mladého vědce“ momen-
tálně navštěvují děti ze 1.-4. tříd 
a předškoláci. Máme i dva šikovné 
asistenty – páťáky, kteří těm nej-
mladším kamarádům rádi pomá-
hají. V současné době je kapacita 
kroužku naplněna. Další nábor 
bude ve druhém pololetí školního 
roku, tedy v únoru 2014.

JB: Tato práce s dětmi je velmi za-
jímavá, ale také jistě klade velké 
nároky na lektora. 
V OÁZE vedete i cvičení pro 
maminky s nejmenšími dětmi 
Mravenečci, připravujete různé 
tematické akce... Nezapomněla 
jsem na něco?
AČ: V mateřském centru pracuji 
již delší dobu. Vedu cvičení rodi-
čů s dětmi i tematické Miniško-
ličky s výtvarnou dílničkou, což 

je všestranně zaměřený program 
pro děti ve věku 0-4 roky.

JB: Můžete nám na závěr říci 
něco o sobě, např. odkud pochá-
zíte a kde jste studovala?
AČ: Pocházím ze Slovenska, 
vystudovala jsem gymnázium za-
měřené na matematiku a fyziku. 
Pak jsem dále pokračovala na 
Slovenské technické univerzitě,
katedře tepelné energetiky a 
techniky prostředí strojní fakulty 
v Bratislavě. Mám dvě skvělé děti 
a od té doby, co jsem se rozhodla 
být maminkou, věnuji se hlavně 
svým, ale i dalším dětičkám:-)

JB: Děkuji za rozhovor a přeji 
hodně úspěchů!

S paní Annou Čiškovou si povídala 
Jarmila Balková

O víkendu 7.-8. 9. 2013 se na 
Skalce konaly tradiční Dny ev-
ropského dědictví. V sobotu 
7. září vystoupili v sále kláštera 
s programem z děl klasiků baroka 
a klasicismu pro fl étnu a cemba-
lo Jitka a Pavel Matysovi – Duo 
Artes. Následovala vernisáž vý-
stavy obrazů spolku Pražští ama-
térští výtvarníci, v níž šest malířů 
a malířek ve společné expozici 
představilo svá díla s převážně 

krajinnými motivy. V kostelíku sv. 
Maří Magdalény měli návštěvní-
ci možnost zhlédnout expozici 
velkoformátových kaligrafi í Jany 
Průšové na téma díla J. A. Ko-
menského Labyrint světa a ráj 
srdce, ve vstupní chodbě kláštera 
vybrané práce z celostátní sou-
těže SHS ČMS Mladí fotografují 
památky. V sobotu byla rovněž 
mimořádně zpřístupněna pous-
tevna na vrcholu Skalky.

Kostel sv. Václava byl o víkendu 
7.-8. září 2013 mimořádně ote-
vřen veřejnosti, takže bylo mož-
no zhlédnout i proslulý Brandlův 
obraz, umístěný v oválném rámu 
vlevo od oltáře. V neděli 8. září 
v 17 hodin se zde uskutečnil kon-
cert pražských fl étnových soubo-

rů Vivat Flauto, Flauto Giocoso 
a Flauto Giubiloso pod vedením 
Blanky Vysloužilové. Na spinet 
doprovázel fl étnisty Ondřej Ber-
novský, který se představil rovněž 
jako virtuózní sólista v Toccatě 
č. 7 Michelangela Rossiho.

Jarmila Balková

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA SKALCE

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  V KOSTELE SV. VÁCLAVA
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Kultura, společnost

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
Téměř říjnové slunce hřeje jen málo, o to více 
návštěvníky zahřívají ohně (při ukázce ko-
vářského řemesla a u opékání buřtů), vůně 
koláčů, horkých nápojů a pohled na ratolesti 
u výtvarných dílen.

Oáza všem připravila bohatý program – posví-
censkou stezku s úkoly ze života sv. Václava, 
ochutnávku výborných koláčů od místních ma-
minek, slavnostní otevření nově opravené míst-
nosti na farním dvoře, divadelní představení 
a koncert farní kapely F.R.K. Familion.

Z MATEŘSKÉHO CENTRA OÁZA
Při první Miniškoličce tohoto školního roku 
jsme si ještě „tričkohráli“ a vzpomínali na prázd-
niny a léto malováním na trička. V tématických 
Miniškoličkách jsme se rozhodli pokračovat 
i nadále, a tak v říjnu malí návštěvníci nazdo-
bili svá dýňová strašidla při Dýňování. V listo-
padu za námi do MC dorazila paní Blanka z 
občanského sdružení Nechci kazy, která spolu 
s dráčkem dětem ukázala, jak si mají správně 
čistit zoubky a co je čeká při návštěvě pana 
zubaře. Nechyběla ani kraťoučká pohádka o 
mlsném zoubku. Těm, co si donesli své vlastní 
kartáčky, je zkontrolovala a dala nový. Na závěr 
zodpověděla maminkám všechny jejich dota-
zy a bylo jich hodně – např. jaké zubní výkony 
hradí pojišťovny, na co máme při preventivní 
prohlídce u stomatologa nárok, jaké zubní kar-
táčky a pasty jsou dobré apod.. V prosinci do 
mateřského centra tradičně zavítají Mikuláš, 
anděl a čertík (ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 
10 h.) a těsně před Vánocemi budeme malovat 
perníčky - trochu jinak (ve čtvrtek 19. prosince 
2013 od 10 h.).

Posvícením jsme společně oslavili patrona 
naší země a zároveň v dobročinném jarmar-
ku a „tombole“ podpořili rekonstrukci budo-
vy OÁZY v komunitní centrum. Celý výtěžek 
z akce bude, jak bylo avizováno, použit na zaří-
zení opraveného sálu.

Ze srdce děkujeme za vaši štědrost, která se 
v brzké době promění na pódium, tři topné 
konvektory a nové židle.

Velký dík za věcné dary patří sponzorům akce: 
kinu Lucerna Praha, paní Jocovové – Galanterie-
látky, pizzerii Al Capone, vinotéce Dobrý ročník, 
rodinné restauraci U Benáků, paní Ryzcové – 
Drogerie, paní Hejzlarové – Útulný domov, paní 
Kamírové – Kadeřnictví Jana, paní Doškové – 
Potraviny-lahůdky, paní Svobodové – potraviny 
Bala, Zelenému krámku, květinářství La Perla 
a obchodnímu domu Werva. 

Zvláštní poděkování zasluhuje paní Zora Jan-
dová a celá rodina Mertových za nádherné 
hudební vystoupení, zlatý hřeb otevíracího 
programu v novém sálu.

Dále děkujeme městu a zámku za zapůjčení 
stanů, židlí a laviček, řeznictví Novák za slevu na 
buřty a všem příznivcům OÁZY za věcné dary, 
výrobky na jarmark, zapůjčení kostýmů a společ-
né zajištění akce.

Za Oázu Pavla Pšeničková

Pro rodiče jsme v říjnu pořádali přednášku na 
téma „Pevné objetí“. Přednášela paní Mgr. Ka-
teřina Neubauerová. Ta k nám zavítala opět 
v listopadu s přednáškou s vánoční tématikou 
„To je ale dárků“.
Na začátku roku 2014 nebude chybět dětský 
karnevalový rej, a to v sobotu 8. února 2014 od 

14 hodin v sále Městského kulturního středis-
ka V Lipkách. 
Nezapomeňte sledovat náš web 
http://oaza.mnisek.cz/mc/, kde se o našich 
akcích dozvíte podrobnější informace. 

