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Brdský kos

soBota, 25. května 2013

Zahrada státního Zámku mníšek pod Brdy

Již 13. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež.

předsedkyní poroty bude Zora Jandová.
detailní informace (soutěžní podmínky, kontakty) 

uvnitř čísla. 

www.mnisek.cz

ROČNÍK 38, ČÍSLO 218-219  duben 2013
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

městečka pod skalkou
Zpravodaj

Teplého počasí ani slunce si letos zatím moc neužíváme. Doufám tedy, 
že vás potěší a symbolicky zahřeje naše jarní a letní nabídka kultury. 
Upozorním zatím jen na některé, ale mníšecké jaro a léto bude zase 
bohaté na hudbu, zábavu i tanec.

V polovině dubna jsme zahájili výstavní sezónu v Barokním areálu 
Skalka. Zahajovací vernisáž výstavy obrazů a kreseb akademické 
malířky Jitky Štenclové se uskutečnila v sobotu 13. dubna 2013.  
Letos nás čeká celá řada dalších zajímavých výstav. K jistě 
nejzajímavějším bude patřit expozice Starý Mníšek, která potěší 
nejen místní rodáky, ale nově přistěhované. Letos uplyne 70 let od 
úmrtí našeho nejznámějšího rodáka – Františka Xavera Svobody. Rádi 
bychom si toto výročí připomněli i mimořádnou výstavou, kterou 
uspořádáme v poustevně na Skalce. 

18. května nás čeká májový program naplněný folklórem a tradicemi. 
Staročeské máje zahájí letos první Brdský farmářský trh. Májovou 
venkovní bohoslužbu připraví mníšecká farnost. Odpoledne bude 
program pokračovat setkáním spolků a krojovaných souborů na 
zámku, průvodem na náměstí a vystoupení nejen profesionálních 
folklórních souborů, ale také našich dětí ze školek a škol. Vůbec poprvé 
vystoupí zahraniční účinkující. 

25. května se v zámecké zahradě uskuteční již třináctý ročník Brdského 
kosa. Přijďte pozdravit všechny malé i větší zpěvačky a zpěváky  
a fandit jim. Při té příležitosti zavzpomínáme také na Vladimíra Čecha, 
který se na moderování Kosa moc těšil, ale bohužel se mu tohle přání 
už nesplní a my jsme tím přišli o zážitek slyšet jeho příjemný hlas  
a laskavý humor. 

Bohatý program připravujeme v létě na zámku. Určitě nezapomeňte 
začátkem července na Dobývání zámku švédskými vojsky a v polovině 
srpna si nenechte ujít divadelní představení Postřižiny. Je to víc než 
čtyři roky, co tohle divadlo v zámecké zahradě někteří z vás viděli. 

Na nádvoří zámku chystáme i malou novinku – letní kino. Zkušebně 
jsme promítali už v minulém roce a myslím, že si letní promítání najde 
své příznivce. Budeme promítat na velkém plátně s úhlopříčkou přes 
šest metrů a výborným prostorovým zvukem. Chystáme i animované 
filmy pro děti. Odstartujeme v červnu zřejmě filmem Temný rytíř 
povstal nebo Nedotknutelní. V době prázdnin se můžete těšit na 
Dobu ledovou IV. Nebude chybět popcorn ani cola... 

Přeji Vám brzy už skutečné jaro, rozkvetlé zahrádky a těším se na 
setkání na kulturních akcích.

 Dr. Petr Digrin, starosta

staročeské máJe
sobota 18. května 2013,  8-19 hod.
státní Zámek mníšek pod Brdy,

náměstí F. X. svoBody

  tradiční jarmark
  Brdský farmářský trh

  setkání a průvod spolků a sdružení
a krojovaných souborů
  předání práv slavit máje

  vystoupení dětí z mateřských škol, 
základní školy, základní umělecké školy
  soubory klíček, Laskavec, rosénka
  poprvé zahraniční hosté: akropolis (Řecko) 

a Gerník (rumunští češi)
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 
dočkali jsme se. Naše několikaletá snaha 
bude konečně završena konkrétním činem.  
V dubnu se začne stavět protihluková stěna  
u rychlostní komunikace R4. Je to dobrá zprá-
va pro všechny obyvatele Mníšku, ale zejména 
a hlavně pak pro ty, kteří bydlí v okolí dálnice. 
Město napsalo řadu urgencí, dopisů, vyvola-
lo řadu jednání na Ředitelství silnic a dálnic  
i s představiteli ministerstva dopravy. Využili 
jsme každé formální i neformální příležitosti, 
jak stavbu prosadit a přimět všechny zaintere-
sované k prosazení projektu a hlavně – uvol-
nění finančních prostředků. To se nakonec 
povedlo a díky všem, kteří se snažili pomoci.
Investorem a garantem stavby je ŘSD,  
stavební povolení vydávalo Ministerstvo  
dopravy ČR, zhotovitelem bude firma Skanska. 
Práce započnou nejpozději na konci dubna  
a skončí za cca 2 měsíce. Začne se u garáží, 
přeložkou elektrického vedení. Současně se 
stavbou bude ale na dálnici omezena dopra-
va, je možné, že v obou směrech. Všichni tedy 
buďte opatrní.
Dojde také ke krátkému omezení dopravy 
před garážemi, kde se bude dělat především 
přeložka elektrických kabelů. Firma Skanska 
se ale zavázala, že bude všechny majitele gará-
ží včas a dostatečně o omezeních informovat. 
A jak bude stěna vypadat? Dlouhá je 242 m,  
při poměrné výšce 2,5 až 3,5 metru. Kon-
strukce stěny bude ze železobetonových 
prefabrikovaných panelů s jednostranně 
pohltivou složkou. Vzhledem k délce stěny 
menší než 300 metrů nejsou ve stěně žádné 
únikové otvory. Ze strany od dálnice budou 
plochy natřeny barevně, z druhé strany, od 
garáží, zahrad a domů budou osázeny po-
pínavé rostliny. Stěna by tak z pohledu měla 
být hezky zelená.
Protihlukové ploty jsou navrženy v délce 
129,75 m, v poměrné výšce 2,0 až 3,0 m  
a v délce 24,1 metrů o výšce 2,5 metru.  
Výplňové desky musí splňovat požadavek 
na pohltivost min. kategorie A1. Na stavbě 
jsou navržena také individuální protihluková 
opatření.

               Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

l  RM souhlasila s návrhem umístit dva retardéry v ulici Nová v místě „před a za 
objektem školky“ s tím, že jejich umístění bude realizováno v rámci plánované 
rekonstrukce této komunikace, a to v roce 2013.

l  RM projednala dopis – oznámení – zdroj znečištění životního prostředí na po-
zemcích pod areálem Kovohutí. Jedná se o lokalitu s dlouhodobou ekologickou zátěží.  
K této problematice RM naposledy přijala usnesení č. 22-049/2012 v souvislosti s projed-
náváním návrhu studie – Navýšení kopce v Mníšku pod Brdy. RM nesouhlasila s navrženým 
způsobem rekultivace (prosté zavezení zeminou) a požadovala odstranění uložených stěrů  
v bývalém odkališti – tedy standardní likvidaci staré ekologické zátěže. Město Mníšek pod 
Brdy bude u Krajského úřadu Středočeského kraje iniciovat výzvu provozovateli Kovohutě 
Holding DT, a.s., aby v nejkratší lhůtě dodal návrh závazných podmínek pro původní sklad 
Al stěrů s řešením na odstranění největšího zdroje znečišťování povrchových a podzem-
ních vod v prostoru Bažantnice.

l  Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 – o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládá-
ní se stavebním odpadem.

l  Zastupitelstvo města schválilo Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy 
do schválení rozpočtu pro rok 2013, včetně časového plánu tvorby rozpočtu města pro 
rok 2013.

l  Zastupitelstvo města schválilo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013. Výše vodného 
bude 40,70 Kč bez DPH a výše stočného 29,56 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena 
sazba DPH platná od 1. 1. 2013.

l  Zastupitelstvo města pověřilo starostu a radu města, aby starosta a všechny orgány měs-
ta Mníšku pod Brdy učinili v samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby 
zabránili výstavbě zařízení na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy. Za tímto 
účelem se ukládá, aby příslušné orgány zejména nepodepsaly žádné smlouvy, souhlasy, 
rozhodnutí ani jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu zařízení 
na spalování odpadů (spalovny) v Mníšku pod Brdy.

l  Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Mníšku pod Brdy na rok 2013 včetně rozdě-
lení prostředků systému GRANT 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014-2016.

l  Zastupitelstvo města vyhlásilo místní referendum pro všechna katastrální území města 
Mníšek pod Brdy na den 17. 5. 2013 od 14.00 do 20.00 hod.

l  Zastupitelstvo města konstatovalo, že

1)  předpokládané náklady spojené s konáním místního referenda jsou ve výši cca 72 000 Kč 
– náklady spojené s provedením místního referenda budou hrazeny na základě rozpočto-
vého opatření ODPA 6173.

2)  náklady města na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze obtížně odhad-
nout, výrazně záleží na předmětné otázce a odpovědi. Náklady však mohou opakovaně 
ovlivnit či dokonce přesáhnout i roční rozpočet města, v takovém případě opatření pod-
léhají rozhodnutí zastupitelstva města (např. právní služby, žaloba za ušlý zisk, zmařená 
investice apod.) na základě rozpočtového opatření ODPA 6173.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zprávy z radnice

ZMĚnA úřEDních hoDIn úřADU PRácE
S účinností od 1. 2. 2013 platí změna úředních hodin. Tato změna úředních hodin se týká 
Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu-západ, se sídlem Kartouzská 200/4,  
Praha 5. 

Pondělí 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 11.00 hodin
Středa 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin
Pátek 8.00 – 11.00 

V pátek jsou úřední hodiny určeny jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem 
žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty. 
Info ÚP Praha - západ
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Zprávy z radnice

MBú?  
JE To chYTRé TEchnIcké řEšEní, 
říká IVo kRoPáčEk Z hnUTí DUhA 

Kdo je Ing. Ivo Kropáček? Vedoucí 
programu odpady Hnutí DUHA. 
Vystudoval odpadové hospodář-
ství na Vysokém učení technickém  
v Brně. Několik let pracoval v br-
něnské a pak olomoucké místní 
pobočce Hnutí DUHA. Nyní vede 
odpadový program celé organi-
zace Hnutí DUHA. Má na starost 
prosazování lepších recyklačních 
služeb pro domy a byty či legisla-
tivy podporující prevenci odpadu. 
Napsal několik publikací, počína-
je odbornými studiemi přes ma-
nuály pro radnice až po vzděláva-
cí brožurky pro děti. Velkou část 
svého pracovního času věnuje 
také spolupráci s městy a obcemi.  
Je členem Rady odpadového 
hospodářství, poradní instituce  
ministerstva životního prostředí. 

Ivo Kropáčka jsme oslovili s prosbou o rady, konzultace a vyjádření ve 
věcech, kterým Ivo rozumí víc než drtivá většina lidí v celé zemi. Téma 
„spalovna a třídička“ zajímá snad každého (nejen) Mníšečana. To, že si 
Ivo našel čas, je skvělá zpráva a jsme mu za to vděčni. Na dálku přes  
e-maily a pak také osobně, při návštěvě v Olomouci, vznikl krátký rozho-
vor, ve kterém jsme se pokusili položit otázky, které by nad „spalovnou  
a třídičkou“ snížily počet otazníků na minimum. A mimochodem – Ivo 
na schůzku do kavárny Opera přišel přímo z on-line rozhovoru pro  
Deník.cz, kde čtenářům odpovídal zejména na otázky kolem třídění, 
spaloven a také odpovědnosti každého z nás k životnímu prostředí.

Ivo, jak dlouho se zajímáte o odpadové hospodářství?
Dlouho. Vlastně celý svůj profesní život se věnuji odpadům, už od školy. 
Diplomovou práci na VÚT v Brně jsem napsal na téma spalovna komu-
nálního odpadu v Brně.

Co je mBÚ?
Na začátek je důležité říct, že mechanicko–biologická úpravna není 
spalovna. MBÚ (mechanicko–biologická úprava) představuje zpraco-
vání směsných komunálních a živnostenských odpadů pomocí mecha-
nického roztřídění, jak na využitelné (energeticky či materiálově), tak 
i  nevyužitelné odpady, a dále biologické úpravy vytříděných zelených 
odpadů, jako je tráva nebo listí, kuchyňských odpadů a podobných  
složek. Jedná se o úpravu odpadů, při které se využívá různých druhů 
biologických,  mechanických  a fyzikálních procesů v kombinaci různých 
postupů k dosažení řady cílů. Hlavní cíl MBÚ je minimalizovat dopad  
na životní prostředí spojený s konečným odstraňováním biologicky  
rozložitelných odpadů a k tomu získat další hodnotné materiály ze vstu-
pujících odpadů v podobě materiálově či energeticky využitých materi-
álů, jako je především výhřevná frakce tuhého odpadu, bioplyn, kovy atd.  
A výhřevná frakce? Spaluje se někde (například v cementárně) něco 
(třeba uhlí) a k tomu se přisypávají nasekané kousky odpadů (stejně tak 
jako se přisypává nasekaná biomasa do uhelné elektrárny, abychom še-
třili palivem). Jednoduché...

Je mBÚ zastaralá technologie?
Je to jedna z inovací, které se v odpadovém hospodářství prosadi-
ly v minulém desetiletí. Na myšlence MBÚ sice není nic moc nového.  
V okolních státech, jako je Německo nebo Rakousko, se užívají už léta. 
Technologie MBÚ by neměla být zastaralou, ale naopak moderní tech-
nologií, která využívá inovovaných prvků a prostředků.

V Mníšku plánují postavit MBÚ, která zpracuje až 40 tisíc tun odpadu 
ročně. Je to malý nebo velký provoz?

Existují i opravdu malé provozy na 20 000 tun odpadu ročně.  
100 000 tun je zase už dost velký provoz. Takže zamýšlených mníšec-
kých 40 000 tun je dolní hranice středního projektu.

co PRo LETošní Rok PřIPRAVUJEME 
VE MĚSTĚ?
Pro letošní rok připravilo město celou řadu investic a oprav. Opravy se 
budou týkat především silnic a chodníků, dostane se i na některé bu-
dovy města. Díky dobrému hospodaření a zvýšení daňových příjmů 
změnou zákona o rozpočtovém určení daní rozhodlo Zastupitelstvo 
našeho města při schvalování rozpočtu, že značná část nových příjmů 
bude investována právě do oprav. Na co se můžete těšit a co nám více 
či méně bude komplikovat život? 