Eva Wollnerová, koordinátorka MC OÁZA



NA NOVÝ ROK 
NA VÝLET DO ZÁMKU!

Zámek v Mníšku pod Brdy bude otevřen 
i 1. ledna 2014. K přivítání Nového roku 
chystáme prohlídky pro rodiny s dětmi, na 

kterých bude provázet pohádková postava Nové-
ho roku. Jak takový Nový rok 2014 bude vypadat? 
To se nechte překvapit a přijďte se na něj podívat!

Zavede vás do překrásných místností, kam 
také zámečtí pánové vodili své vzácné hosty. 
Navštívíte velkou jídelnu i společenský sál, 
kuřácký salónek, dámský budoár, knihovnu, 
pracovnu a nahlédnete do malého lovecké-
ho salonku ve věži. Představte si, že v každé 
z těchto komnat se ubytoval zámecký skřítek! 
Skřítkové totiž nejsou jen lesní, ale i domácí. 
A jaké máme na zámku? Hodné i zlé, milé i ty 
škodolibé, kteří vyvádějí lumpárny, tajně pozo-
rují a pak se smějí pod vousy. K takovým patří 
i Kredencovník, zabydlený v jídelně. Zamykal 
skříně, přemísťoval příbory, rozbíjel talíře a dě-
lal díry do dna u džbánů na pivo! S takovým 
skřítkem pak není snadné si poradit!

Postava Nového roku vám představí nejen 
všechny naše zámecké skřítky, skřety a trpas-
líky, ale také vás obdaruje speciálním přáníč-
kem, které nikdo jiný mít nebude! Prohlídky 
začínají v 11.45, 12.45 a 13.45 hodin a je nutné 
se na ně rezervovat na tel. č. 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně 

Kultura, společnost
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PEKLO A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ZÁMKU
V neděli dne 1. prosince se na zámku Mníšku otevírá brána do pekla. Z něj 
vystoupí čerti i Lucifer a na několik hodin se nastěhují do klenutých míst-
ností v zámeckém sklepení. Budou čekat na dětské návštěvníky a spolu 
s Mikulášem nadělovat sladkosti. K dispozici mají velkou knihu hříchů, kde 
se o každé duši dočtou, jaké dobré či špatné skutky má na svědomí. Hodné 
děti se určitě obávat nemusí, zlobivé pak jistě slíbí, že se příští rok polepší. 

Maminky, nezapomeňte své děti také vyzbrojit hezkou říkankou, koledou či písničkou a také 
dobrou náladou.  Jistě si pak odnesou pěkný zážitek. Nepotkají je totiž bytosti pekelné, ale 
i bytosti andělské. Nebe je protikladem pekla a aby tak byly síly vyrovnané, čekat na vás 
budou i andělé, kteří každou vylekanou dětskou dušičku, která projde kolem čertů, potěší 
a znovu rozveselí.
Místa pro vstup do pekla rezervujte na tel. č. 318 590 261, balíčky pro své ratolesti označené 
jmenovkou a časem vstupu do pekla můžete přinášet v otevírací době zámku.  

Marie Charvátová, průvodkyně

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, 17.30
SVĚTLO ADVENTNÍ

Rozsvěcení vánočních svící a světel – náměstí F. X. Svobody,
adventní bohoslužba – kostel Sv. Václava

Neděle 8. prosince 2013
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA 

8. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 14. prosince 2013, 9.00
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Vystoupení dětí, živý Betlém, koledy...

Náměstí F. X. Svobody

Středa 18. prosince 2013, 18.00
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA

Srdcetvorba, čtení, promítání...
Náměstí F. X. Svobody

Úterý 24. prosince 2013, 23.15
KARLŠTEJNŠTÍ TRUBAČI

Náměstí F. X. Svobody 
před kostelem sv. Václava

Středa 25. prosince 2013, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT

Plzeňský MLS (Malý lidový soubor)
Vánoční koledy a písně.

Kostel sv. Václava

Pondělí 30. prosince 2013, 17.00
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Živá hudba, ohňostroj, svařené víno....
Náměstí F. X. Svobody

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická 
farnost sv. Václava Mníšek pod Brdy si vás 

dovolují srdečně pozvat na

SVĚTLO ADVENTNÍ
v neděli 1. prosince 2013

od 17.30 hodin, na náměstí F. X. Svobody

* Sváteční adventní slovo

*  Pěvecká sdružení A.M.O.S 
a A.M.O.Sek

* Rozsvěcení luceren a svící

* Rozsvěcení vánočních světel

* Krátká bohoslužba v kostele

* Mníšecký chrámový sbor

Těšíme se na první předvánoční setkání.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V ZÁVĚRU ROKU 

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY PRO DĚTI
Již od soboty 30. listopadu, kdy začíná první ad-
ventní víkend, nabízíme na zámku Mníšku spe-
ciální tematické prohlídky věnované vánočním 
zvykům a tradicím, které budou probíhat každý 
víkend až do 15. prosince. Provádět bude po-
hádková průvodkyně, která vypráví dětem tak, 
aby měly pěkný zážitek. Během návštěvy svá-
tečně vyzdobených reprezentativních komnat 
se dozvíte, jak dřív trávili Vánoce lidé na zámku 
i v podzámčí a některé ze známých zvyků si děti 
i vyzkoušejí. Nejoblíbenější je pouštění ořecho-
vých lodiček. Kam doplavou? Budu v příštím 
roce doma nebo cestovat? Bude držet rodina
pohromadě? To vše se dozvíte podle toho, kam 
lodičky poplují. Zkoušeli jste si někdy hodit 
botou, rozkrajujete jablíčko? A co méně zná-
mé zvyky, víte, proč si lidé stoupají na sekyru 
nebo proč svazují nohy stolu provazem? Přijďte 
a dozvíte se. Děti nám ještě pomohou dozdobit 
stromeček, pod kterým možná najdou i malý 
dárek! Vánoční prohlídky pro děti je třeba rezer-
vovat na tel. 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně 



Kultura, společnost

ZÁMECKÝ MLÝN ANEB ZAPOMENUTÁ PAMÁTKA

Mlýn pod zámkem v Mníšku pod Brdy patří bezesporu k nejstarším 
památkám městečka a je historicky svázán s hradem. Byl zbudován 

pro zásobování hradní posádky. V pozdějších dobách sloužil výhradně 
pro potřeby hradu, později zámku, o čemž svědčí absence skladovacích 
a hospodářských objektů. Obilí se dováželo přímo z panských sýpek 
a po semletí putovalo do spíže hradu.

Historie mlýna je shodná s historií hradu i v posloupnosti majitelů, kte-
rými byli vždy vlastníci panství. Písemné doklady o existenci mlýna jsou 
převážně součástí soupisu majetku při kupních nebo dědických smlou-
vách a v Berní rule kraje Podbrdského.

První zmínka o mlýnu je z 29. února 1409, kdy král zastavuje hrádek, 
městečko a mlýn panu Janu z Lestkova. Podle zápisu z roku 1840 byl 
mlýn vybaven jedním českým složením. Po konfi skaci majetku pánům 
Kastům z Ebelsbergu byl mlýn s rybníky součástí rybníkářského hospo-
dářství státního rybářství Benešov.

Na přelomu 19. a 20. století byl mlýn odstaven a vedle obydlí pro baš-
týře se proměnil na deputátní dům pro vysloužilé zaměstnance zámku. 
Po roce 1950 se objekt stal pro státní rybářství nepotřebný. Z těchto 
důvodů mlýn postupně chátral až k demoličnímu výměru. Jeho celkový 
stav zapříčinil, že se jako památka zcela vytratil z podvědomí mníšec-
kých občanů, včetně nejstarší generace.

V roce 1974 jsem požádal státní rybářství Benešov o prodej zchátralé-
ho objektu mlýna a se souhlasem tehdejšího národního výboru jsem 
mlýn koupil. Objekt mlýna jsem nekupoval za účelem rekreace, ale 
v zájmu zachovat tuto jedinečnou památku. Celkové opravy směřovaly 
proto k zachování historické identity a nikoliv obytného pohodlí. Po-
doba objektu, to je prostorové členění včetně mlýnské stolice, lednice, 
náhonu, odtokové strouhy a haltýře,  zůstala zachována ve své barokní 
podobě z roku 1660, a to po přestavbě provedené panem Servácem 
z Engelsfl ussu.

Mlýnů, kde zůstala zachována původní dispozice stavby s funkčním 
průtokem vody, není mnoho. K provozu by stačilo nainstalovat mlýnské 
kolo a mlecí stroj.

Rekonstrukce objektu mimo jiné znamenala opravu střechy impregna-
cí sedlové trámové vazby a položením pálené krytiny. Dále bylo nutné 
opravit rozpadlé části zdiva, provést výměnu oken, která byla vyrobe-
na podle původní předlohy,  a osazení chybějících dveří. Dlažbu z ka-
menných desek ponořených do blátivého podkladu bylo třeba vytěžit 
z hloubky až 80 centimetrů. Velmi náročné bylo vytěžení lednice a hal-
týře, které byly naplněny odpadem až po okraj. 

I když údržba mlýna je vzhledem k prostředí a původnímu stavebnímu 
materiálu náročná, snažím se ji provádět s pečlivostí a úctou k této pa-
mátce.

Jindřich Žukovský

Technický popis stavby a strojního zařízení
Podle charakteristiky označování mlýnů v 19. století se v Mníšku pod 
Brdy nachází mlýn „korečník na české složení“. „Korečník“ podle kon-
strukce hnacího kola na vrchní vodu, které mělo po obvodu korýt-
ka (korečka). „České složení“ obsahovalo mlýnské kolo, mlecí hranici 
a mlecí stroj.

Hnací kolo bylo umístěno na návodní straně v komoře, zvané lednice. 
Lednice je zastřešený prostor chránící kolo proti namrzání v zimě. Led-
nice je kompletně zachována.

Mlýnská hranice je nosná konstrukce mlecího stroje, která zůstala 
v objektu mlýna zachována, včetně dobové výzdoby. Z přiložené do-
kumentace je patrné zachování stavby, mlýnské hranice a úrovně mlecí 
podlahy, a to v původním stavu z barokní přestavby z roku 1660.

Poznámka: Popis mlýna pod hrádkem v Mníšku pod Brdy 
citujeme z publikace pana Josefa Klempery z roku 2001, díl II., str. 242-245
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LETOŠNÍ VÝLETNÍ SEZONA KLUBU DŮCHODCŮ 
Letošní výletní sezona se mníšeckým důchodcům vydařila. Ani na jed-
nom z výletů nepršelo, ba naopak,  slunečného počasí jsme si užili až až! 
Podívali jsme se do překrásné Telče, byli jsme na zámku v Kamenici nad 
Lipou, odkud jsme se přesunuli úzkokolejným vláčkem do Jindřichova 
Hradce. Pochutnali jsme si, kromě prohlídky úžasného zámku, na kap-
říku v Třeboni. Ale užili jsme si i v Liberci v ZOO u mláďat bílých tygrů 
a všichni milovníci (a byl jich plný autobus) se pokochali rozkvetlou 
libereckou botanickou zahradou - nejstarší v Evropě. 

Mníšecký klub důchodců, to nejsou žádní zápecníci, pouštíme se i do 
světa! Na jaře a na podzim jezdíme do termálních bazénů v Bad Füs-
singu, před Vánoci spojujeme koupání i s návštěvou vánočních trhů ve 
Weidenu. V naší klubové místnosti pořádáme odborné přednášky na 
nejožehavější témata, týkající se důchodců. Umíme se ale i pobavit při 
tanci a zpěvu. Naposledy jsme zavzpomínali na známé šlágry spolu 
s Yvettou Simonovou.

Jak vidíte, podzim života si užíváme plnými doušky, a to i díky fi nanč-
nímu přispění mníšeckého městského úřadu, za což chceme alespoň 

VEČER PLNÝ POHODY S JANOU ŠRÁMKOVOU
V komorním složení se v sále kulturního střediska v úterý 1. října odehrávalo autorské čtení Jany 
Šrámkové. Hlavním tématem večera byly samozřejmě především její tři dosud vydané knížky – 
Hruškadóttir (2008), Putování Žabáka Filemona určené dětem (2010) a nejnovější, letos vydané 
Zázemí. Od posledně jmenovaného díla se odvinula diskuse o dávných kořenech, o tom, co 
člověka formuje a s jehož ztrátou se většina z nás dokáže jen obtížně vyrovnat. A došlo i na 
takové detaily, jako například staré recepty našich babiček a mníšecké „Kájovy rozpíčky“. Ty paní 
Šrámkové moc chutnaly...

MKS a MK

touto formou poděkovat. Děkujeme také panu Uhrovi a jeho řidičům 
za perfektní servis.

Klub mníšeckých důchodců

(Přihlášky do Klubu důchodců budou přijímány během ledna a února 
2014 vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 13.30 do 14 hodin.)

PRO DOSPĚLÉ

BERRY, Steve
KRÁLOVSKÝ KLAM
Opravdu jste si mysleli, že už byla 
odhalena všechna tudorovská 
tajemství? 

DEVÁTÁ, Ivanka
JAK JSEM SE ZBLÁZNILA
Ani v blázinci není o humorné 
situace nouze.

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
DRUHÁ
Alena je přesvědčená, 
že jejich manželství nic nechybí, 
jediným stínem společného 
života je, že Robert bývá dlouho 
v práci. Daniela věří, 
že se Robert brzy rozvede. 
Každá z nich je ta druhá. 
Která bude první?

REYNARD, Sylvain
GABRIELOVO INFERNO
Profesor Gabriel je ve dne 
uznávaným specialistou na Danta, 
v noci se však mění na šelmu. Aby 
dostal vše, co chce, využívá svého 
neuvěřitelného šarmu a skvělého 
vzhledu, pod kterým se ovšem 
skrývá temná minulost a prázd-
nota.

BROWN, Sandra
DRSNÝ CHLAP
Román o posedlosti a vraždě, 
ale i o křehkosti lidských vztahů, 
zranitelnosti, odvaze a lásce – 
a také o tom, že život někdy 
nabídne druhou šanci.