V letošním budeme dále pokračovat s rekonstrukcí ulic na Starém síd-
lišti. Především se dokončí oprava ulice 9. května v úseku od Domova 
důchodců až k ulici v Lipkách. Opravena bude jak silnice, tak chodník 
podél školky a bytových domů. Vzniknou lepší parkovací stání, část uli-
ce se změní na jednosměrnou. Společně s opravou této ulice se začne 
opravovat i ulice Skalecká a Rudé armády. Počítáme i s úpravou ulice 
Lhotecká, Lhotecká podél bytovek a s prodloužením chodníku v Lip-
kách.

Práce budou probíhat i na Novém sídlišti a v přilehlých ulicích. V prů-
běhu prázdnin dojde k úplné uzavírce části ulice Nová od Dobříšské 
po Vejhrádek. Musíme zde zcela zrekonstruovat kanalizaci a vodovod. 
Po provedení této důležité opravy pak proběhne kompletní přestavba 
silnice včetně chodníku, realizace retardéru jako na ulici Jana Šťastné-
ho a k stavbě nového přechodu pro chodce mezi ulicí Nová přes uli-
ci Dobříšská. Další opravy na Novém sídlišti se připravují pro ulici Ke 
škole a vznikne projekt zbývající části ulice Nádražní a křižovatky před 
základní školou, která je především v ranních hodinách, kdy děti chodí 
do školy, velmi nepřehledná.   

Pokračování výstavby vodovodů a kanalizace. Letos budeme pokračo-
vat především se stavbou kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě. 
Stavební firma by měla nastoupit koncem měsíce dubna a pokračovat 
spádovými stokami od ulice Lhotecká směrem k lesu. V Rymani se do-
končí kanalizace kolem penzionu – v Kamenném a zřejmě zahájíme 
rekonstrukci čistírny odpadních vod. 

A co se plánuje nebo buduje v dalších částech města, které jsme dopo-
sud nezmínili a kde lze očekávat změny? 

Drobná omezení v průběhu dubna budou po celém městě, a to v sou-
vislosti s opravami komunikací po zimě. Tyto opravy se dotknou přede-
vším ulic Komenského, Řevnická, Lhotecká, Dobříšská a dalších. 

Hlavní prostředky letos půjdou do školství. Rekonstrukcí projde sute-
rén školní družiny, kde připravujeme nové třídy pro výtvarné oddělení 
základní umělecké školy. Vznikne zde třída pro keramiku, výtvarnou 
výchovu a další menší třída pro počítačovou grafiku. Věříme, že se 
nové třídy „rozjedou“ od září letošního roku. Také základní škola dozná 
změn. Především je třeba pro příští školní rok zajistit novou učebnu 
a pro následující léta další prostory pro šatny, dílny, knihovnu, školní 
klub a další třídy, neboť dětí v naší škole přibývá.

Úpravy dozná i hřbitov. Zde se počítá s pokračováním opravy hřbitovní 
zdi. Taktéž se zahájí kompletní přestavba sběrného dvora. 

Další peníze budou investovány do výměny oken v domě č. 555 na sta-
rém sídlišti, do výstavby klubovny na Rymaních, do nového tréninko-
vého hřiště pro mníšecký fotbal, do úpravy a odvodnění ulice na Oboře 
a dalších drobnějších akcí.

Jan Junek a Jaroslav Bednář, oba referenti OSMI

UPoZoRnĚní  
PRo náJEMcE ZAhRáDEk
Odbor správy majetku a investic upozorňuje zahrádkáře – nájemce za-
hrádek v zahrádkářských osadách U RYBNÍČKU, POD HŘIŠTĚM a OBO-
RA, že jsou povinni mít ke dni 31. 1. 2013 zaplacené nájemné za užívání 
zahrádek na rok 2013.

Termín splatnosti nájemného vychází z uzavřených smluv o nájmu.  
Z těchto smluv vyplývají i další povinnosti nájemců, m.j. udržovat  
zahrádky v dobrém stavu. Odbor správy majetku a investic v této  
souvislosti sděluje, že bude prováděna průběžná kontrola, zdali jsou 
pronajaté zahrádky užívány řádným způsobem.   

                                     Ing. Jana Gerstenbergerová, vedoucí OSMI
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Zprávy z radnice

Jaký je názor hnutí duha na mBÚ?
Obecně pozitivní. Je to chytré technické řešení, jak snížit množství 
skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu a dobře využít zbyt-
kové materiály z recyklace, abychom neplýtvali odpadními surovinami. 
Ekologické organizace většinou na malá a střední MBÚ nic nenamítají. 
Záleží také na tom, jak je postavena smlouva, zda nedojde kvůli pro-
vozu k tlaku na vyšší produkci odpadů. Prevence, opakované použití  
a recyklace musí mít před MBÚ přednost. 

čím může být mBÚ nebezpečná?
Už jsem o tom mluvil předtím. U nás ještě žádné moc velké zkušenosti 
nemáme, ale je třeba dávat pozor, aby se dotřídění nedělalo lajdácky.

Co je lepší než mBÚ pro realitu v čr? víme, že v německu od mBÚ 
ustupují, ale tam je jiná platforma systému, že?
V Německu mají jiné zákony, nesmí třeba skládkovat ani spalitelný od-
pad. U nás se naopak spalitelný odpad skládkovat může. MBÚ je 3krát 
levnější než spalovna, tím mám na mysli investice. Vláda, kraje a prů-
mysl povětšinou tvrdě podporují spalovny. Jestli u nás někdo podpo-
ruje třídění, tedy i MBÚ, tak to jsou ekologické organizace. Právě jako 
bariéru před spalovnami a pro lepší využití recyklovatelných surovin  
v odpadu.

Co by bylo možné doporučit městu, jaké uložit podmínky při pří-
padné stavbě mBÚ?
To je složitá otázka a ještě složitější odpověď. Podmínky znáte nejlépe 
sami. Potřeboval bych velmi, velmi podrobně prozkoumat projekt. Ne-
přikazoval bych jim ale, aby RDF palivo prodávali, nechal bych je klidně 
tu výhřevnou frakci skládkovat. Například naši angličtí kolegové říkají, 
že je to z hlediska exhalací lepší. Možná je to budoucí zásobárna ropy 
– plasty jsou povětšinou z derivátů ropy a třeba bude za X desítek let 
technologie, která pak dokáže plasty přeměnit zpět na ropu nebo jí po-
dobný energetický zdroj. Naprosto chápu, že chcete zabránit spalování 
u vás, s tím také souhlasím.

Lidé se obávají, že je mBÚ jen předvoj spalovny. uvr ale oficiálně 
zveřejnil informaci, že spalovna na mníšku opravdu nebude.
Naopak klasické spalovny jsou založeny na tom, že neobsahují dotřídě-
ní směsných odpadů. Proč by se provozovatelé namáhali před spálením 
vše třídit? To nemá logiku a bylo by to drahé. Naopak lobby spaloven 
tlačí na spalování bez třídění. Spalovna, jíž by předcházelo MBÚ, je mož-
ná – ale pozor! Nešlo by o obyčejnou spalovnu komunálního odpadu, 
ale o speciální spalovnu, která by spalovala jen a pouze onu vysoce 
výhřevnou frakci (RDF palivo). Taková spalovna se ale v Mníšku nikdy 
nepostaví, nikomu se taková investice nevyplatí a jak známo, vše řídí 
peníze. To už je lepší frakci odvážet do cementáren a používat namísto 
paliva.

Je nějaká mBÚ v čr?
Stejný grant jako ÚVR dostala ještě obec Radim, Compag Mladá Bole-
slav, Sokolovská uhelná ve Vřesové a Ekologie s.r.o. (na portálu EIA jsou 
projekty k dispozici) Já o žádné jiné MBÚ nevím. Na druhou stranu, ÚVR 
má odsouhlasenou dotaci, tak by mohlo mít prostředky na to, aby MBÚ 
postavilo pořádně a s velmi kvalitní technologií.

v čem může být mBÚ pro město a region významná?
Mohli byste mít nějaký peníz z každé tuny zpracovaného odpadu - po-
kud se vám to ale podaří domluvit. Budete mít koncové zařízení pro váš 
odpad a do budoucna nebudete muset platit drahé spalování. Pokud 
by to dobře fungovalo, což bych vám přál, mohli by se k vám jezdit dívat 
na exkurze, jak lze chytře využívat zbytkové odpady bez spaloven.

Co odpovídat na otázku, „nechceme, aby nám sem vozili odpad  
z jiných míst, nechceme to ani pro nás, ať si to postaví jinde!“.
ÚVR dostal na MBÚ dotaci, takže to bude stát minimum peněz. Pokud 
to nebude stát v Mníšku, bude to stát někde jinde, ale pro Mníšek a pro 
okolní obce by to do budoucna znamenalo dražší nakládání s odpady. 
Je potřeba se na celou věc dívat s širšími aspekty. Musí se nějak zajistit, 
aby bioodpad nekončil na skládkách. A MBÚ je možnost, jak toho do-
sáhnout. Samozřejmě by MBÚ mohly být přímo na skládkách, ale tako-
vé projekty nikdo nepředložil. 

SnIŽME SPoLEčnĚ nákLADY nA 
EnERGIE PRo nAšE DoMácnoSTI!
Chcete si snížit náklady na domácnost? Město Mníšek od Brdy pro Vás 
připravuje možnost, jak snížit náklady na elektrickou energii a zemní 
plyn. Město Mníšek od Brdy pro Vás připravuje možnost, jak platit za 
tyto služby méně. 

Elektřina, zemní plyn, potraviny, mobilní volání. To jsou základní potře-
by, za které v dnešní době utratí každý z nás nemalé částky. Každoroční 
nárůst cen tak není dobrou zprávou ani pro firmy, natož domácnosti. 

Většina z nás se domnívá, že ceny tohoto zboží či služeb nemůže nijak 
zásadně ovlivnit. Běžný občan nemá čas obíhat všechny dodavatele a 
studovat jejich složité smlouvy a podmínky a pátrat po tom, kdo mu tak 
asi nabídne skutečně nejvýhodnější ceny. Jen těžko se kolikrát vyznáte 
ve složitě napsaných podmínkách energetických dodavatelů, nehledě 
na to, že tyto dodatky a podmínky obvykle přesahují několik stran.

I proto se město rozhodlo využít podobné postupy, jaké letos využije 
ke snižování svých nákladů na elektřinu a plyn a dát je k dispozici oby-
vatelům města Mníšek. „Doufáme, že tímto nápadem alespoň částečně 
pomůžeme zmírnit tlak z rostoucích cen a s tím narůstajícího nedostat-
ku financí v rozpočtech domácností,“ řekl k záměru starosta města Petr 
Digrin.

Jak to funguje?
Čím více nás bude, tím nižší ceny získáme! Ano, princip je vlastně jedno-
duchý. Proč nemají domácnosti takové ceny jako města nebo podniky? 
Protože jsou ve vztahu k velkým společnostem příliš slabé. Jediná do-
mácnost není pro velké dodavatele energií obchodně až tak zajímavý 
klient. Je to však jiné, když domácnosti svou poptávku po novém do-
davateli sdruží a dají dohromady velký objem odběru energie. O ten 
budou velcí hráči otevřeně soutěžit.

Důkazem je samotné město Mníšek. Tímto způsobem město letos po-
prvé nakoupí elektřinu a zemní plyn za úřad a všechny městem zřízené 
organizace. Pro samotnou soutěž využijeme elektronickou aukci, což je 
stejný princip, jako když probíhá dražba, akorát že dodavatelé snižují 
ceny směrem dolů. Předpokládáme, po zkušenostech z jiných měst a 
obcí, že se nám podaří snížit cenu za elektřinu a plyn až o 20%. A po-
dobným způsobem by proběhla aukce pro všechny domácnosti, které 
se do projektu připojí.

Jak na to?
Pokud vás tato možnost zaujala a přemýšlíte, že byste se připojili, při-
pravte si kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny a zemního 
plynu (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a dále roční vy-
účtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu.

Pak už jen sledujte další Zpravodaj města nebo internetové stránky 
města, kdy se celá akce spustí a kde se dozvíte další důležité podrob-
nosti, podmínky a postup!

Celý projekt zastřešuje Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci se společ-
ností eCENTRE. Občané našeho města, kteří se zapojí, za tuto spolupráci 
nebudou platit žádné poplatky!

mohou z provozu mBÚ hrozit nějaké ekologické havárie?
Každý provoz se může porouchat a přinést nějaké komplikace.Úkolem 
všech, i města, by mělo být, aby se už nyní, v rámci projednání tako-
vá rizika minimalizovala, tedy už prostudování technické dokumenta-
ce. Např. zápach je možné zcela eliminovat velmi účinnými aktivními 
biofiltry. Také bude záležet na dobře vypracovaném provozním řádu  
a k němu by se mělo město snažit také vyjádřit a stanovit si podmín-
ky. K tomu se ale vytvořila poradní odborná komise, která podle mých 
informací pracuje velmi odpovědně a ta městu jistě dodá ta nejlepší 
doporučení.

Ivo, děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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VýZVA k DoPLnĚní A oZnAčEní 
DoMů TABULkoU S číSLEM  
PoPISnýM
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na ustanovení § 31. zákona  
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve kterém se píše, že „Budova musí být 
označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak“. Budova 
se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, 
nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního 
charakteru. V průběhu stavebních úprav domu, např. nástavby nebo 
fasády,  je třeba, aby tabulka s č. p. byla umístěna za okno nebo na vrát-
ka.

vyzýváme a žádáme tímto majitele domů, aby zjednali nápravu a domy 
číslem popisným nebo evidenčním označili. 

Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné, nebo dokonce žádné 
označení jeho budovy může mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe 
ukazuje, že hasiči či sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, 
že dům byl označen pouze nedostatečně  „uměleckým“, tudíž neplat-
ným číslem či nebyl označen vůbec, takže se udaná adresa prostě nena-
šla. Značné potíže to působí i poštovním službám a firmám.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

JAk chcEME hoSPoDAřIT S oDPADY 
DnES I V BUDoUcnU?
Na základě dotazů občanů našeho města a diskusí, které jsou v této věci 
vedeny, se redakce Zpravodaje městečka pod Skalkou rozhodla zeptat 
místostarosty města, Vlastimila Kožíška, který má oblast údržby a na-
kládání s odpady na starosti, na současnost i budoucnost odpadového 
hospodářství města. Za redakci se ptala Ivana Černá.

Redakce:
V nedávné době se hodně hovořilo o výstavbě spalovny odpadů v are-
álu ÚVR v průmyslové zóně a později o třídírně komunálních odpadů. 
O záměrech byla zveřejněna celá řada protichůdných informací. Jak to 
vypadá dnes? 

Kožíšek:
Záměr výstavby spalovny komunálních odpadů v areálu ÚVR je dnes 
fakticky zastaven. Zde není žádný důvod k obavám. Neznamená to 
ovšem, že by někdo jiný, jiný zájemce, nemohl s podobným návrhem 
přijít někdy v budoucnu, třeba za 10 let. Tato možnost tu je a bude. Kaž-
dý může přijít s plánem, ať už dobrým nebo špatným. 