CONNELLY, Michael
ČERNÁ SKŘÍŇKA
Je rok 1992 a Harry Bosch se ocitá 
ve víru pouličních výtržností, které 
paralyzovaly celé Los Angeles. 

Město je vydáno napospas lidem, 
kteří si myslí, že teď už je dovoleno 
všechno: ničit, rabovat… a třeba 
i vraždit.

HOSSEINI, Khaled
A HORY ODPOVĚDĚLY
Román vypráví příběh sourozenců 
rozdělených v dětství. Abdullah 
vyrůstá v chudobě afghánského 
venkova a nepřestává toužit po 
ztracené sestře, zatímco Pari, která 
zapomněla, že měla nějakého 
bratra, vychovává bohatá rodina 
v Kábulu a Paříži. 

IRVING, John
V JEDNÉ OSOBĚ
Tématem Irvingova nového romá-
nu je homosexualita. Pojednává 
o šedesátiletém bisexuálovi jmé-
nem William, který vzpomíná na 
svůj nezřízený život v padesátých
a šedesátých letech.

Výpůjční doba

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy
 PRO DĚTI
HAVLÍČKOVÁ, Jana
KOUKÁ MÍNA DO KOMÍNA
Soubor říkanek pro děti od 4 let je 
určen k procvičování výslovnosti 
všech hlásek českého jazyka.

WALKO
JAK SE ŽIJE V MYŠÁKOVĚ
Myšákov je městečko, ve kterém 
se pořád něco děje. Velkou záslu-
hu na tom má především pan 
Myšička, vynálezce a konstruktér 
v jedné osobě, a jeho povedení 
synové Hugo a Max.

WILSON, Jacqueline
ČTYŘI DĚTI A SKŘÍTEK
Další z příběhů známé autorky 
je především poctou Edith 
Nesbithové a zvlášť její knize 
Pět dětí a skřítek.

WATT, Fiona
KOUZLENÍ S PAPÍREM
Tato inspirativní kniha obsahuje 
množství nápadů, jak vytvářet 
nejrůznější věci pomocí papíru.

BOSWELL, Ellie
ČARODĚJKA Z TURLINGHAMU
Být dcerou ředitelky na Turling-
hamské akademii není snadné. 
Sophie nespí ve škole, proto 
přijde o spoustu půlnočních 
večírků a nočních klepů. 

Pro dospělé:  
Pondělí   800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek     830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  
Úterý    1200 - 1400 

Středa   1200 - 1700

  www.knihovna.mnisek.cz    tel.: 318 592 552    e-mail: knihovna@mnisek.cz
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Skalecký S t r o m  
Lehká 

a deštivá  jsou
rána  v  sametu  šumu,

podivná   kouzla  tepla a  rosy.
Květiny voní krásou třešňového domu.

Větve zde lákají  ke  zpěvům kosy. 
Snaží  se  probudit  okolní  svět,
malují  slunce, mraky  a  zem,

rdí se za dávný  svůj  věk,
barví se od  pole lem.
Na pevných nohou.

Statný je, silný,
a přec i

tak
 může
křehký 

být a sličný.
Od kořenů   až  po listy,

co s hvězdami   se zdraví   každý den
a                          každou                                 noc.

Jméno  snad         by           zasloužil si.                       Nechť 
ho              má.            Strom,                 jeden.    

BENEFIČNÍ SETKÁNÍ MNÍŠEK, MÉ MĚSTO
„Život je založený na daru. Ne na zisku.“ Toto životní krédo Aleny Suchánko-
vé, jedné z největších zastánkyň permakultury u nás, nejlépe vystihuje první 
setkání mníšeckých neziskových organizací, spolků a občanské společnosti 
s názvem „Mníšek, mé město“, jehož cílem bylo propojit občansky aktivní 
obyvatele Mníšku. 

První setkání neziskovek, které podpořila sdružení Brontosaurus, Fabiánek, 
Oáza, Zdravý Mníšek a divadelní společnosti Křoví a Žába na prameni, se 
uskutečnilo 16. října při příležitosti promítání dokumentárního fi lmu o li-

dech nové kultury „Žít změnu“ Václava Kučery v rámci projektu Učíme se 
příběhy. Nejnovější dokument přináší příběhy lidí žijících v různých koutech 
České republiky, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostat-
ní.

Po zhlédnutí inspirativního fi lmu následovala beseda, během níž se předsta-
vily některé neziskové organizace a debatovalo se o možnostech vzájemné 
spolupráce a navázání komunikace mezi neziskovými organizacemi.

Vstupné na akci bylo dobrovolné. Účastníci večera mohli fi nančně podpo-
řit jeden ze dvou charitativních mníšeckých projektů – Rekonstrukci hos-
podářské budovy na farní zahradě pro provoz Komunitního centra, kterou 
realizuje sdružení Oáza, nebo Výsadbu stromů a keřů na zahradě školní dru-
žiny, společného projektu sdružení Brontosaurus, Fabiánek, Oáza a měst-
ského úřadu Mníšek pod Brdy. 

Vybranou částku dvou tisíc korun převzal pro vítězný projekt Komunitního 
centra předseda sdružení Oáza Miroslav Škultéty. Ten o akci řekl:  „Příjemné 
setkání mníšeckých občanských sdružení a veřejnosti mi udělalo velkou ra-
dost nejen tím, že vítězným projektem ankety se stalo právě naše Komunit-
ní centrum. Velmi mě potěšilo i jako živá ukázka demokracie zdola, kdy lidi 
dávají dohromady společné hodnoty, sdílená vize a trocha pokory.“

Jana Herotová

PŘIPOMÍNKA LISTOPADU 1989
Před 25 lety stačilo, aby se na veřej-
ném místě, například na náměstí, 
sešla skupinka lidí a s největší prav-
děpodobností je čekalo přinejmen-
ším legitimování a výzva příslušníků 
Veřejné bezpečnosti k rozchodu. 
Svoboda shromažďování byla jed-
nou z mnoha, které jsme díky Same-
tové revoluci získali zpět. V mlhavém 
podvečeru v neděli 17. listopadu 
se tak mohlo i v Mníšku uskutečnit 
přátelské shromáždění pořádané 
občanským sdružením Disting PR 
s cílem připomenout si události 
konce roku 1989. Na zdi u kostela sv. 
Václava se objevily zrnité, atmosfé-
rou listopadu a prosince onoho roku 
nabité záběry fi lmového dokumentu 
Kdy, když ne dnes. Snímek, jehož au-
torem je režisér Petr Kotek (kterému 
tímto patří poděkování za pomoc 
a spolupráci), zachycuje okamžiky 
demonstrací, studentských stávek 
a happeningů. Příchozí dospělí 
se tak mohli na 45 minut přenést 
o 24 let zpět, jejich potomci pochytit 
něco z nadšení tehdejších studentů 
(a rodiče jim pak cestou domů vy-
světlit, o co vlastně tehdy šlo). 

Důvod, proč slavit státní svátek 
17. listopadu, není v patosu, ale 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Farní charita v Mníšku pod Brdy působí od roku 
2004 a její činností je převážně konání Tříkrálové 
sbírky. Jedná se o celostátní sbírku Charity České 
republiky, jejíž vybrané příspěvky jsou vždy vyu-
žity k pomoci lidem v sociální a zdravotní oblasti 
(budování azylových domů, domů pro seniory, 
přispívání na jejich provoz, podpora chudých dětí             
v rozvojových zemích – Afrika, Bělorusko).