Redakce:
A co třídírna odpadů neboli MBÚ (Mechanická třídírna a biologická 
úpravna komunálních odpadů) ?

Kožíšek:
O stavbě koluje celá řada protichůdných názorů. Proto také zastupitel-
stvo a rada města v prosinci a v lednu založily odbornou komisi. Úkolem 
komise bylo zjistit, jak to skutečně je.  Jaké jsou výhody a nevýhody 
MBÚ. Komise je sestavena ze tří zástupců města, dvou zástupců sdruže-
ní Zdravý Mníšek a dvou odborníků. Jednoho jmenovalo Město Mníšek 
pod Brdy, druhého sdružení Zdravý Mníšek.

Redakce: 
A dospěla komise k nějakému společnému závěru?

Kožíšek:
Ano, komise shromáždila celou řadu podkladů o MBÚ a na většinu dů-
ležitých otázek odpověděla. Závěry jsou poměrně obsáhlé a jsou volně 
k dispozici na internetových stránkách města. 

 Redakce:
K internetu ale nemá každý přístup, je možné zmínit alespoň ty zásad-
ní závěry? Celou řadu občanů zajímá, jak to je s dopravou, množstvím 

zpracovávaného odpadu, zápachem nebo zda-li v Mníšku nemůže 
vzniknout velká „černá skládka“?

Kožíšek:
Samozřejmě je zmíním, přesto bych zájemce rád odkázal na kompletní 
závěry z jednání komise, kde je to přesné. Vše je k dispozici a prostudo-
vání i na městském úřadu, kdokoliv může přijít. K otázkám, na které jste 
se ptala, zaujala komise následující společné, jednomyslné stanovisko.

V případě dopravy se dospělo k závěru, že dopravní zátěž Mníšku a oko-
lí provozem třídírny vzroste minimálně. Linka bude zpracovávat odpad 
Mníšku a okolních obcí a její „kapacita“ není přemrštěná. Černá sklád-
ka zde vzniknout nemůže. Navážený odpad se po zpracování odváží 
a pokud by nebyl odbyt, linka nemůže pracovat. Zpracovaný odpad 
je totiž nejprve nutno do určité doby odvézt, teprve poté se linka dá 
znova spustit. Pro případ požárního nebezpečí je provoz velmi dobře 
zabezpečen. 

Mezi problémy naopak patří zápach. Zde je nutné ověřit kvalitu aktiv-
ních biofiltrů, které se mají do haly instalovat. Komise taktéž dala návr-
hy, jak provádět účinnou kontrolu v areálu třídičky.

Redakce:
Má ale stavba takovéto třídičky v průmyslové zóně Mníšku nějaký vý-
znam, není to zbytečné? Nebylo by nám bez ní lépe? Vždyť to dnes fun-
guje docela dobře, poplatky za odpady v Mníšku přece klesají…

Kožíšek:
Stavba třídírny není pro Mníšek úplně nutná. Můžeme fungovat i bez 
ní. Co je však pro Mníšek a okolí naprosto nezbytné, je provoz pře-
kladiště odpadů. Bez něho se už dnes neobejdeme. Na tom se zce-
la jednoznačně shodla i komise. Toto překladiště funguje v areálu 
ÚVR v průmyslové zóně od roku 2008-2009 a snižuje nám náklady 
na dopravu odpadů na vzdálené skládky. To v současné době fungu-
jící je ale velmi primitivním zařízením a bez zabezpečení. 

Třídírna toto překladiště nahrazuje. Místo toho, aby se odpad do ÚVR 
přivezl a jen přeložil na velké kamiony a odvezl na skládku, projde na 
lince procesem třídění. Zjednodušeně se to dá popsat takto: přibližně 
desetina odpadků se vytřídí a prodá (kovy, elektronika, některé plas-
ty…), polovina odpadků se rozdrtí a upraví na palivo s lepší výhřevností 
než hnědé uhlí a prodá cementárnám nebo teplárnám (Radotín, Čížko-
vice, Příbram…) a teprve zbývajících čtyřicet procent se uloží na sklád-
ku mimo Mníšek pod Brdy.  Přijde mi to jako velmi efektivní krok vpřed, 
kdy zastaralé a nezabezpečené překladiště, které nutně potřebujeme, 
bude nahrazeno moderním zabezpečeným zařízením, které si mohu 
zkontrolovat a které z poloviny navezených odpadů vyrobí prodejnou 
surovinu – palivo.   

Redakce:
Proč ale tyto plány vznikly, co vás jako Město k tomu nutí? Má Město v 
oblasti odpadového hospodářství vůbec nějaký dlouhodobý plán, exis-
tují nějaké úvahy? Není to jen výstřel do prázdna, nějaký experiment?

Kožíšek:
Město se začalo odpady zabývat kolem roku 2007 a  skutečně intenziv-
ně pak v letech 2008 a 2009. Co nás k tomu nutilo? Odpověď je jedno-
duchá. Dvě věci. Tou hlavní byla zkušenost, kterou jsme získali v době, 
kdy Řevnice zcela náhle zavřely skládku a Mníšek i ostatní obce v okolí 
byly nuceny ze dne na den odvážet odpad až do Chrástu u Březnice 
nebo Ďáblic. Náklady na likvidaci odpadu během pár měsíců vzrostly 
několikanásobně a Město začalo doplácet statisíce. Druhým důvodem 
je návrh nového zákona o odpadech, jehož schválením dojde k výraz-
nému zdražení odpadu, který uložíte na skládce. 

Redakce:
Takže nějaký plán existuje, můžete ho popsat?

Kožíšek:
Ano, plán existuje. Vznikl v letech 2008 až 2010 a na jeho základě byl 
položen i volební slib poplatky snížit na polovinu. Jeho hlavním cílem 
je snížit množství směsného komunálního odpadu, který je na likvidaci 
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drahý a bude ještě dražší a dále zvýšit množství vytříděného odpadu  
a oddělit z odpadu trávu, větve a další biosložky. 

Prvním krokem byla změna systému svozu, třídění a výběru poplatků 
za popelnice. Hlavním cílem změny bylo snížit množství komunálního 
odpadu, který se z Mníšku každý týden odváží. Tohoto cíle v novém sys-
tému dosahují lidé vlastně sami. Mnozí vystačí s menší a tím i levnější 
popelnicí a nejsou k dispozici volně přístupné „bezedné černé kontej-
nery“, kam mohl každý hodit, co chtěl. Změnit popelnici si může na úřa-
du každý, kdo v minulém roce rozumně třídil. 

V Mníšku se dnes skutečně a prokazatelně více třídí, odvážíme méně 
komunálu a klesají poplatky za popelnice. Mnozí již dosáhli té slibova-
né poloviny za trvale hlášenou osobu.  Samozřejmě, musí vyjít s menší 
popelnicí, tedy třídit.

Druhým krokem je stavba takových zařízení, která by nám ještě více 
umožnila třídit a rozdělovat odpad tak, aby směsného komunálního 
odpadu, který končí na skládce, bylo co nejméně. Jeho uložení na sklád-
ku nebo spálení bude totiž čím dál tím dražší. 

Redakce:
Jaká zařízení máte na mysli?

Tak za prvé je to nový sběrný dvůr, kam si budete moci kdykoli odvézt 
jakýkoli odpad a kde by fungovala sběrna kovů a papíru. Zatím to tak 
není, ale pomalu postupujeme. V letošním roce jsme získali dotaci na 
jeho opravu a tak se to do dvou let jistě  podaří. 

Dále je to nová kompostárna, kam si budete moci odvézt trávu, větve 
a další bioodpad. Kompostárna je ale mnohem dražší stavba než sběrný 
dvůr a nemůže sloužit jenom pro Mníšek, nevyplatila by se. Do tohoto 
projektu se zapojí i některé okolní obce. V tuto chvíli začínáme připra-
vovat první plány. Kompostárna nám pomůže likvidovat vaši trávu i trá-
vu, kterou seká Město z veřejných ploch, to vše za režijní náklady a bez 
dopravy.

Třetím zařízením je překladiště odpadů, jež nám zlevňuje dopravu 
všech odpadů, které odvážíme. Tato stavba ale nepatří Městu a byla by 
pro nás příliš drahá. Součástí překladiště, či spíše jeho náhradou, může 
být třídírna - MBÚ. O tom,  jak funguje,  jsem již hovořil.

Redakce:
Na březnovém zastupitelstvu bylo schváleno vyhlášení referenda  
o spalovně i třídírně komunálních odpadů. Není tedy zbytečné, nezruší 
to plán Města?

Kožíšek:
Referendum nám dá odpověď na otázku, jestli lidé souhlasí s třídírnou 
komunálního odpadu. Pokud by šlo pouze o spalovnu, pak by bylo re-
ferendum asi opravdu zbytečné. Připomenu, že Město nikdy nepodpo-
řilo záměr výstavby spalovny a ani to nemá v plánu. Není tedy co rušit.  
V mníšeckém regionu taková stavba nemá co dělat.  

Co se týká třídírny, o té jsme samozřejmě uvažovali, není však zcela 
nezbytná. Přijde mi ale normální snažit se zlepšit současný stav v prů-
myslové zóně – a to se netýká jenom areálu ÚVR, ale i Kovohutí, kde 
jsou výrazně vážnější problémy. Navíc provoz třídírny by přinesl městu 
každý rok 3 až 4 miliony korun do škol, silnic, parků, stabilní ceny za 
popelnice a dalších 20 až 40 nových pracovních míst, což není v dnešní 
době vůbec málo. Riziko zápachu, jak jsem už řekl, si pohlídáme vhod-
ným zařízením.

Pokud by se ale veřejnost domnívala, že realizací třídírny je ohrožováno 
životní prostředí Mníšku a okolí, tak by Město muselo hledat jiné eko-
nomické řešení, jak likvidovat odpad. Nebo si budeme muset všichni 
připlatit.

Redakce:
Děkuji Vám za odpovědi a vysvětlení. Na závěr připomínáme, že místní 
referendum k problematice spalovny a třídírny komunálních odpadů, 
se koná v jeden den a to v pátek 17. května 2013. Hlasovat můžete tam, 
kam chodíte volit a to v době od 14.00 do 20.00 hodin. Všechny důležité 
informace pak uvádíme v samostatném textu k referendu (i s výčtem 
ulic náležejícím k jednotlivým okrskům). 

Zprávy z radnice

co BUDE S BUDoVoU kInA  
V PRAŽSké ULIcI?
Možná jste si všimli, že budova starého kina na Pražské ulici dostala  
v posledních týdnech novou fasádu a okna. Na místě kina měla vyrůst 
zcela nová obchodní a administrativní budova a v tuto chvíli měla být 
budova kina po demolici... Často se nás ptáte, proč se tedy stará budova 
opravuje. O odpovědi jsme požádali jednatele společnosti Pasáž Praž-
ská, pana Michala Vančuru, který má projekt na starosti.

můžete nám představit projekt pasáž pražská? 
Připravovaný projekt multifunkčního domu v centrální části Mníšku 
pod Brdy má spojit moderní komerční objekt s lukrativními obchodní-
mi a kancelářskými prostory včetně průchozí pasáže. Ve vyšších patrech 
je plánována výstavba několika nadstandardních bytů. Projekt počítá  
i s eskalátory a bezbariérovým výtahem pro snadný přístup. 

Co vše je v pasáži pražská plánováno?
Projekt má přispět k rozšíření služeb, které v Mníšku citelně chybí (např. 
soukromé lékařské ordinace, kosmetické služby, menší obchody a dal-
ší). Zároveň má nabídnout příležitost lokálním podnikatelům, přilákat 
nové drobné živnostníky a nabídnout více pracovních míst. Proběhla  
i jednání o zřízení pobočky banky  a o instalaci bankomatu ČSOB. 

v jaké fázi projekt aktuálně je a proč už se nestaví?
Projekční práce byly úspěšně dokončeny. Bylo schváleno financování 
projektu z naší strany a získali jsme také vyjádření dotčených orgánů. 
Bohužel jsme však narazili u Národního památkového ústavu, který pro-
jekt zamítl. Aktuálně památkáři požadují přepracování celého projektu 
a jeho realizaci v sotva polovičním rozsahu. Vzhledem k předpokládané 
investici je ale tato varianta ekonomicky nereálná. 

Co tedy bude dál?
Jednání s památkovým ústavem pokračují, v současné chvíli se snaží-
me nalézt nějaké kompromisní řešení. Celý proces ale bude trvat déle, 
než jsme předpokládali. V této souvislosti bych rád poděkoval podpoře 
města při prosazování projektu. Protože ze strany místních živnostníků 
byla velká poptávka po zázemí  v podobě kancelářských prostor,  při-
stoupili jsme k provizornímu řešení a provedli udržovací práce. V před-
ní části budovy vzniklo několik kanceláří, v přízemí pak malý obchod-
ní prostor. Podařilo se tedy zajistit alespoň dočasný provoz tak, aby  
budova alespoň zčásti plnila svůj účel a dále nechátrala. Na projektu 
ale budeme dále pracovat. Jsem přesvědčen, že Mníšek si důstojnou 
obchodní a administrativní budovu zaslouží. 

Redakce
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Vážení čtenáři, v minulém čísle 
mníšeckého Zpravodaje městeč-
ka pod Skalkou jsem vám slíbila, 
že vás seznámím s naším no-
vým, vítězným logem. Autorkou  
vítězného loga se stala Barbora  
Talandová z 5. B.

 

Za logo Báře děkujeme a věříme, 
že postupně se stane logem, které 
bude čest nosit na tričku, dresu, 
na dokumentu žádosti o přijetí do 
školy…

Další zajímavostí, která nás ješ-
tě čeká v letošním školním roce, 
bude vznik školního parlamentu. 
Školní parlament bude součástí 
Školního vzdělávacího programu. 
Měl by se snažit o naplňování cílů 
školy v oblasti osobnostní a soci-
ální výchovy, výchovy v demokra-
tického občana. Práce na půdě 
školního parlamentu vychází  
z obsahu Úmluvy o právech dí-
těte, která byla přijata 20. 11. 
1989 Valným shromážděním OSN  
a k níž přistoupila i Česká repub-
lika. Podle této Úmluvy má dítě 
právo: 

  vyjádřit svůj názor a požadavek 

  na opatření k zajištění kázně  
ve škole odpovídající lidské  
důstojnosti 

  na ochranu před jakoukoli  
diskriminací 

  získat a zveřejnit informace 

Školní parlament se bude skládat 
ze zástupců jednotlivých tříd od  
1. do 9. třídy, kteří se budou zabývat 
řešením problémů školy a návrhů 
žáků. Parlament se bude scházet 
jednou měsíčně. Prostřednictvím 
školního parlamentu budou žáci 
komunikovat s vedením školy, 
budou mít prostor pro zapojení 
do života školy, budou pomáhat 
organizovat různé akce. Školní par-
lament je prostředkem pro přenos 
informací, napomáhá spolupráci 
mezi jednotlivými ročníky. Důleži-
tou informací je i fakt, že školní par-
lament podporuje zodpovědnost 
žáků za vlastní vzdělávání.