65 % částky vybrané ve farnosti se jí vrací zpět při 
vypracování záměru.

V letošním roce jsme v Mníšku a okolí vybrali 
40 573 Kč, ze kterých se nám do farnosti vrátilo 
26 000 Kč. Z této částky jsme podpořili dvě ne-
mocné seniorky příspěvkem na kompenzační 
pomůcky, léky a pečovatelskou službu. Dále jsme 
předali přípěvek na lázeňský pobyt jednomu 
handicapovanému chlapci a dalšímu chlapci ze 
sociálně slabé rodiny uhradili ozdravný pobyt. 
Přispěli jsme také symbolicky na dopravu farní-
mu letnímu táboru.

Tříkrálová sbírka v příštím roce se uskuteční 
o víkendu 4. a 5. ledna 2014. 

Věříme, že toto dobrovolné nevýdělečné počíná-
ní má smysl a děkujeme za vaši štědrost.

Eva Nováková, ředitelka Farní charity 
Mníšek pod Brdy

v připomínání si hodnot demokracie a lidských svobod a také 
práva (či povinnosti) účastnit se rozhodování o věcech veřej-
ných. Je příjemné moci se u takové příležitosti setkat s podob-
ně naladěnými lidmi, kteří přijdou i přes nevlídné počasí. Je 
dobré vědět, že lidí ochotných něco pro veřejný život dělat, 
je v Mníšku dost. Právě to je jedním z nejcennějších zisků Sa-
metové revoluce. Nenechme mlhu nespokojenosti a rozčaro-
vání, aby nám zastřela pohled na to, v jak dobré době žijeme. 
A že máme možnost podílet se na tom, jak se nám i budoucím 
generacím bude žít v našem městě i v naší zemi. I přes to, že 
můžeme propadat skepsi z morálního úpadku některých poli-
tiků, důležité je věřit, že každý jednotlivec může posouvat ce-
lou společnost k lepšímu. Slovy Václava Havla: „Naděje není to 
přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco 
smysl bez ohledu na to, jak to dopadne“. 

Zora Kasiková

Marie Najdekrová 
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Šestého ročníku BĚHU NADĚJE 
v Mníšku pod Brdy se v neděli 
15. září 2013 přes nepříznivé 
počasí zúčastnilo 60 zaregistrova-
ných přispívajících.

Na konto celostátní sbírky BĚH 
NADĚJE 2013 bylo odesláno 
3 729,- Kč.  

Vybraná částka podpoří realizaci 
speciálních vyšetření „Genetic-
ké predispozice k nádorovým 
onemocněním v dětském věku“ 
na Klinice dětské hematologie 
a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Všem přispěvatelům a spolupra-
covníkům děkují pořadatelé Běhu 
naděje Mníšek pod Brdy.

Jarmila Balková

PUTOVÁNÍ STRAŠIDÝLEK 
Jestli jste náhodou 21. října na Mníšku slyšeli něco/někoho kvílet a ječet, ne-
zdálo se vám to. Byla to dítka z místního Sokola, která putovala strašidelnou 
halloweenskou cestou od školy přes centrum až k Zadnímu rybníku. Letos 
byla účast opravdu hojná, sešlo se skoro 50 strašidýlek, čarodějnic, přízraků 
a jiných stvořeníček,  kteří po cestě plnili všelijaké strašidelné úkoly, aby si 
mohli v závěru trasy u Zadního rybníku opéct na ohni zasloužený buřtík. 
Jeden z úkolů bylo i vykoupení z místního hřbitova u kostela, kam se děti 
určitě jen tak nepodívají. Za to patří velké díky i našemu milému panu faráři 
Janu Dlouhému, který nás tam vpustil, aniž by se bál, že tam některé straši-
dýlko nakonec zůstane strašit.

Doufáme, že naše sokolská netradiční cesta děti bavila a že se uvidíme opět 
v tak velké sestavě i příští rok. 

Michala Matysová

Z ČINNOSTI AS-M
Vážení čtenáři Zpravodaje, dnes bychom vám 
rádi přiblížili dvě akce, na kterých jsme se podíle-
li i jako organizátoři.
Nejprve bychom vás rádi seznámili s akcí Afghá-
nistán (cca 350 hráčů), která se konala 4. 5. 2013 
v Milovicích. Jednalo se o airsoftovou akci, která 
simulovala válečný konfl ikt v Afghánistánu. Bylo 
hned několik hracích skupin, a to alianční síly 
- ISAF, Tálibán, horské kmeny, Rusové (jako vo-
jenští poradci), pokojní vesničané a kontraktoři. 
Každá z frakcí měla svůj vlastní scénář, dle reál-
né předlohy měla stejné úkoly. Třeba vesničané 
a horské kmeny měli úkoly obchodovat s opiem 
a zbraněmi, vymýšlet sebevražedné atentáty 
a případně s někým spolupracovat proti armá-
dě. Na druhé straně zase měly jednotky ISAFu
ve scénáři poskytovat humanitární pomoc 
a zabránit nelegálnímu obchodu mezi vesnicemi 
a ochraňovat je před nájezdy horských kmenů. 
Naše jednotka AS-M operovala z předsunuté zá-
kladny NORAD (jako minulý rok), byla pod kon-
trolou sil ISAF. Samotná akce trvala tři dny a dvě 
noci. Během těchto dnů jsme zažili jak provoka-
ce ze strany vesničanů, tak poskytování první po-
moci domorodcům, sebevražedné atentátníky 
i útok Tálibánu na naši základnu.   
Druhou akcí, kterou vám chceme přiblížit, byla 
operace Taškent V (cca 400 hráčů). Vše probíhalo 
v bývalém vojenském prostoru u Písku. Na této 
akci jsme měli (AS-M) na starosti hlavní štáb jed-
notek ISAF a velení celé strany. Proti nám stály 
síly povstalců a Rusů. Jejich jednotky se nás (ja-
kožto okupanty) snažily dostat pryč ze své země. 
Proto jednotky ISAFu byly spíše pasivní a jen 
střežily významné strategické body. Při povsta-
lecké ofenzívě povstalcům pomáhaly i tři gazy 
a jedna Praga V3S. Naše strana měla také mož-
nost jednoho nákladního vozu, který jsme vy-
užívali při výsadcích našich jednotek za nepřá-
telskou linií. Nakonec nás útoční povstalci ve 
druhém bojovém dni sevřeli na naší základně, 
ale už se jim nepovedlo nás dobýt.
Obě akce jsme si nečekaně dobře užili. Už dnes 
se těšíme na další ročníky. 