Mgr. Michaela Pažoutová,  
ředitelka školy

Máme za sebou polovinu školního 
roku a rádi bychom čtenáře infor-
movali, jakých kulturních a vzdělá-
vacích akcí se zúčastnili žáci v prů-
běhu 1. pololetí.

Na začátku  školního roku  využilo 
45 žáků možnosti navštívit divadlo 
ABC, kde se všichni dobře bavili  
při představení B. Smetana – The 
Greatest Hits. Byla to zábavná, ale 
i poučná podívaná, plná humor-
ných situací, kde zazněly árie ze 
všech devíti (vlastně osmi a půl, 
protože ta poslední nebyla dokon-
čena) Smetanových oper, ovšem  
v různých hudebních žánrech.

V září zlákalo hezké počasí řadu 
tříd k celodenním výletům do okolí 
Mníšku, ale i do míst vzdálenějších. 
Žáci 9. B se vydali na turistickou 
vycházku ve směru Malá Hraštice, 
Voznice a zpět do Mníšku s příjem-
nými zastávkami na občerstvení. 
Druhá 9. třída vyrazila na třídenní 
putování do Jindřichova Hradce 
a jeho okolí. Žáci 8. třídy strávili 
hezký den na Vyšehradě,  kde je 
provázela sympatická průvodkyně 
a  jejich  vycházku zpestřila pouta-
vým výkladem. 

V polovině října žáci 7. třídy mohli 
studovat složitou cestu rozmani-
tých vynálezů v Technickém muzeu 
v Praze. V minulém Zpravodaji jste 
se mohli dočíst o Halloween party, 
kterou pro děti z 1.-3. tříd připravili 
žáci deváté třídy. Tělocvična se za-
plnila čarodějnicemi, kouzelníky, 
kostlivci, strašidly a všichni, malí  
i velcí, se výborně bavili. 

Listopadové akce zahájily 8. třídy, 
které navštívily Projektový den na 
střední škole MSŠCH Praha, kde si 
žáci vyzkoušeli praktické činnosti  
v chemické laboratoři.  13. 11. 2012 
mělo 5 žákyň 9. třídy  možnost  
zasoutěžit si v pražském 4hvězdič-
kovém hotelu Crowne Plaza Pra-

gue v neobvyklých disciplínách. 
Šikovnost, postřeh, zručnost, zna-
losti v oblasti gastronomie a stolni-
čení, to vše a mnohé další jsou pro 
studenty SŠ hotelnictví samozřej-
mostí a naše dívky ukázaly, že by 
se v tomto oboru neztratily. 4. mís-
to (mezi 24 týmy) a veselé zážitky 
jsou důkazem.

V polovině listopadu si žáci 9. tříd 
důkladně prohlédli Veletržní palác. 
Zde si vyzkoušeli, jak to vypadá 
na aukci uměleckých předmětů  
a vytvořili si pomocí fotoaparátu 
uklidňující a rušivou kompozici 
obrazu. 21. listopadu obě 6. třídy  
navštívily zookoutek v Chuchli.  
Žáci zde viděli rysa, lišky, srnky, 
daňky, havrany, vrány a další zvířa-
ta, která se do zookoutku dostala, 
protože byla stará nebo nemocná. 
O každém ze zvířat se děti dozvě-
děly nějaké zajímavosti, a také si ze 
sádry odlily daňčí stopu. Na závěr 
plnily ve čtyřčlenných skupinkách 
zadané úkoly znovu po celém  
areálu.

V listopadu se žáci 8. a 9. tříd  
zúčastnili velké  výstavy pražských 
středních škol Schola Pragensis, 
která  jim mohla pomoci při jejich 
rozhodování ve výběru školy, nebo 
je utvrdit, že jejich rozhodnutí je 
správné.  Jak to na takové střední 
škole funguje, se rozhodli zjistit 
chlapci a dívky obou devátých tříd 
a přijali pozvání na projektový den 
smíchovské SPŠ. Mile nás překva-
pila dokonalá organizace celého 
dne, perfektně sestavený pro-
gram, ve kterém si každý mohl za  
pomoci pedagogů či studentů SPŠ  
vyzkoušet něco nového a rozšířit si 
svou představu o studiu na střední 
škole. Historickou budovu, v níž se 
moderním způsobem připravují 
do praxe i na VŠ studenti v oboru 
informačních technologií, se nám 
ani nechtělo opouštět. Někteří se 

sem určitě příští rok vrátí už jako 
studenti.

Poslední měsíc v roce 2012 byl pro 
žáky i učitele velice pestrý. Kromě 
dlouhodobě plánovaných akcí, 
jako je pouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi, Knoflíkového trhu, 
hudebního pořadu Forrest Gump  
a vánočních besídek s rozdáváním 
dárků a konzumací cukroví pobý-
val ve škole 5. prosince Mikuláš 
se svou družinou (jako každý rok 
připravovali tuto akci žáci 9. tříd).  
Vánoční atmosféru nám umocnila 
výzdoba školy a poslední školní 
den před Vánocemi zpívání koled 
ve vestibulu školy. 

Jaká byla vánoční nálada v Praze, 
zjišťovali žáci 6. B, kteří si  prohlédli  
výstavu betlémů v Betlémské kap-
li. Předvánoční atmosféru v Praze 
měli možnost poznat i žáci – čle-
nové Klubu mladých diváků, kteří 
v prosinci navštívili 1. představení 
divadelní sezóny. Zhlédli před-
stavení Lhář v divadle V Dlouhé.  
Poslední den před prázdninami 
přišli žáci 8. A do školy přímo z dru-
žiny, ve které  spolu s paní třídní 
učitelkou strávili společně příjem-
ný předvánoční večer plný zážitků.

Zřejmě největší společnou akcí 
žáků 2. stupně byla návštěva fil-
mového představení Hobit: Neo-
čekávaná cesta v pražském kině 
CineStar na Smíchově - Anděl ve 
čtvrtek 20. prosince. Po dobrých 
zkušenostech s přepravou jednot-
livých tříd MHD se bez problémů 
přepravilo všech 119 žáků, kteří 
se akce účastnili, do Prahy i zpět. 
Ohlasy dětí byly kladné, takže se 
budeme těšit na další společnou 
akci – např. pokračování Hobita 
 v roce 2013. 

Ve spolupráci s ostatními pedagogy 
2. stupně ZŠ Komenského 420 

sepsala Renata Bolková

Ze škoLníCh LavIC

škoLa není Jen učení ve tŘídáCh (ohlédnutí za vzdělávacími akcemi 2. stupně)

Školy
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Školy

Na příchod Ježíška a na vánoční prázdniny 
jsme se všichni dlouho moc těšili. Ještě před 
tím nás čekalo několik akcí, kterých jsme 
se velmi rádi účastnili a odnesli si spoustu 
příjemných zážitků, ale i mnoho nově nabytých 
zkušeností.

Všechny druhé třídy společně navštívily 
Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě. Ačkoliv 
se některým našim kamarádům vstoupit do 
pekla moc nechtělo, všichni jsme ocenili, že 
nám důvěřují a společně s námi svůj strach 
překonali. Po projití tajuplné uličky se děti 
ocitly v pekle, kde je zpovídal nedůvěřivý 
a velmi zvědavý čert. Nebeskou branou je 
provedl svatý Mikuláš, který nezapomněl 
na svou štědrost, každého návštěvníka 
odměnil sladkostí. Domů se děti vracely velmi 
spokojené, v rukách si každé z nich dovezlo 
vlastnoručně zhotovený perníkový svícen  
a jiné nakoupené dárečky. 

Aby děti získaly nové poznatky a zkušenosti, 
ale i v zájmu upevňování pěkného vztahu 
ke knihám, využili jsme pozvání milých paní 
knihovnic a společně prožili příjemně strávený 
čas mezi knihami v mníšecké knihovně. 
Děkujeme paní Jeřábkové a paní Bauerové.

S příchodem adventu byly děti plny 
očekávání. A stalo se. Ve středu 5. prosince na 
chodbě zařinčelo, někdo zabouchal na dveře.  
V některých dětech zatrnulo. Ve dveřích 
se objevil svatý Mikuláš se svou družinou.  
V očích dětí se dalo číst i napětí. Za slib, že se 
někteří polepší, byly všechny děti odměněny 
sladkou odměnou. Naše poděkování patří 
spolužákům z deváté třídy, kteří vše pro svoje 
mladší spolužáky připravili. Svoji roli zvládli na 
jedničku.

Papírové řeznictví byla naše další akce. Děti 
lepily, používaly raznice a pod jejich ručičkama 

druháčCI stáLe  v akCI

S vítězkou školní soutěže  
ve sběru papíru Lindou  

Oláhovou ze 6. B                                               
si povídaly její spolužačky 
Simona a Míša.

Simona: Kde jsi vzala tolik  
papíru?                                                                                     
Linda: S mojí mamkou jsme 
obcházely skoro všechny 
domy. Mamka zaparkovala  
a já jsem nakládala.

Míša: Chtěla jsi vyhrát nebo jsi 
sbírala jen tak pro zábavu?

Linda: Ze začátku jsem 
chtěla jen vyhrát.  

Ale potom, co nám 
naše  
paní učitelka  
Dalešická řekla,  

že může vyhrát pe-
níze i celá naše třída, 
jsem změnila názor.

Simona: Jsi se svým výkonem 
spokojená, máš z něj dobrý  
pocit?                                        
Linda: Ano, to jsem.  
Protože před školu musel přijet 
ještě jeden kontejner.  
A my jsme přinesli skoro  
jednu tunu.

Míša: Máš pocit, že ti jsou tvoji 
spolužáci vděčni za to, co jsi pro  
ně udělala?                      
Linda: No, moc ne.  
Protože kdyby je to napadlo,  
tak máme mnohem víc.  
Tím je nechci urazit.

Simona:  Jsi ráda, že tvoje třída 6. B 
vyhrála díky tobě ?
Linda: Ráda jsem určitě a jsem taky 
ráda,  že i někdo jiný se zapojil do 
soutěže.

Míša: Jak jsi takové množství  
papíru dopravila do školy?
Linda: Mamka mi to vždycky  

dovezla autem. Bez ní bych to 
těžce zvládla.

Simona: Kolik kilogramů   
jsi přinesla? 
Linda: Já nevím...  asi tak 600 kg.

Simona: Co chceš s utrženými 
penězi dělat a kolik vyhrála tvá 
třída peněz?“
Linda: Naše třída vyhrála 1 745 Kč 
a jsme na 1. místě.  
Za to, co jsem vyhrála, si koupím 
nějakou hru pro celou rodinu.

Míša: Komu bys chtěla  
poděkovat?“
Linda: Tak určitě bych chtěla 
poděkovat mamce za pomoc  
a podporu ve všech mých  
bláznivých nápadech, paní  
učitelce, že mi přispěla 20 kg  
a samozřejmě svým přátelům, 
kteří mi přispěli nějakým tím  
papírem. A také paní ředitelce, 
která vyhlásila tuto soutěž.

 Rozhovor s Lindou

vznikala pěkná přáníčka, záložky do knihy  
a jmenovky na dárky. Poděkování patří paní 
Dolejšové, která za námi přijela až z Písku a panu 
Inderkovi, který nám akci zprostředkoval.

Naši školu děti stihly provonět i vanilkou, 
perníkovým kořením, protože v kuchyňce 
daly tradičně vzniknout voňavým perníčkům, 
lineckému cukroví, ale i vanilkovým rohlíčkům. 
Zde bychom všichni rádi poděkovali 
maminkám - paní Kretschmerové, Zajíčkové, 
Moravčíkové, Jelínkové a babičce Terezky, paní 
Majerové, které přišly mezi nás nejen čerpat 
vánoční pohodu, ale i významně pomoci.

V prosinci si děti vyzkoušely první sněhovou 
nadílku a kopec vedle dětského hřišťátka se stal 
němým svědkem jejich bobování, koulování, 
přátelství, ale i pádů. Na knoflíkovém trhu si 
navzdory deštivému počasí žáci prodávali své 
vlastnoručně vyrobené ozdoby. Samozřejmostí 
se stalo poslat přáníčko Ježíškovi, myslíme 

si, že bydlí Na Obláčku číslo jedna, právě tam 
směřovaly naše balónky. Přáníčka děti poslaly  
i za kamarády ze své třídy, kteří ten den 
nemohli přijít.

I poslední den minulého roku si děti ve škole 
společně pěkně užily. Nutno podotknout, že 
všech aktivit a mnoha dalších se zúčastnily 
a nadále budou účastnit všechny tři druhé 
třídy. Vždyť společnými akcemi se prohlubuje 
přátelství mezi všemi.

Znamením sportu se pro nás stal rok nový. 
Zahájili jsme ho míčovým trojbojem. Při 
disciplínách „schovej míč“, „posuň míč“, 
„přehoď“ dokázali naši kamarádi z 2. B, že jsou 
nejlepší. Vítězům blahopřejeme, ale především 
bylo pro nás všechny důležité, že celý turnaj 
proběhl v duchu fair play. To je cenné vítězství 
pro všechny!

Mgr. Věra Strnadová, Mgr. Eva Branná
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Ani v tomto školním roce jsme 
nevynechali „tradici“ a podali 
přihlášku do všech soutěží Škol-
ní sportovní ligy, kterou pořádá 
Asociace školních sportovních 
klubů.

Po dvou nevydařených úvodních 
akcích (přespolní běh, basketbal 
dívky) se nám podařilo uspět na 
basketbalovém turnaji chlap-
ců v Jesenici. Konkurence byla 
tentokrát velmi silná, družstva 
ostatních škol měla velmi často 
na své soupisce hráče věnující se 
basketbalu závodně. Proto jsme 
velmi rádi, že se nám podařilo ob-
sadit 4. místo. Turnaj byl náročný, 

vyjížděli jsme v sedm ráno a vrá-
tili se po páté hodině. Mníšečtí 
žáci hráli s velkým nasazením, 
disciplinovaně a velmi ukázněně. 
Patří jim velká gratulace.