Zdeněk Lukáš

VÝLOVY MNÍŠECKÝCH RYBNÍKŮ
Každoročním vyvrcholením rybářské sezóny ry-
bářské organizace v Mníšku pod Brdy jsou pod-
zimní výlovy Zámeckého  a Zadního rybníka. Tyto 
akce se konají každoročně v polovině měsíce říj-
na a jsou nejen příležitostí pro rybáře zjistit, jak 
se jim dařilo, ale i pro mníšecké občany obohatit 
svůj jídelníček o čerstvou rybu - a to nejen o tra-
dičního kapra, ale i jiné druhy ryb.
Letošní výlovy připadly na sobotu 12. 10. (Zá-
mecký) a 19.10. (Zadní). Spouštění rybníků pro-
bíhá s předstihem zhruba pěti dní a poslední 
večer před výlovem je již ve znaku posledních 
příprav na výlov. Je třeba připravit loviště, naplnit 
kádě čistou vodou, následuje poslední kontrola 
keserů, holínek a dalšího potřebného vybavení. 
V sobotu dopoledne probíhá vlastní výlov. 
Během výlovu jsou ryby tříděny podle druhů 
a následně zváženy a dopraveny na nové místo 
určení. Některé se vracejí zpět do rybníka, ostatní 
putují do rybářských revírů, případně na prodej 
místním zájemcům.
A jak letošní výlovy dopadly? Na výsledku se po-
depsaly nejen jarní povodně, ale i zimní znečisťo-

vání Zámeckého rybníka přetékající splaškovou 
kanalizací. V letním období si rybník s znečiště-
ním poradí, ale v zimě pod ledem je to problém.
Obsádka kapra byla těmito událostmi značně 
zdecimována a tak byli zklamáni nejen rybá-
ři, ale i místní zájemci o šupináče. Výlov ná-
sadového kapříka na Zadním rybníce dopadl 
o něco lépe.
Po výlovu jsou rybníky opět napuštěné a čekají 
na svou další sezónu.

Za MO ČRS Mníšek pod Brdy Ing. Jaroslav Kulík

LUKÁŠ SVRČEK NA MISTROVSTVÍ 
ČR A NA CZECH OPEN
Český reprezentant a medailista z ME a MS Lukáš 
Svrček letos opět zabojoval a obhájil již několiká-
tý titul Mistra ČR.

Domácí prostředí našeho šampiona Lukyho 
podpořilo,  velmi příjemná a přátelská atmosféra 
v hale se podepsala nejen na něm, ale i na prů-
běhu celého turnaje. Soupeři se snažili využí-
vat svoji váhovou a výškovou převahu a svými 
dlouhými nohami a pažemi se snažili projít přes 
Lukášovu obranu. Přestože byl Lukáš tak říkajíc 
„o krok napřed“, nepodceňoval své soupeře, vy-
kryl všechny jejich nebezpečné útoky a vrhal se 
do ostrých střetů. 
Pro diváky v hale byl tento souboj jedinečný 
a  nezapomenutelný sportovní zážitek. 
Turnaj měl kvalitní sportovní i organizační úro-
veň. Zvláštní poděkování patří Martinu Zavoralo-
vi z Team Fighters.
Dalším turnajem, který se konal v říjnu 2013 
v Praze, byl Czech open s mezinárodní účastí.
Zde jsme také mohli vidět spoustu zajímavých 
zápasů, které kickbox přináší.
Lukáš vyhrával i s rozdílem 10 bodů, tzv. na kaná-
ra i o jeden bod. Zápasy byly nejen obtížné, ale 
i napínavé. Nakonec Lukáš ve fi nále zvítězil nad 

maďarským bojovníkem o 3 body a nad rakous-
kým závodníkem o 8 bodů. Dvě zlaté medaile 
Lukášovi opět zvedly sebevědomí a potvrdil tím 
výjimečnost v tomto sportu. Těší se na další zápa-
sy na různých domácích i světových turnajích.

Český kickbox má díky Lukášovi možnost doká-
zat, že i v ČR má svoji dlouholetou tradici. Lukáš 
má směle nakročeno na nadcházející turnaje 
v příštím roce, tak mu držíme pěstičky a samo-
zřejmě ho budeme podporovat.

VS

Z Mistrovství ČR – Lukáš Svrček (1. místo), 
vítěz Jan Opalenský (2.místo), Jiří Bartko (3. místo)

Kapitální kousek ze Zámeckého rybníka
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Společnost,inzerce

Nejen předvánoční úklid domácností,  rem a kanceláří…. 
Chcete? Rychle, kvalitně a za dobrou cenu!
Volejte nebo pište pro zamluvení termínu: 728 548 150, 
dum.servis.praha@email.cz, Facebook: DŮM servis PRAHA 

Vydává Město Mníšek pod Brdy, se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy,
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911,
e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický občasník.
Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese 
inzerce@mnisek.cz, dále pak poštou nebo osobně na výše uvedené adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je zveřejňován v sekci Zpravodaj města na www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané se nevracejí, za obsah textů odpovídají
jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, Ph.D., Ing. Radim Hreha, Milan Minařík, Miloš Navrátil.
Technická příprava, jazyková korektura a koordinace vydání: Mgr. Jarmila Balková.
Gra cké zpracování: Kateřina Fekoňová.
Tiskárna Mníšek s.r.o., Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy.
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.
Náklad 3 000 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 223 je v pátek 10. ledna 2014 ve 12 hodin. 
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografi e 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo fi rmy, IČ, DIČ).

CO JE TO „ZDRAVÝ MNÍŠEK“?
Pod pojmem „zdravý“ si může každý předsta-
vit něco jiného. Když třeba řekneme, že „kraj je 
zdravý“, nemyslíme tím, že jsou tam lidé zdra-
ví pouze z toho tělesného pohledu, ale že ten 
kraj především smysluplně funguje ke spoko-
jenosti (alespoň většiny) jeho obyvatel.

Společnost může být zdravá teprve tehdy, 
když jsou všechny její složky v přiměřené rov-
nováze. Nemůže nikdo říci, že tu nechceme 
dálnici, když zároveň chceme dostat auta ze 
středů svých obcí a chceme být rychle ve své 
práci – u zdroje svých příjmů, včas, pohodlně, 
atd.  Nelze všemu vyhovět naráz. Život je plný 
kompromisů! Jde jen o to, aby tyto kompro-
misy byly uvedeny v život s čistými (nikoliv 
s pokoutnými) motivy – za obecně prospěš-
ných podmínek.

Nakládání s odpady je pro mnoho lidí spoje-
no s nepříjemnostmi (zápach, prach, mnoho 
aut přepravujících je atd.). Nikdo však nemů-
že říci, že s nimi tedy nakládat nebudeme, 
to bychom se v nich „utopili“ a zahynuli pro 
zápach a šířící se nemoci. Nakládat s odpady 
tedy musíme, jde jen o to – jak. Obecný názor 
je takový, že bychom je nejraději vystřelili na 
Měsíc, protože my je tu nechceme a říkáme: 
„odvezte si je někam jinam“. Ale „tam jinde“ je 
také nechtějí a také říkají, že je chtějí odvézt 
jinam. 

Naopak chtějí, abychom si svůj odpad nechali 
a ještě nám k němu přidají ten svůj. 