V měsíci listopadu proběhla série 
florbalových turnajů v různých 
kategoriích. Naši žáci vytvořili 
družstva v každé z nich. Prvním 
týmem vyslaným do bojů byli 
hoši z 8. a 9. tříd a hned poté 
mladší chlapci. Ani jedno z těch-
to družstev nedokázalo postou-
pit ze základní skupiny, přestože 
snaha na místě byla. O to větší ra-
dost nám přinesl úspěch v obou 
kategoriích dívčích. Mladším 

Od roku 2008 se mníšecká škola 
postupně vybavovala interaktiv-
ními tabulemi a v současné době 
žáci a vyučující využívají celkem  
5 těchto pomůcek.  Tabule nabíze-
jí velké zpestření výuky, při které 
žáci mohou plnit různé interak-
tivní úkoly, vyhledávat informa-
ce, pouštět si ukázky nebo videa, 
malovat, sledovat interaktivní 
výklad, předvést své prezentace  
a další různé aktivity. Děti se nau-
čily velmi rychle tyto tabule ovlá-
dat a nyní jim nečiní práce s nimi 
téměř žádné problémy. Proto  
v loňském roce navrhl p. Bílek, že 
by žáci nemuseli být jen uživatelé, 
ale mohli by si zkusit i tvůrčí práci 
a vymyslet sami interaktivní výu-
kové programy pro tyto tabule.  
Tak vznikla soutěž v autorských 
materiálech pro interaktivní tabu-
le Smart Board pro žáky 2. stupně 
za podpory vedení školy, města 
Mníšek pod Brdy a nakladatelství 
Fraus. 

Prvního ročníku se zúčastnilo  

10 žáků a vytvořili celkem 16 pra-
cí. Letos se počet odevzdaných 
programů  zvýšil již  na 29 a počet 
soutěžících na 16. Několik žáků za-
ujala tvorba natolik, že do soutěže 
poslali více než jednu svoji práci.  
1. ročník soutěže jsme úspěšně 
zvládli, a tak jsme  se letos rozhod-
li zapojit i děti z 1. stupně. 

Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhlo v hezkém prostředí obřadní 
síně města 31. ledna a všem sou-
těžícím byly předány ceny, které 
poskytly Město Mníšek pod Brdy, 
AV Media a nakladatelství Fraus. 
Adélka Krsová z 5. třídy a Veronika 
Bílková z 2. třídy vyhrály v 1. kate-
gorii (žáci 1. stupně). Ve 2. katego-
rii (žáci 2. stupně) se porotě nej-
více líbila práce Tomáše Strušky  
z 9. třídy. Případná hodnocení  
členů poroty dalších účastníků 
jsou k nahlédnutí ve škole.

Pokud vás zajímají soutěžní práce 
žáků, naleznete je na stránkách 
školy v odkazu „Smart Board ukáz-
ka materiálů“ v pravém sloupci. 

Úspěšný Začátek škoLní sportovní LIGy

2. ročník soutěže smart Board

dívkám se ve velmi dramatickém 
utkání o třetí místo nepodařilo 
úspěšně zakončit trestné nájezdy 
(následovaly po remíze) a zbyla 
jim bramborová pozice, přesto 
velmi ceněná i proto, že přinesla 
body do celkového celoročního 
hodnocení.

Starší děvčata byla ještě o pár 
krůčků úspěšnější. Lehce zvítězi-
la v základní skupině a z prvního 
místa vyhrála jednoznačně i se-
mifinále výsledkem 4–0. Ve finále 
ale už nestačila na tým Rudné.

Minihokej konaný v Černošicích 
přinesl letos malou změnu. Na 
led jsme „vytáhli“ i žáky prvního 
stupně. Původní záměr jet sbí-
rat zkušenosti se nám poněkud  

vymknul z rukou a děti nečekaně 
přivezly, kromě spousty modřin, 
bronzový pohár. Ve starší katego-
rii to bylo páté nebodované, za 
to vydřené místo. Úroveň tohoto 
turnaje velmi vzrostla, po ledě se 
pohybuje spousta hokejových 
hráčů oblečených do kompletní 
hokejové výstroje, takže každé  
vítězství je pro naši „nehokejo-
vou“ školu velkým úspěchem.

Začátek celoroční sportovní ligy 
se nám tedy vyvedl. Doufejme, 
že forma vydrží a přidáme dal-
ší úspěchy, ze kterých se radují 
nejen nominovaní žáci, ale také 
jejich spolužáci a samozřejmě  
i učitelé.

Mgr. Lenka Jandová

Na této stránce je také možné si 
stáhnout program Smart Note-
book, který je nezbytný k pro-
hlédnutí prací. Další možností je 
vyzkoušet si tyto programy přímo 
ve škole na tabuli před zahájením 
třídních schůzek v dubnu. V pří-
padě vašeho zájmu o tuto ukázku 
prací prosím o sdělení na email – 
bolkova.renata@zsmnisek.cz,  

abychom pro vás ukázku připra-
vili.

Myslím si, že tato aktivita přibližu-
je žákům jiným způsobem nové 
formy výuky a více je vtahuje do 
učebního procesu. Těším se na 
příští ročník a doufám, že soutěží-
cích bude stále přibývat. 
Renata Bolková, ZŠ Komenského 420
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Cesta Kouzelným lesem - tak takový byl náš letošní zápis do prvních 
tříd. Děti chodily školou, tedy Kouzelným lesem společně s rodiči. Na 
stanovištích očekávali budoucí prvňáčky učitelé a pomáhající rodi-
če v maskách s připravenými úkoly. Děti se tak ve škole mohly setkat  
s čarodějnicemi, vodníkem nebo vílami. Za každý splněný úkol si dítko 
odneslo razítko a na konci cesty na každého čekal dárek a perníček. Pro 
děti a jejich rodiče byla také připravena odpočinková místnost, ve které 
si všichni mohli oddechnout, občerstvit se a podívat se na divadélko. 
Pohádku nám hráli členové divadelního spolku Disk z Dobříše – Evička 
Jarolímková, Mirek Procházka a Jiří Procházka. 

První setkání se školou zanechá v dítěti dojem a vzpomínku mnohdy 
na celý život. Proto je moc důležité, aby toto shledání bylo příjemné  
a pozitivní. Dítko by mělo odcházet s pocitem, že škola je prostě fajn. 

V letošním školním roce vzniklo občanské sdružení Pro školu, které chce 
pomáhat nejen škole, ale i dalším školským zařízením v Mníšku pod 
Brdy. Aktivní rodiče (ale nejen ti, i ostatní nadšenci) zde mají možnost 
se realizovat. No a právě účast na zápise byla další z mnoha jeho aktivit. 
Přípravy probíhaly několik týdnů před vypuknutím a je nutno říci, že 
spolupráce s učiteli a vedením školy byla moc příjemnou záležitostí. My 
si toho velmi vážíme a těšíme se na další společné projekty.

Všem, kdo se na zápise podíleli, patří velký dík. Pokud se dětem zápis do 
1. třídy líbil, je to pro nás všechny velká odměna.

Krásné dny přejí za celý tým
Vlaďka Pirichová (předsedkyně Školské rady ZŠ Komenského 420,  

členka o.s. Pro školu) 
a Hanka a Marek Inderkovi (členové o.s. Pro školu)

školní parlament byl na naší škole založen v únoru 2013 a hned se zapojil 
do debaty nad novým územním plánem. 

Jeho založení předcházelo v prosinci 2012 dotazníkové šetření zaměře-
né na zjištění spokojenosti žáků ve škole, vyhodnocení výsledků šetře-
ní v jednotlivých třídách a následně se uskutečnily volby zástupců do 
parlamentu.

V současnosti má parlament 20 členů, každá třída 1. až 9. ročníku si zvo-
lila jednoho zástupce. Zástupci žáků se v parlamentu zabývají řešením 
problémů školy a návrhy žáků. Jeho prostřednictvím komunikují žáci 
s vedením školy, mají možnost zřizovat různé akce a dozvídat se nové 
informace o dění ve škole.

Na pravidelných setkáních členové parlamentu přednášejí návrhy  
a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním 
akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim  
a realizují potřebná opatření. O průběhu jednání své spolužáky infor-
mují. Své dotazy a návrhy adresují nejen vedení školy, ale i učitelům, 
kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení. Uči-
telé členy parlamentu podporují, povzbuzují a vedou při jejich aktivi-
tách pro školu.

Ačkoliv školní parlament existuje krátkou dobu, může se již pochlubit 
poměrně bohatou činností. Děti si především schválily stanovy, kterými 
se budou závazně řídit a složily slib člena ŠP. Přišly také s množstvím 
nápadů a návrhů, které projednávaly na půdě parlamentu s paní ředi-
telkou, z nichž některé již byly realizovány, např. umístění zrcadel na 
toaletách, dovybavení školní kuchyňky, návrhy na zpestření jídelníčku 
ve školní jídelně, fotografování a vytvoření tabla školního parlamentu, 
zřízení samostatné sekce pod názvem Žákovský školní parlament na 
webových stránkách školy.

Jedné ze schůzek parlamentu se zúčastnil pan starosta, který pozval 
žáky na společné diskusní fórum se zástupci města na témata – volný 
čas, veřejná prostranství a bezpečná cesta do školy. O těchto tématech 
se pak debatovalo ve všech třídách a parlamentáři si připravovali pod-
klady pro diskusi, která se zaměří na potřeby a zájmy dětí ve vztahu  
k územnímu plánu města. 

V pátek 22. března 2013 jsme se pak všichni společně setkali v měst-
ském kulturním středisku. Děti se rozdělily do třech skupin a každá  
z nich měla na pomoc své mentory, mezi které patřili nejen pracovníci 
města a úřadu, ale také strážníci, policisté a odborná veřejnost. Děti po-
jaly otázky a odpovědi velmi zodpovědně a pečlivě a předložily nejen 
mnoho námětů a připomínek, ale také praktických nápadů a zajíma-
vých myšlenek. Po takto dobré zkušenosti se město dohodlo na další 
spolupráci se školním parlamentem. Odměnou za tak přínosnou spolu-
práci byl výpravný a unikátní Atlas krajiny České republiky, který bude 
žákům i učitelům sloužit při výuce.

PhDr. Dagmar Kubová, koordinátor ŠP, ZŠ Komenského 420,  
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Na naší základní škole byla prováděna ve dnech 5.-7. února 2013 in-
spekční činnost. Byla cíleně zaměřena na hodiny IT, dějepisu a úrovně 
výuky v prvních třídách (srovnání výuky ve třídách Začít spolu a klasické 
třídě).

Ve sledovaných předmětech (Dějepis a IT) se zaměříme především na 
funkčnost užívání rozmanitějších organizačních forem a účinnější meto-
dy pedagogické práce. Zejména se pokusíme u žáků rozvíjet prezentaci 
skupinové práce a sebehodnocení. Proti tomu, aby neodpadlo několik 
hodin jako v minulém školním roce 2011/2012, jsou již přijata opatření. 
Stejně tak jsou již realizována opatření proti chování a přístupu žáků k 
výuce v jedné ze 6. tříd.

Pokud se týká 1. tříd, paní učitelky (Lörinczová, Fialová a Eliška Čerešňo-
vá) odvedly  výbornou práci. Inspekce vysoce hodnotila činnosti učitelů 
v hodinách i práce a úrovně žáků 1. tříd. Cituji: ,,Hodnocení vzdělávacích 
pokroků žáků bylo funkční. Při jednotlivých činnostech učitelky žáky 
průběžně pozitivně motivovaly, využívaly slovní hodnocení a žákov-
ská portfolia. Sledovaná práce v centrech byla efektivní. Zapojeni byli 
i přítomní rodiče (vysvětlování textů a pomoc při čtení). Při skupinové 
práci byly patrné jasné prvky kooperace, nadřízenosti a podřízenosti, 
vstřícné komunikace i formy hodnocení a závěrečné reflexe (hodnotící 
arch se symboly). Nenásilnou formou se prolínaly kompetence k učení 
(vyhledávání informace, plánování činnosti), řešení problémů (volba 
způsobu řešení), komunikativní (formulace a vyjadřování vlastních 
názorů), sociální (podíl všech na řešení úkolů). Žáci zvládali základní 
pravidla skupinové práce, volili si pracovní tempo a postup řešení, přejí-
mali funkce ve skupině. Prezentace výsledků byla příkladná. Jejich slov-
ní projev měl nadprůměrnou úroveň, písemný projev žáků byl běžný…. 
,,Celkový průběh vzdělávání v 1. ročníku měl nadstandardní úroveň.“ 
Jaké lepší hodnocení výuky v 1. třídách bychom si mohli přát?

Velmi pozitivně bylo inspekční komisí hodnoceno i hospodárné čerpání 
finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu s účelem poskyt-
nutí.

Ještě jednou bych ráda poděkovala všem za dobře odváděnou práci ve 
školním roce 2012/2013.

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ Komenského 420

ohLédnutí Za ZápIsem do prvníCh tŘíd  žákovský škoLní parLament 

InspekCe na Zš mníšek
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poděkování I vám
Když jsem četla náš mníšecký vánoční zpra-
vodaj, bylo mi trochu smutno. V článku Po-
děkování děkovala zřejmě nějaká maminka 
paní ředitelce a celému kolektivu MŠ Nová, 
ale já jsem patriotem MŠ staré sídliště. Moje 
tři děti a i většina dětí mých známých do-
cházely do této školky. Líbilo se nám nejen 
prostředí, práce celého kolektivu, ale zvláště 
přístup, se kterým tuto školu vede již řadu let 
paní ředitelka Šretrová. Vševnímající, naslou-

chající, usměvavá a vždy ochotná pomoci, 
poradit, zařídit a udělat pro děti i jejich rodiče 
nemožné. S nostalgií na ni já i moje děti rádi 
často vzpomínáme a také se k ní rádi vrací-
me. Ukázat, jak děti vyrostly, podívat se, co je  
v MŠ nového, jiného... jen zíráme, jak se škola 
stále mění...

Paní ředitelka ve svých článcích ve zpravodaji 
stále jen někomu děkuje. To je sice krásné, ale 
poděkoval snad někdy také někdo z nás jí?  
Za její příkladné vedení školy, lidskost, ocho-

tu, pracovitost a celkový přístup k rodičům  
i dětem.

Promiňte, paní ředitelko, já bych to ráda  
napravila a jménem všech spokojených dětí  
i rodičů to udělala. Děkujem Vám, paní Maruš-
ko, za všechno, co jste udělala pro naše děti  
i nás rodiče a přeju Vám do dalších let mnoho 
zdraví, spokojenosti, pevné nervy a hlavně 
další stovky spokojených dětí i rodičů.

Za všechny spokojené děti i rodiče Martina

Musíme se vyjádřit k článku, který uveřejnila naše nová paní ředitelka 
Mgr. Pažoutová v minulém čísle Zpravodaje.

Věříme, že šlo o nešťastnou slovní formulaci ohodnocení naší třicetileté 
práce s dětmi.

Nechceme hovořit o našich školních i mimoškolních činnostech, spo-
kojenosti dětí i rodičů, ti nejlépe vědí, jak jsme pracovaly. Styl práce 
jsme nezměnily. Nová vedoucí vychovatelka přinesla hlavně tři změny 
- předávání dětí vychovatelkám, zapojování rodičů do činnosti s dětmi 
a to nejdůležitější - prezentování naší práce veřejnosti. To jsme opravdu 
nedělaly.