Osobně jsem stál u zrodu Mníšeckého regio-
nu. Jeden z prvních počinů regionu byla po-
třeba výstavby skládky komunálního odpadu 
z jeho obcí. Tato skládka byla vyprojektována 
a řádně povolena uprostřed polí a luk mezi 
obcemi Mníšek, Čisovice, Líšnice a Řitka. Tuto 
stavbu by jistě nezastavily ani nadávky jed-
né velmi známé paní z Řitky. V ten čas však 
přichází město Řevnice s nabídkou, že právě 

dostavělo svou skládku a my si tam můžeme 
svůj odpad vozit – 15 let. Lhůta 15ti let je již 
dávno ta tam. 
Dnes se řízené skládky komunálního odpadu 
povolí již jen zřídka a celkově bude vyvíjen tlak 
na třídění odpadu obcemi i jednotlivými obča-
ny. Dále zde bude tlak na způsoby jeho zpra-
cování tak, aby toho, co se nakonec skutečně 
vyhodí na skládku, bylo minimum.

Tříděním odpadů se však nemůže zabývat 
každý. Jednak musí mít od příslušných orgá-
nů licenci, zadruhé to musí být pro ten daný 
subjekt výdělečné, jinak to dělat nebude 
a milé obce, konkrétně milý Mníšku, strč si od-
pad někam, my ti tu tvou povinnost nakládat 
s odpady zadarmo řešit nebudeme! Vše se 
musí vyplatit, jinak to nefunguje. 

Zde se nabízí otázka: Jak se nám to tedy vy-
platí? No, když si ta fi rma s licencí sama spo-
čítá, jak to bude pro ni výhodné, aby nás toho 
odpadu zbavila a nabídne nám ještě fi nanční 
kompenzaci za nepříjemnosti s tím spojené, 
tak budeme zbaveni povinnosti nakládat s od-
pady sami, fi rma sama ponese na svých bed-
rech riziko, že bude pravidelně splácet půjčku 
od banky a že se brzy nepoloží a ještě nám tím 
- navíc - pomůže s řešením dalších problémů, 
kterých je neustále dost, tak to je skutečně pro 
město Mníšek zajímavé. Ano, musí se to správ-
ně ošetřit, ale JE to velmi zajímavé!

Co více si ještě přát? Samozřejmě, že si tu fi rmu 
ohlídáme, aby vše udělala správně, podle plat-
ných norem – za podmínek co možná nejčistší-
ho životního prostředí, kontrola je potřeba.

Co je tedy „Zdravý Mníšek”?
Ta skupina lidí, která si zatím pouze říká 
„Zdravý Mníšek“, mnoho zdravého do Mníš-
ku nepřinesla. To, co po Mníšku slýchám, je 
spíše rozdmýchávání nenávisti, ztěžování cho-
du městského úřadu a jeho lidem. Zkuste se 
vžít do následující modelové situace: 

Bydlíte ve svém domě po generace. Do sou-
sedního domu se nově přistěhují lidé, kteří od 
počátku dávají svému okolí najevo, že jsou tu 
pro to, aby zde působili obecné blaho. Avšak 
to, co od nich skutečně každodenně zakou-
šíte, je házení klacků pod nohy, vystavování 
vás různým stresům a dávání vám najevo, 
že oni jsou tady důležitější nežli vy. Co bude-
te dělat? Budete se mít dobře, anebo budete 
spíše ve stresu? Ze své zkušenosti vím, že ta-
koví lidé ze strachu dělají mnohem více chyb, 
než kdyby „takové pomocníky“ neměli. Mož-
ná dojde i k tomu, že se zcela odstěhujete, 
a své město a místo pod nátlakem přenecháte 
těmto „mírotvorcům“.

To, co očekávám, je skutečně zdravý Mníšek. 
Zdravý Mníšek jsou zdravě uvažující lidé! 

Ti si svobodně zvolí své zástupce, kteří jsou 
schopní a chtějí to dělat jako službu ostatním. 
Potom se všichni ostatní všemi prostředky sna-
ží těmto zvoleným vedoucím města pomáhat 
s jeho řízením a řešením všech známých pro-
blémů. Nebojují proti někomu či něčemu, ale 
za někoho a za něco. Jsou to slušní lidé, kteří 
pomáhají! Nabízejí svůj čas, energii i své pení-
ze k tomu, aby se nám tu žilo lépe.

Osobně přeji nám všem, abychom byli zdravě 
uvažující občané města Mníšku. Pokud se stane 
tento malý, no – spíše velký zázrak, Mníšek bude 
(nikoli fi ktivně – jen na oko) skutečně zdravý! 

Přispějete k němu i vy osobně? Přispějte, pro-
sím. Vždyť můžete! 

Co umíte či znáte tak moc dobrého, čím bys-
te ostatním pomohli a obohatili je? Třeba na 
něco přijdete, co máte a co bude užitečné pro 
ostatní – a třeba i radostné, nemusíme se bavit 
jen o praktických věcech.

Mějte se v Mníšku všichni velmi pěkně.
 S úctou – Jiří Ptáček

PASTA FIDLI, mimo zajeté koleje
Občanské sdružení Náruč založilo sociální fi rmu Náruč s.r.o., kde 
se budou vyrábět čerstvé těstoviny.
Tento nový projekt měl být původně realizován v Řevnicích 
v budově starého nádraží, ale protože jsme zatím nedostali 
investiční grant na přestavbu tohoto domu, který jsme již kou-
pili, budou výrobna čerstvých těstovin a obchod realizovány 
v Mníšku pod Brdy v areálu Eden (v blízkosti školy). 
Na rekonstrukci a vybavení jsme si vzali půjčku od České spo-
řitelny v rámci jejich programu podpory sociálního podnikání. 
Pro neziskovou organizaci je tento krok velice neobvyklý, ale 
našemu projektu věříme a doufáme, že si naše těstoviny Pasta 
Fidli najdou své místo u vás spotřebitelů a podpoříte nás ná-
kupem těstovin. V současné době nás najdete na regionálních 
trzích či akcích a od Nového roku již v síti prodejen, jejichž se-
znam postupně budeme uvádět na našich webových stránkách 
www.pastafi dli.cz.

Naše motto zní: ,,Dát si práci s láskou“.

Gabriela Cyrnerová

Podekování 
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
s panem Antonínem Landou. Děkujeme za projevenou soustrast 
a květinové dary.

Rodina Landova
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VIRY DOKÁŽÍ ZPOMALIT INTERNET

S počítačem dnes občas pracuje 
snad každý z nás. Je to 
především nástroj pro snadnou 

a rychlejší komunikaci. S rozšířením 
internetu je však velmi snadné nechat 
svůj počítač, a tedy i cenná data, 
napadnout zákeřnými viry, různými 
trojskými koni a dalšími virtuálními 
potvorami. Tvůrci těchto „prográmků“ 
to rozhodně s vámi nemyslí dobře. 
Chtějí se nabourat k vašim důvěrným 
datům a informacím. Pokud ne to, tak 
vám alespoň chtějí znepříjemnit život. 
Taková datová výměna, která pak mezi 
vaším a dalším počítačem probíhá, 
jistě zpomaluje vaše internetové toky 
a tedy i rychlost připojení. Totéž se 
může dít i v případě neškodných 
informací, které si odesílají automaticky 
různé sociální sítě, diskusní fóra apod. 
To vše bez vašeho vědomí! Vědci 

a renomovaní odborníci prokázali, že 
takto softwarově poškozený počítač 
má více jak 80 % z nás. 

Z tohoto důvodu je třeba pravidelně 
provádět údržbu každého počítače. 
Zaručeně o spoustě výše popsaných 
procesů ani nevíte. 