Vychovatelky  ze školní družiny Marie Pechrová a Dana Hnátnická

V měsíci prosinci shlédly naše děti v rámci do-
pravní výchovy představení Pohádky kolem 
křižovatky. Veršované pohádky byly vtipné, 
vtáhly děti do děje, takže se každý hned zapo-
jil a jezdil jak Lauda. 

Kromě pečení cukrátek, svícínků, vánoček  
a výroby všech možných vánočních ozdůbek 
a přáníček jsme s dětmi nezapomněli ani na 
zvířátka, kterým chodíme do lesa každoroč-
ně zdobit také vánoční stromeček. I zvířátka  

mají slavit - mají mít o Vánocích hojnost jako 
lidé. Učíme tak děti starat se o živou přírodu 
ve všech jejích podobách a proměnách.   

Mikuláše jsme oslavili Mikulášským mišma-
šem – hudební čertovskou zábavou. Nikdo 
se nebál a každý si rád zařádil při pekelném 
tanečku s kamarády a s čertem. Domů si 
pak děti kromě nevšedních zážitků odnášely  
i nadílku od sponzorů.

hLídání dětí?

vánoční Zastaveníčko

Jako každoročně, ani letos jsme nezapomněli 
na naše staré kamarády v našem sousedním 
penzionu důchodců. S přáníčky jsme jim přišli 
zazpívat a zatancovat, trochu je pohladit po 
duši a potěšit. Učíme tak děti vnímat promě-
nu lidského života, vážit si jí a uvědomit si , že  
i my všichni jednou zestárneme a budeme po-
třebovat pomoc druhých.

Tradiční prosincovou akcí školy je vánoční be-
sídka. Nejdříve děti po třídách předvedou svá 
vystoupení. Každá třída je originalita, každé dítě 
je osobnost, každý chce mamince, taťkovi nebo 
babičce ukázat, co umí. Je to vždy takové kou-
zelné poetické předvánoční pohlazení po duši, 
po kterém následuje třešnička na dortu – spo-
lečná slavnostní svačina. Vánoční tabule s po-
háry, cukrátky a nadílkou od sponzorů pro děti. 
Nezapomínáme ani na naše rodiče - mohli se 
občerstvit nápoji, chlebíčky, ochutnat naše, svá  
i sousedská cukrátka - porovnávat recepty, za-
zpívat si koledy, popovídat si...

Naši velkáči – jak se říká u nás předškolákům 
– vystupovali pod vedením paní učitelek  
Vinické a Danešové se svým zimním pásmem 
na vánočních trzích a určitě nám dělali čest. 
Díky kamarádi, byli jste skvělí, jen tak dál...  
Na trzích jsme prodávali i výrobky dětí  
a personálu školy – škoda jen počasí, které 
nám letos opravdu nepřálo. Díky všem, kteří 
vyráběli i prodávali. 

Všem dětem, rodičům  
a přátelům naší školy 

do Nového roku hodně štěstí,  
lásky, zdraví 

přeje vaše školička,  
MŠ 9. května – jednička! 

Školy, školky
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Občanské sdružení Fabiánek zdra-
ví všechny v novém roce a všem 
do něj přeje mnoho zdraví, štěstí, 
lásky a úspěchů.

Během podzimu se kapacita Fabi-
ánku naplnila a tak mezi Žluťásky 
a Modrásky dochází 32 dětí. Pod 
vedením lektorek a asistentek si 
hrají, malují, učí se básničky. Vě-
nují se tradicím, poznávání mezi-
lidských vztahů. Často chodí ven 
na procházku poznávat přírodu. 
V poslední době využívají sněho-
vé nadílky a dovádí na bobech  
a kluzácích.

V listopadu proběhl lampióno-
vý průvod. Přes nepřízeň počasí 
dorazilo na zámek, místo srazu, 
několik desítek lidí. Byli přivítáni 
hradním pánem a paní. Po spo-
lečném zavolání přijel sv. Martin 
na koni a ukázal příchozím cestu, 
na které je čekaly úkoly. Na farní 
zahradě museli pro žebráka hle-
dat a zapamatovat si osvícené 
obrázky, na schodech bývalého 
kina poznávali písníčky potulné-
ho kytaristy a pocestnému házeli 
rozkutálené koule. V cíli na všech-
ny čekaly svatomartinské rohlíčky, 

oheň, výstava lampiónů, teplý čaj 
a svařák. 

Koncem listopadu pan ředitel Do-
mova pro seniory Jan Daniel při-
zval děti z Modrásků na půldenní 
výlet. A tak děti společně se seni-
ory vyrazili autobusem na zámek 
Berchtold. Po návratu se děti tvá-
řily spokojeně a nadšeně. Nebylo 
to však jejich poslední společné 
setkání. Na sv. Mikuláše přednesly 
děti pod vedením lektorky Len-
ky Tomanové seniorům básničky  
a předaly jim malý vlastnoručně 
vyrobený dáreček. Dále si děti 
připravily vánoční besídku, na níž 
zazpívaly, zarecitovaly, zahrály po-
hádku „Budko, budko, kdo v tobě 
přebývá?“. Lektorka Maruška Ur-
banová zahrála na flétnu koledy 
a všichni společně, děti, senioři, 
lektorky, rodiče si je zazpívali. Ná-
sledovalo vzájemné předávání dá-
rečků a popřání krásných svátků.

Měsíc prosinec byl velmi bohatý  
a pestrý na program nejen pro 
děti, ale i jejich rodiče. Sešli jsme 
se u zdobení vánočního stromeč-
ku na náměstí, na besídkách a dvě 
prosincová dopoledne u tvoření 

Co se děLo ve FaBIánku?

ozdob na Knoflíkový trh. Ani vytr-
valý déšť a zima, které doprováze-
ly den Knoflíkového trhu, neodra-
dily děti a rodiče, kteří se střídali 
při prodeji na stánku. Všude vládla 
dobrá a veselá nálada. 

O vánočních prázdninách byl  
Fabiánek uzavřen, opět se děti  
sešly 3.  ledna 2013.

Máme nové webové stránky,  
za jejich zprovoznění patří naše 
poděkování Janu Kardinálo-
vi. Doufáme, že se vám budou  
líbit a naleznete na nich všechny  
potřebné informace. Vítejte na 
www.fabianek-mnisek.cz

Za občanské sdružení Fabiánek                                              
Andrea Kučerová

Ze společného výletu seniorů a dětí na zámek Berchtold

Od 1. 9. 2012 je v naší škole nově otevřena PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA, která je určena především pro děti  
s odkladem školní docházky nebo děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Posláním  
přípravné třídy je vyrovnat nedostatky ve vývoji dětí a připravit je k bezproblémovému nástupu do první 
třídy běžné základní školy. 

NAŠE ZKUŠENOSTI 
V letošním roce přípravnou třídu navštěvuje 6 předškoláčků. Adaptace na nové prostředí u většiny dětí 
proběhla bez větších problémů. Žáci si postupně zvykali na své spolužáky i paní učitelky. Téměř všichni 
se zapojili i do odpoledního družinového provozu a bez obtíží zvládají i docházku na obědy do nedaleké 
školní jídelny. Zpočátku byl denní režim více přizpůsoben režimu v mateřské škole, postupně jsme  

přecházeli na systém běžný v základní škole. Naše práce je zaměřena hlavně na rozvoj řečových dovedností, hrubé a jemné 
motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, sociálních dovedností. Žáci mají ale stále dostatek prostoru i pro hru 
a relaxaci. Velmi také podporujeme sebejistotu a zdravé sebevědomí, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec  
a které bychom tedy měli u dětí posilovat již od předškolního věku. 

PROČ ZVOLIT PŘÍPRAVNOU TŘÍDU PRÁVĚ V NAŠÍ ŠKOLE?
l  efektivní příprava pro vstup do běžné základní školy pod vedením zkušeného pedagoga pro I. stupeň a speciálního  

pedagoga (u zápisu do běžné ZŠ uspěli pro příští školní rok všichni naši žáčci)

l  práce v malém kolektivu (max. 15 žáků), kde je umožněn opravdu individuální přístup a respektování zvláštností dětí  
a potřeb každého žáka. 

l  absolvování přípravné třídy je pro děti s obtížemi z psychologického hlediska velkým přínosem – postupným zvykáním 
na školní prostředí se děti zbavují případného stresu a obav v roli prvňáčka, dítě poznává režim školy a postupně přivyká  
i školním návykům (přestávky a výuka, příprava pomůcek, přechody do učeben, chod školní družiny a jídelny)

l  příprava budoucích prvňáčků je poskytována zdarma na rozdíl od mateřské školy, kde je docházka předškoláka při odkladu 
školní docházky již hrazena 

l  možnost zařazení do školní družiny, stravování ve školní jídelně Komenského 420

Zápisy pro školní rok 2013/2014 probíhají průběžně do konce května. V případě Vašeho zájmu zavolejte na telefonní čísla   
318 599 465 a 732 458 092 nebo navštivte naše webové stránky www.zsmnisek886.webnode.cz Rádi Vás ve škole uvítáme.

Školy, školky
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Naše škola je neustále v pohybu, stále se něco 
děje. A to je dobře. V únoru byl založen Školní 
parlament, ve kterém zvolení kandidáti zastu-
pují jednotlivé třídy celé školy.

V naší 2. A a 2. B si děti zhotovily občanský 
průkaz, vylosovaly tříčlennou volební komisi, 
připravily volební lístky a volby mohly začít. 
Nejdříve se nám představili kandidáti, kteří 
měli o tuto funkci zájem a pak každý žák vlo-
žil do urny svůj hlas. Zástupcem třídy 2. A se 
stali Vanesska Hevessy a Tomášek Minařík. Ve 
třídě 2. B nejvíce hlasů získali Ondra Vašina  
a Kristýnka Kvasnička. Vítězové voleb složili slib 
a každý měsíc na schůzi zastupují svoji kmeno-
vou třídu a ve svých třídách předávají spolužá-
kům informace o dění a akcích ve škole.
V únoru nám začal plavecký výcvik v Radli-
cích. Děti druhých tříd dokázaly, že se vody 
vůbec nebojí. Mnohé děti umí výborně plavat  
a ostatní to rychle dohánějí.
V hodinách prvouky jsme si povídali o zvíře-
cích mazlíčcích. Děti složily moc pěkné bás-
ničky, nebo napsaly velmi hezké povídání. Už 
víme, kdo má doma Rozárku, Vločku, Darvina, 
Sally, Jessinku, Panky, Matěje, Ketynku, Sáru, 
Ruby, Nelinku a dokonce Prcka veverku.
Měsíc březen je Měsícem knihy a my jsme strá-
vili ve škole společnou noc. Každý žák si přinesl 
svoji nejoblíbenější knihu, se kterou seznámil 
své kamarády. Společně jsme zhlédli animo-
vaný příběh Vzhůru do oblak. Na dobrou noc 
paní učitelka přečetla dětem pohádku Oslí 
kůže a děti krásně usnuly. Ráno jsme se všichni 
společně nasnídali a lehce pokračovali ve škol-
ní práci. 
Před svátky jara, jsme nacvičovali count-
ry tance na vystoupení na Školní akademii  
25. března a zhotovovali výrobky na Veliko-
noční jarmark. Více informací si lze přečíst na 
našich webových stránkách, které jsou dopro-
vázené fotografiemi. 
 Mgr. Věra Strnadová, Mgr. Eva Branná

Prší, prší velké kapky 
pejsek už má mokré tlapky.

Kam se půjde usušit? 
V boudě má svůj malý byt.

Má tam sucho, teplíčko, 
stočí se tam v klubíčko.

Kapky na strop bubnují,  
za chvilku už pejsek spí.

Zdá se mu sen o kosti, 
ze sna štěká radostí.

Když se potom probudí,  
žádnou kost už nevidí.

Vanesska Hevessy - 2. A

Kočičí kočka cvičí,  
učí se, jak hrát s myší.

Myška jí však nevěří 
šup a už je za dveřmi.

Terezka Wittigschlagerová – 2. A

o měsíCI knIhy  
a JInýCh novInkáCh

Školy, školky

V současnosti žije naše škola především pří-
pravami na výstavbu venkovní učebny – altá-
nu. Venkovní učebna je hrazena z fondu MŽP a 
bude umístěna na zahradě za knihovnou. Žáci 
i my učitelé se na vyučování venku již velmi tě-
šíme. Budeme blíž přírodě a vyučování bude 
určitě obohaceno o nové názorné prvky. Nese-
díme ale jen s rukama v klíně a nečekáme, až 
nám někdo učebnu zaplatí a postaví. Naši žáci 
se intenzívně na realizaci projektu podílejí. Vy-
robili již nové ptačí budky, popisky rostlin, kte-
ré budou kolem altánu na jaře sázet, s pomocí 
babičky jednoho žáka ušili žáci polštářky na 
sezení do venkovní učebny, spolu s paní Ma-
šínovou připravujeme keramickou výzdobu 
altánu. Starší žáky čeká také po výstavbě altá-
nu jeho natírání. V každém případě jsme velmi 
rádi, že jsme grant získali, protože je pro žáky 
velmi přínosný. Žáci se vlastními silami podílejí 
na realizaci, získávají nové poznatky o přírodě, 
učí se mnoha praktickým dovednostem a to je 
vede k určité zodpovědnosti a hrdosti na od-
vedenou práci. Držte nám palce, ať se všechno 
podaří a v červnu vás pozveme na prohlídku 
venkovní učebny.

Výstavba altánu také zapadá do dalšího projek-
tu, do kterého jsme se přihlásili, a to je projekt 
Ekoškola. O získání titulu Ekoškola usilujeme 
dalšími činnostmi a školními programy zamě-
řenými na kladný vztah k přírodě a ekologii. Na 
Den Země 22. dubna plánujeme projektový 
den. Bude to tak trochu škola naruby, vše si 
připraví žáci sami a budou „vzdělávat“ své spo-
lužáky i nás učitele. Plánujeme také úklid okolí 
školy a zahrady u knihovny. 

Z dalších školních akcí chci zmínit ještě úno-
rový školní karneval, kdy si mladší žáci a žáci 
přípravné třídy vyrobili masky a celý den pro-
bíhala výuka i odpolední činnost v družině zá-
bavnou formou. Dětem se tento den velmi líbil 
a opravdu si ho užily. V březnu jsme se tradič-
ně zúčastnili „Dne pro handicapované děti“ na 
pražském Výstavišti, kde si žáci se zájmem pro-
hlédli vodní živočichy v Mořském světě a pak 
se pustili do zdolávání atrakcí, které jsou pro 
ně tento den zdarma. Od března do května na 
škole také probíhá program Centra primární 
prevence Magdalena, který ve čtyřech blocích 
žáky seznamuje s riziky sociálně patologických 
jevů v naší společnosti. Žáci jsou vzděláváni 
formou her zaměřených na sebepoznávání, 
životní hodnoty, trávení volného času a ubrá-
nění se rizikům různých závislostí. Mladší žáky 
čeká v dubnu názorná prezentace studentů 
zubního lékařství na téma „Jak pečovat o své 
zoubky“. 