Družstvo Eurosignal, které je jedním 
z poskytovatelů internetového připo-
jení v našem okrese, se rozhodlo proti 
tomuto bojovat. Všem nově připoje-
ným nyní nabízí odvirování PC zdarma. 
Pan Tomáš Smrž z jejich centrály nám 
k tomu řekl: „Naši zákazníci se vždy diví, 
kolik škůdců v tom svém železe měli. 
Pak jim samozřejmě internet nejde tak 
rychle,  jak by mohl. My na fi rmě máme 
jak zkušený personál, tak softwarové 
vybavení, které s těmito škodlivými 
programy zamete.“

Tuto službu jsme tedy vyzkoušeli i my 
sami a byli jsme velmi překvapeni. 
Rychlejší bylo stahování videí z YouTu-
be, nahrávání fotek na Facebook nebo 
stahování objemných souborů z da-
tových uložišť. Nejvíc to však bylo po-
znat na samotném prohlížení interne-
tu. Něco tedy na tom, že viry ovlivňují 
rychlost internetu, opravdu bude.

-ered-

Inzerce
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AUTOŠKOLA
BRDSKÁ

Provozovna: V Lipkách 610
Mníšek pod Brdy

Městské kulturní středisko

VÝUKU PROVÁDÍME PRO SKUPINY 
ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AM, A1, A2, A, B, C
Praktické jízdy – Mníšek, Dobříš, Praha   

Úřední hodiny: úterý    16.00 - 18.00 hod.
                             čtvrtek 16.00 - 18.00 hod.

    

INFORMACE: 723 001 687
www.autoskolabrdska.cz

Inzerce

vystydz@energon .cz. cz

² ² ²

reality@energon.cz

²² ²² ²²

²
²

²
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ odborně – cena dohodou. Tel. 603 924 921

VŠE PRO CYKLISTY.  Prodej kol – servis – díly – výbava. 
Mníšek p. B., Dobříšská 134 (vedle Sokolovny), tel. 606 116 163.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, štěpkování větví, pojištění proti případ-
ným škodám. Tel.: 732 879 368

Prodám pozemek pro výstavbu RD v lokalitě Rymaně, blízko žel. 
stanice. 846 m². Zasíťovaný. V r. 2008 SÚ vydal souhlas se stavbou RD, 
nerealizováno. Tel. 777 504 051.
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Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

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!
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5 

přijme pracovníka na pozici: POKLADNÍ
Jedná se o jednosměnný provoz 

pondělí – pátek, sobota 1x za 3 týdny.

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

Poskytnu právní služby ve všech oblastech práva
Poskytnu realitní služby

JUDr. Jiří Tvrdek, advokát, ČAK 12145
Komenského 1533, 252 10  Mníšek pod Brdy 

(u školní jídelny)

Kontakt: 606 476 169
e-mail: advokat.tvrdek@email.cz

4S team  security  

Nabízíme komplexní řešení všech otázek bezpečnosti. 

- detektivní služby  /nevěry, řešení podvodů/ 
- vymáhání pohledávek - vystěhování neplatičů 

-  koncerty, festivaly,  společenské akce - vše na klíč 
- osobní ochrana osob /bodyguarding/ 

- doprovody a převozy financí a spec.  zásilek 
- ostraha objektů /recepční - ostraha prodejen  

-  bezpečnostní poradenství  

             tel:  725 004 004      www.4Steam.cz 

Nabízíme:
- - Montáže všech materiálů

- - Úpravy podkladu, stěrkování

- - Obkládání schodů

- - Lištování

- - Instalace panelů

- - Čištění elastických krytin

- - Odbornost a preciznost

- - Záruky a zpětný servis

- - 12 let praxe v oboru

-

www.podlahyhozman.cz

Podkladové materiály

Dodáváme:

PODLAHY HOZMAN

Tel.: 604 200 378
e-mail: info@podlahyhozman.cz

Přírodní linoleum

Korkové podlahy

Obkladové a stropní panely

Obvodové a přechodové lišty

Stěrky a penetrace

Laminátové podlahy

Dřevěné a dýhované podlahy

Vinyl a PVC

Koberce

Zpracování mezd, vedení účetnictví a

zastupování při jednání s úřady

Vám zajistí účetní s dlouholetou praxí 

na telefonu 603 922 415
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majitelům nemovitostí:
� bezplatnou konzultaci
� přípravu prodejní strategie a propagace
� účinnou inzerci na internetu i v tisku
� vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
� zařazení do vyhledávače nemovitostí REMAX

oběma stranám:
� profesonální přístup a zkušenosti
� právní ošetření u externí advokátní kanceláře
� bezpečnou a pojištěnou úschovu finančních částek
� kompletní servis až do dokončení transakce

zájemcům o nemovitost:
� smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené informace
� informace o novinkách ještě před zahájením inzerce
� rychlé vyřízení hypotéky u všech bankovních domů
� možnost nezávazné schůzky s hypotečním poradcem
� výběr z široké nabídky
� vyhledání nemovitostí na míru

✆ 722 490 490

Jaroslav Pýcha
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

NABÍZÍM

PRODEJ
novostavby RD 3+kk

81m2,
zahrada 820m2,

Nová Ves pod Pleší

PRODEJ
nízkoenergetické
nemovitosti
se třemi byty

na okraji přírodního
parku

nedaleko Příbrami

PRODEJ
zrekonstruované

vily
6+kk/G 240m2,
Březová-Oleško

PRODEJ
pozemku na úpatí
brdských lesů,

708m2,
Vižina

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Obraťte se na nás – specialisty na Mníšek pod Brdy a okolí, GENERAL REALITY a.s., Pražská 13.

www.mniseckyeden.cz
www.general-reality.cz

-  v lokalitě jsme úspěšně prodali více než 350 nemovitostí
-  zajišťujeme kvalitní služby, za kterými si stojíme

-  jsme důvěryhodní – většina klientů se k nám vrací nebo nás dále doporučují
-  jsme partnery developerských projektů v lokalitě (Mníšecký EDEN a další)

-  máme databázi přímých kupujících, kterým jsme schopni Vaši nemovitost ihned nabídnout 
-  většinu nemovitostí pak prodáme přímo bez veřejné inzerce

-  podporujeme místní akce (Skalecká pouť, Brdský kos a další)
-  informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné

-  cílená inzerce - vydáváme vlastní realitní časopis distribuovaný přímo do spádových lokalit
-  nabízíme bezpečný obchod založený na profesionálních právních službách

Zdeňka Benešová
tel.: 728 961 519  
e-mail: mnisek@general-reality.cz, www.general-reality.cz

1+kk
cena 1.684.635 Kč vč. DPH
ideální i pro seniory

3+kk
cena 2.486.159 Kč vč. DPH
komfortní byt pro pár  
i mladou rodinu

4+kk
cena 3.786.807 vč. DPH
nadstandardní byt  
pro rodinu

v každém domě pouze 3 byty, parkovací stání, každý byt s vlastní zahrádkou,  
nízké provozní náklady, nastěhování červenec 2014

Chcete prodat nemovitost  
v Mníšku pod Brdy a okolí? 

Těšíme se na spolupráci, za tým mníšecké pobočky srdečně,

Nové byty ve viladomech Mníšecký EDEN

v této etapě  již vyprodáno.