Vážení rodiče, pokud vás činnost naší školy 
zaujala a máte dítě, které s obtížemi zvládá ná-
roky běžné základní školy, zahoďte předsudky 
a přijďte se k nám nezávazně podívat. Třeba 
právě naše škola vašemu dítěti pomůže. Bližší 
informace na www.zsmnisek886.cz nebo na 
telefonu 318 599 465.

Mgr. Marcela Krákorová

ZIma ve sLuníčku
Na zimu ve školičce jsme se těšili, protože nás 
čekala spousta akcí, které k zimě patří.

Přišel k nám Mikuláš s Andělem – čert naštěstí 
zůstal v pekle a s adventním kalendářem jsme 
počítali dny do příchodu Ježíška…

Čas nám rychle utekl, protože jsme vyráběli 
úžasné lední medvědy na stromek na náměs-
tí, před zámkem jsme pouštěli balonky s přá-
ním pro Ježíška, byli jsme v lese ozdobit stro-
mek jablíčky a mrkvemi, aby zvířátka neměla 
hlad…

Byli jsme na pohádce „O Vánočním příběhu“  
a také jsme navštívili kostel, naučili se koledy  
a prozpěvovali jsme si je i na vycházkách.

Konečně tady byly naše školkové Vánoce a my 
jsme nemohli ani dospat... Stromeček zářil v jí-
delně a věděli jsme, že nás má Ježíšek opravdu 
rád – to bylo dárků! Měli jsme připravené po-
hoštění, maminky přinesly ochutnat cukroví, 
které jsme jim pomáhali péct a spolu s rodiči 
jsme se těšili z nových hraček...

Nejlepší akce zimy nás ale teprve čekala –  
v lednu jsme jeli na HORY!

Třetí lednovou neděli jsme vyrazili do Har-
rachova, kde na nás čekaly krásné pokojíčky  
s postýlkami, dobrý oběd a hlavně spousta 
sněhu… Závody v bobování, dovádění ve sně-
hu, stavění zvířátek a klouzání se ze zasněžené 
klouzačky byla velká zábava a na stýskání ne-
byl vůbec čas!

Protože nejsme žádná prťata (2,5 – 4 roky), 
chtěli jsme si vyzkoušet i lyžování. Nazuli jsme 
si boty a lyže a už jsme stáli na svahu! V lyžař-
ské školičce to bylo skvělé a tak jsme přemluvili 
tety a druhý den jsme šli lyžovat znovu – jezdili 
jsme na kolotoči, projížděli brankou z kopeč-
ka a ťapali na lyžích po provazech – byli jsme 
zkrátka úžasní!

Pět dní uteklo jako voda a nám se ani nechtělo 
domů… A tak jsme si slíbili, že na hory pojede-
me zase ke konci školního roku – HURÁ!

Únor je čas karnevalů a tak jsme se převlékli 
do kostýmů a tancovali a soutěžili jsme celé 
odpoledne.

Ve školičce máme také nový kroužek „Zpívání 
s kočkou Lízou“, která nás učí hrát na hudeb-
ní nástroje, zpívat a tancovat a samozřejmě 
pokračujeme v našem krásném výtvarném 
kroužku s tetou Lídou, kde nás to moc baví!

Teď už se můžeme těšit na výlet vláčkem spo-
jený s návštěvou „mašinek“, do kina za našimi 
kamarády ze Čtyřlístku a také se pojedeme po-
dívat do divadla na Spejbla a Hurvínka.

A co dál ? Moc už se těšíme, co nám do školky 
přinese jarní sluníčko….

Iva Zemancová

www.minislunce.cz

VELICE DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA DŮVĚ-
RU, SE KTEROU NÁM SVĚŘILI SVOJE DĚTI NA 
POBYT NA HORÁCH A UMOŽNILI NÁM I DĚTEM 
PROŽÍT ÚŽASNÝCH PÁR SPOLEČNÝCH DNŮ.

Co nového v Zš komenského 886?



Brdský kos – 13. ročník soutěže

Za vLadImírem čeChem

Brdský kos 2013 
V sobotu 25. května 2013 se uskuteční  
v zahradě Státního zámku Mníšek pod 

Brdy pod záštitou starosty města 
Ing. Petra Digrina, Ph.D

13. ročník pěvecké soutěže pro děti  
a mládež BRDSKÝ KOS

pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let.
 
Pravidla soutěže: 
 Soutěž se vypisuje pro děti a mládež ve 
věku od 5 do 18 let (ve věkových kategoriích 
I. – III.) a pro smíšené dvojice nebo skupiny 
(kategorie IV. – bez věkového omezení). 
 Věkové rozdělení do kategorií (rozhodují-
cí pro zařazení do kategorie je skutečný věk 
účastníka v den konání soutěže): 
    I. kategorie, od 5 do 8 let, 
   II. kategorie, od 9 do13 let, 
  III. kategorie, od 14 do 18 let;
 IV. kategorie, smíšená dvojice nebo sku-
pina zpěváků – nejméně jeden ze soutěží-
cích (např. dítě-rodič, sourozenci, kamarádi 
apod.) musí být mladší 18 let. V této kategorii 
může vystoupit i ten, kdo již soutěžil v některé  
z věkových kategorií I. – III.
 Soutěžící si připraví píseň libovolného  
žánru.   
 Hudební doprovod není povinný, ale dopo-
ručuje se. Zajišťuje si jej každý soutěžící sám, 
možný je doprovod na CD nebo živý doprovod 
na vhodný nástroj (na který hraje buď soutěžící 
sám, nebo jím zvolený doprovazeč). Tuto sku-
tečnost je třeba nahlásit v přihlášce společně  
s ostatními údaji.
 Soutěž posuzuje porota v čele s předsedou 
(předsedkyní) poroty.
 V každé kategorii bude udělena pouze jed-
na první cena – Brdský kos. 

 Na závěr soutěže je udělena Cena diváka. 
Diváci vyberou svého favorita ze všech soutě-
žících napříč kategoriemi. Hlasy diváci ode-
vzdávají na hlasovacím lístku, který obdrží od 
pořadatelů.
 Soutěžící, který se již stal „Brdským kosem“ 
(tj. vítězem ve své věkové kategorii), se může  
v následujících letech zapojit do soutěže ve 
stejné věkové kategorii, avšak s jinou písní, než 
se kterou toto ocenění získal.

Podmínkou pro účast je řádně vyplněná  
a v termínu odevzdaná přihláška – přihlá-
šení je možné do 13. května 2013 včetně, 
a to buď písemně, nebo e-mailem na adrese 
brdskykos@mnisek.cz. Tištěný formulář při-
hlášky bude také k dispozici v kanceláři MKS 
Mníšek pod Brdy, elektronický bude ke staže-
ní na webových stránkách města Mníšek pod 
Brdy www.mnisek.cz .

Kontakt:  
Mgr. Jarmila Balková, MKS Mníšek pod Brdy,                                       
V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy –  
318 592 280, 605 064 921, brdskykos@mnisek.cz. 

Další podrobnosti průběžně na www.mnisek.cz 

Dívčí septet z Třebotova vloni zvítězil v silně 
obsazené čtvrté (skupinové) kategorii.

Do třináctého ročníku vstupuje v letošním roce  pěvecká soutěž pro 
děti a mládež Brdský kos.
Předsedkyní poroty bude i v letošním roce Zora Jandová – zpě-

vačka, herečka a nedávno jmenovaná šéfka tvůrčí skupiny pro děti a mládež Českého roz-
hlasu. Kromě malé změny v pravidlech soutěže se chystají i další překvapení – například 
doplňkový program určený malým i velkým divákům.

Kultura, společnost
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V pátek 22. března nás zasáhla velice smutná zpráva. 
Vladimír Čech, herec a moderátor, náš soused z vedlej-
šího Klínce, podlehl těžké chorobě.

Vladimír Čech s námi často spolupracoval, byl vždy 
milý, pozorný a přátelský. Mnohokrát hrál divadlo na 
mníšeckém zámku, nejvíce si jej asi pamatujeme jako 
krále Karla IV. v Noci na Karlštejně. Jeho majestátní po-

stavu jsme vídali v této roli také v čele Královského průvodu - na velké červnové akci, na niž se 
opakovaně těšili diváci v Praze i řadě obcí okolo Berounky. V roce 2011 moderoval Brdského kosa 
a svou laskavostí dokázal zbavit strachu i největší trémisty mezi soutěžícími.

Po roční pauze měl tuto soutěž moderovat opět a velmi se na to těšil. Často říkal, že ho právě 
takové akce baví - není práce, ale radost... Bohužel, už nás svým kouzelným hlasem neosloví  
a neočaruje. Zůstane však natrvalo v našich vzpomínkách...

- r - 

18. 4. 2013                                                                                                                               
meZInárodní den památek  
a hIstorICkýCh sídeL                                                                                                
Při příležitosti Mezinárodního dne památek 
a historických sídel, který je již od roku 1982 
vyhlášen na 18. duben, zve Mníšek návštěv-
níky do svých bran zdarma. Nejen 18., ale 
také 20. dubna, a to na prohlídku I. okruhu. 
K vidění budou bohatě vybavené reprezen-
tační sály a jídelny, pánské a dámské salónky, 
knihovna, pracovna i malá zámecká kaple. Ta 
je velkým lákadlem. Její oltářní obraz je totiž 
originálním dílem slavného českého barok-
ního malíře Karla Škréty. 

24. 5. 2013                                                                                                                                            
noC kosteLů  
– podvečerní prohlídky plné zábavy
Dne 24. května se mníšecký zámek zapo-
jí také k akci Noc kostelů, a to oblíbenými 
Podvečerními prohlídkami s andělem a Bílou 
paní. Prohlídky jsou určené rodinám s dětmi 
od 3 do 9 let.  Na zámku se budou procházet 
pohádkové bytosti. Kromě pohádkové prů-
vodkyně děti potkají také postavu anděla, 
který se zabydlel v zámecké věži a Bílou paní. 
Ta chodí po arkádové chodbě se svíčkou  
v ruce. Děti také budou pasovány do šlechtic-
kého stavu a dostanou malou pozornost!

8.–9. 6. 2013                                                                                                                                 
víkend otevŘenýCh Zahrad 
O víkendu 8. a 9. června se koná akce Víkend 
otevřených zahrad. Pouze během těchto dní 
mají návštěvníci možnost projít si mníšecký 
park s komentovaným odborným výkladem 
a dozvědět se tak mnoho zajímavostí o květe-
ně, koncepci zahrady i jejích stavitelích, které 
se jindy nedozvíte. Největší podíl na rozvoji 
parku mají předposlední zámečtí majitelé 
sídlící na Mníšku na přelomu 19. a 20. století. 
Park je postupně rekonstruován do původní 
podoby a zpřístupňován veřejnosti. 

doBý vání Zámku švédskýmI voJsky                                                                     
v pátek  5. července
3. ročník atraktivní podívané, stánky s občer-
stvením a suvenýry, ukázky šermu a další...            
Jak to dopadlo na Mníšku roku 1639 během 
třicetileté války? Dobyli Švédové zámek nebo 
jejich tlaku odolal? Volná rekonstrukce bitvy 
pod vedením generála Johana Bannéra.
Speciální prohlídky zámku pro rodiny s dětmi.

sLavné postŘIžIny poBaví v mníšku
16. – 17. 8. 2013 od 20.30 hodin v 
zahradě mníšeckého zámku
V polovině srpna máte jedinečnou možnost 
vidět v zámecké zahradě divadelní hru se zpě-
vy na motivy Bohumila Hrabala odehrávající 
se na přelomu 19. a 20. století v pivovaru. Uvi-
díte slavné herce i ochotníky z Řevnic.  Chybět 
nebudou scény, které stále vyvolávají bouřlivé 
ovace. Maryška pije do dna půllitr piva, komi-
nický mistr De Giorgi skočí s pivovarnického 
komína do hasičské plachty a doktor Grun-
torád usne na Maryščiných prsou. Výpravné 
představení má i své někdy neposlušné „zví-
řecí“ herce. Chybět nebudou svéhlavá koza 
Líza ani koně. Přijedou hasiči, aby zachránili 
podnikavou a nebojácnou Maryšku. Nenech-
te si ujít zábavu, která vždycky pobaví, navíc 
v krásných exteriérech zámecké zahrady  
s osvětlenou fontánou a bazénkem. 

Rezervace na telefonním čísle 318 590 261.

Zámek mníšek pod Brdy vás Zve
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neděle 21. 4. 2013  
papírový pedIG
Z papírových proutků si vyrobíte misku či ošatku 
tvaru podle formy, nádoby či krabičky, kterou  
si přinesete.
s sebou: lepidlo na papír, nůžky, dřevěné kolíčky 
na prádlo, umělohmotnou misku s rovným okra-
jem nebo hranatou krabičku, jehlice č.2, noviny
Cena 150,- kč         
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

neděle 5. 5. 2013 
drátování veLkýCh a maLýCh nádoB
Naučíte se dva způsoby, jak odrátovat nádobu.  
pro začátečníky je vhodná zavařovací sklenice  
s otočným uzávěrem. tato technika se hodí pro 
větší i malé nádoby.
s sebou: 2 zavařovací sklenice, kleštičky
Cena 180,- kč        
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

sobota 11. 5. 2013  
pískové oBraZy
Zhotovíte si obraz z barevného písku velikosti a4 
(můžete si přinést vlastní návrh).
s sebou: řezací (zalamovací) nůž
Cena vč. materiálu 160,- kč
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142  

sobota 25. 5. 2013  
pLstění - náhrdeLník
Vyrobíte si originální náhrdelník či náušnice  
z barevné ovčí vlny.
Cena vč. materiálu a komponentů 170,- kč
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142

neděle 8. 6. 2013  
moZaIka
dle výběru si zhotovíte mozaikovou kachli  
či květináč.
Cena vč. materiálu 160,- kč
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142  
těšíme se na vás ! 

občanské sdružení oáZa zve dospělé i starší děti, 
kteří rádi tvoří, na

výtvarné díLny
do mks v Lipkách v mníšku pod Brdy (přízemí). 

Začátek všech dílen je v 14.00 hod.

Z mateŘského Centra 
oáZa
Na jednu z listopadových Miniš-
količek zavítal pan Milan Halousek  
z České kosmické kanceláře. Přivezl 
dětem ukázat Krtečka, který spolu 
s kosmonautem A. Feustelem letěl 
do vesmíru. Děti se dozvěděly, co 
všechno Krteček viděl, jak se v rake-
toplánu stravoval, jak spinkal a kam 
chodil na toaletu. Nakonec shlédly 
filmovou projekci pohádky „Krtek  
a raketa“. Nechyběl ani doprovodný 
program – tématická výtvarná díl-
nička a focení s velkým Krtečkem. 
V prosinci do Mateřského centra 
zavítal Mikuláš spolu s čertíkem  
a andílkem a dětem rozdal balíč-
ky. Přes počáteční ostych a strach 

kouZeLné skLepení v Zámku
Pohádková průvodkyně zavede děti do nově 
zpřístupněného zámeckého sklepení. Není 
to ledajaké sklepení. Z pohádkové země do 
něj vstupují pohádkové bytosti. Některé jen 
občas, v rámci plesů a společenských setkání 
- jako například princezna Růžička s princem 
a tatínkem králem. 
Další jsou na mníšeckém zámku stálými hos-
ty. Jedním z nich je Anděl. Když Servác Engel  
z Engelflussu odkoupil mníšecké panství, po-
máhal svým poddaným. Nakoupil jim dobytek 
a nechal opravit jejich hospodářská stavení. 
Dokonce za ně zaplatil daně! To se Andělovi 
velice zalíbilo. I po 340 letech zalétá Anděl na 
zámek a vzpomíná na Serváce Engela, který 
se jmenoval po něm. Do sklepení často zavítá 
také vodník ze zámeckého rybníka, přátelící 
se s o 300 let mladší Jezerní vílou. Děti dále 
uvidí víly jara, léta, podzimu a zimy, čerta  
Brdíka, čarodějnici a dokonce Hadí ženu! 

veLIkonoční veseLICe  
na Zámku 
Velikonoční veselici na zámku Mníšku pod Brdy 
přálo štěstí a program navštívilo ke 4 000 ná-
vštěvníků.
Přestože počasí nevybízelo k výletu, na nádvoří  
i v předzámčí zámku v Mníšku se chvílemi nedalo 
ani projít. Konal se 12. ročník Velikonoční veseli-
ce s kuřetem na podporu sbírky Pomozte dětem, 
kterou navštívilo na 4000 návštěvníků. Vybralo se 
8562,- Kč. Všem moc děkujeme. 
Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý 
program. Klukům se líbila vystoupení šermířské 
skupiny Alotrium, holčičkám zase tanec skupiny 
Iris. Dospělí se zaposlouchali do hudby skupiny 
Balzám a k tomu se zahřívali dobrým nápojem. Po 
celý den probíhal dobový jarmark a každý si mohl

nakoupit podle svého výběru. Také v zámeckém 
parku bylo rušno, připraveny byly Staromníšec-
ká pouť s nejrůznějšími hrami a kejklemi, kterou 
přichystal spolek Rorejs, Pašijové hry v podání 
Magdalena o.p.s. nebo čtení z Bible. Rodiny s dět-
mi mohly zavítat do výtvarného ateliéru, na Veli-
konoční prohlídky s Jarní paní a zejména do nově 
otevřeného Kouzelného sklepení. Tam provádí 
Modrá víla, která děti seznámila s dalšími pohád-
kovými bytostmi, co se tam zabydlely. S princez-
nou Růžičkou, panem králem, starou ježibabou 
nebo třeba s břišní tanečnicí, která umí tančit  
s hadem. Hadovi děti vymýšlely jméno – a padly 
zajímavé tipy: had Syčák, had Slizák nebo hodná 
paní hadová Majdalenka. Velikonoční veselice  
v chladném počasí neztratila nic na svém kouzlu  
a umožnila lidem s velkým srdcem přispět na dob-
rou věc, na pomoc dětem.

Jana Digrinová

Letos se vypravil potřetí. Původní 
myšlenka byla „zorganizovat něco 
jen tak, pro radost“. Pro pobavení 
přátel a všech, které akce zaujme, 
pro úsměv kolemjdoucích. Nezisko-
vě a nízkonákladově, bez hlavičky 
organizace, bez ambic vyrovnat se 
„pravým“ vesnickým masopustním 
veselicím. Je něco takového vůbec 
možné?
Výsledek předčil očekávání. V plá-
nu bylo „jednou a dost“, sešli jsme 
se znovu. Dobrotami přispěli, kro-
mě účastníků, další dobrovolníci. 
Průvod byl opětovně také přivítán 
na zámeckém nádvoří, tentokrát 
paní Jarolímkovou, která si připra-
vila veselý kostým a pohostila nás 
výbornými koblihami. Útočiště 
pro zahřátí jsme opět našli na faře,  
u pana faráře Jana Dlouhého. 
Oficiální organizace a podpory 
se ujala Oáza. Myšlenka však zů-
stává stejná. Dávno není „moje“. 
Našli se totiž tvořiví lidé (dokon-
ce celé rodiny), kterým stálo za to 
vymýšlet převlek a pak se vydat 
společně do zimních ulic Mníšku. 
Sejdeme se příště zas? Zaznívají 
návrhy na více stanovišť u někte-
rých rodin na zahradě, nápady na 
větší „ozvučení“ průvodu... přání 
pokračovat tedy je. Jak říkal můj 
starý moudrý profesor: Když nám 

si všechny děti pro balíčky 
došly, některé dokonce za-
zpívaly písničku nebo řekly 
básničku. Vánoční čas jsme  
v Mateřském centru také 
trávily při zdobení perníčků  
a vánočního cukroví. 
I v roce 2013 si k nám mů-
žete přijít zacvičit a my vám 
pohlídáme děti v naší herně.  
V úterý od 9.00 hodin se cvičí 

na sále MKS powerjóga, ve 
středu od 10 .00 hodin pila-
tes. 
Těšíme na vás i při jakékoli 
Miniškoličce nebo akci, kte-
rou budou Mateřské centrum 
Oáza nebo Občanské sdruže-
ní Oáza pořádat.

Eva Wollnerová,  
koordinátorka MC Oáza

Pán Bůh zdraví dá (a já dodá-
vám: „a k tomu chuť si hrát“),  
sejdeme se napřesrok zas.
Účastníkům a pomocníkům 
tímto ze srdce děkuji. 

MgA Lucie Krupičková

V neděli 3. února 2013 jsme se 
již potřetí sešli před vchodem 
Domova pro seniory. Rytíř, 
Bílá paní, čert, čarodějnice, 
lyžařky, Pipi Dlouhá punčo-
cha, strašidlo, strašák do zelí 
a další krásné maškary vy-
razily za doprovodu bubnu, 
pozounu a jiných hudebních  

a chrastivých nástrojů na ces-
tu k zámku. Masopustní odpo-
ledne se podle všech zúčast-
něných vydařilo, všemse líbilo, 
všichni se vydováděli a rádi 
příští rok opět dorazí a podpo-
ří tuto veselou tradici.
Velké poděkování patří všem 
maškarám, o. s. Oáza, panu 
faráři Janu Dlouhému, paní 
Jarolímkové, všem, kteří při-
nesli něco dobrého k pohoš-
tění a především hlavním 
organizátorkám Lucii Krupič-
kové a Daniele Feltové. Tak 
zase za rok!

Andrea Kučerová

Maškary pózují před zámkem

mníšeCký masopustní průvod
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maškarní BáL mC oáZa
Začátek tohoto roku patřil dětem  
a tradičnímu karnevalu, který Ma-
teřské centrum Oáza ve spolupráci  
s klienty terapeutické komunity 
Magdaléna uspořádalo v sále MKS. 

Čert popleta odnesl do pekla hodnou Bětušku a nechal na světě její zlou a nepořádnou ses-
tru. Děti a Honza, který je celou pohádkou provázel, měli za úkol pomoci čertíkovi vylákat 
zlou sestru z domu, aby ji mohl vyměnit za hodnou Bětušku. Obr jim poradil, že musí navští-
vit i jiné pohádkové bytosti (čarodějnici, vodní vílu...), které jim za splnění úkolu dají korále, 
pomocí kterých vylákají zlou sestru ven. Ona se totiž ráda fintila. Děti se s velkou chutí vrhly 
do plnění úkolů a vše dobře dopadlo. Čert popleta vrátil hodnou Bětušku a do pekla si od-
nesl její zlou sestru. Děti si kromě balonků odnesly spoustu zážitků a odcházely spokojené  
a vytancované.

Děkujeme klientům Magdalény s terapeutkou Václavkou, moderátorce Vlaďce Pirichové, zále-
sáckým diskžokejům a všem pomocníkům, kteří vyzdobili a uklidili sál.

I v první polovině tohoto roku se můžete těšit na tématické Miniškoličky. V lednu při valentýn-
ské Miniškoličce jsme malovali hrnečky pro ty, které máme rádi. V únoru jsme se dozvěděli více 
o masopustu a prošli se v miniprůvodu po sále. V březnu jsme slavili Velikonoce – zdobila se 
velikonoční vajíčka a se zajíčkem jsme šli pro dáreček. Do konce školního roku nás čeká ještě 
čarodějnická Miniškolička, oslavíme Den matek (květen) a otců (červen).

O všech akcích se dozvíte z letáčků nebo na našem novém webu: http://oaza.mnisek.cz/mc/.

Na setkání s vámi a vašimi dětmi na našich akcích se těší 
Mateřské centrum OÁZA Mníšek pod Brdy

Jaro v oáZe
Srdečně Vás zveme na následující akce:
27. dubna od 15 hodin – „čaroděJnICe“  
na farní zahradě 
Těšit se můžete na pohádku, táborák s buřtí-
ky, čarodějné úkoly a skákací hrady. 
Děti i dospělí v čarodějnickém přestrojení 
vítáni!

15. června od 14 do 16 hodin – tradiční pohádková 
cesta tentokrát nazvaná  
„do pohádky Za ZvíŘátky“  
Velmi uvítáme vaši pomoc na jednotlivých 
stanovištích. 
Kontaktní osoba Katka Typlová (tel. 775 592 142).

rekonstrukce oáZy
Zároveň Vás chceme informovat, že OÁZA pro 
všechny své příznivce začala rekonstruovat 
hlavní sál budovy oáZy na farní zahradě. Rádi by-
chom během letošního roku tento sál opravili, 

aby mohl sloužit pro nejrůznější kulturní udá-
losti – divadýlka, koncerty, výstavy apod. 

Termín otevření je do značné míry závislý na 
množství dobrovolníků ochotných přiložit 
ruku k dílu a také na financích. Za dobrovol-
níky i sponzorské příspěvky budeme vděční 
(bankovní spojení najdete v kontaktech na 
stránkách OÁZY - http://oaza.mnisek.cz). 

Aktuálně děkujeme panu Františku Keyřovi 
za bezplatné odbagrování zeminy pod pod-
lahou sálu a za zdarma provedené zemní prá-
ce při budování elektrické přípojky k budově  
a rovněž firmě MIVA-palivo, s. r. o., Mníšek pod 
Brdy za sponzorský příspěvek. Seznam sponzo-
rů najdete také na webových stránkách OÁZY.

Kontaktní osobou pro rekonstrukci je Jiří Pše-
nička (tel. 604 226 764).
děkujeme za veškerou vaši podporu a těšíme se na vás!

Občanské sdružení OÁZA

podpoŘILI Jste nedokLuBko!
Skláním se před šikovností a ochotou pomo-
ci rodinám s předčasně narozenými miminky! 
Láska a radost z nového života přemotaná do 
spousty čepiček, svetříků, ponožtiček, dek, sr-
díček, stonožek i zavinovaček...

Obdržela jsem od vás neuvěřitelných 94 čepi-
ček, 27 svetříků, 38 párů ponožtiček (bačků-
rek), 2 páry rukaviček, 14 háčkovaných srdíček, 
9 housenek z ponožek, 7 háčkovaných dek  
a 9 ušitých zavinovaček. Všechny výrobky 
doputovaly do pražské porodnice v Podolí. 
Upřímný dík všem pletařkám i švadlenkám 
nejrůznějších věkových kategorií – od mladých 
maminek po babičky odrostlých vnoučat. Díky 
také za mediální podporu mníšeckému Zpra-
vodaji a příbramskému Periskopu – díky nim 

sobota 27. dubna 2013, 15.00 
dávid malec a petr matoušek: 

hImáLaJské putování (vernisáž výstavy) 
(fotografie z ladaku)  

kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu skalka 
potrvá do 12. května 2013.

sobota 11. května 2013 
Zdeněk pátek – oBraZy (vernisáž výstavy) 

klášter v barokním areálu skalka 
potrvá do 9. června 2013.

pátek 17. května, 17.00
václav šesták – oBraZy (vernisáž výstavy) 

kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu skalka 
potrvá do 9. června 2013.

sobota 18. května 2013 
Brdský FarmáŘský trh  

Náměstí F. X. svobody  

sobota 18. května 2013 
poberounský folklórní festival staročeské máJe  

Náměstí F. X. svobody  

sobota 25. května 2013 
Brdský kos – 13. ročník pěvecké soutěže 

pro děti a mládež 
Zahrada státního zámku mníšek pod Brdy

Úterý 28. května 2013, 18.00 
Beseda s ditou pecháčkovou 

sál mks V lipkách

Neděle 9. června 2013, 16.00 hodin 
Festival americké jaro 

sál kláštera na skalce

sobota 15. června 2013 
Brdský FarmáŘský trh  

Náměstí F. X. svobody  

sobota 15. června 2013 
pohádkový les  

akci pro nejmenší pořádá oÁZa  

sobota 15. června, 15.00 
podBrdská keramIka (vernisáž výstavy) 

kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu skalka 
potrvá do 30. června 2013.

Neděle 16. června 2013, 15.00 
vladimír dousek – petr šmerák:  

touLky kŘIvokLátskem  
(vernisáž výstavy fotografií) 

klášter v barokním areálu skalka 
potrvá do 7. července 2013.

Úterý 18. června 2013, 18.00 
Beseda s Janou šrámkovou 

sál mks V lipkách

sobota 22. června 2013 
sLavnostI vína  

Hostinec káji maříka a okolí

pátek 5. července 
doBývání Zámku švédskýmI voJsky 

3. ročník atraktivní podívané 
státní zámek mníšek pod Brdy

sobota 13. července 2013 
starý mníšek (vernisáž výstavy) 

klášter v barokním areálu skalka

sobota 20. - neděle 21. července 2013 
tradiční skaLeCká pouŤ  

s kulturním programem a trhem. 
Barokní areál skalka, náměstí F. X. svobody 

sobota 20. července, 11.30  
milan eberl – oBraZy (vernisáž výstavy) 

kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu skalka

vyBrané kuLturní  
a spoLečenské akCe roku 2013 

mníšek pod Brdy

Jeden z koncertů letošního ročníku festivalu Americké jaro, jehož cílem je šířit 
dobré jméno USA prostřednictvím hudby a mluveného slova (v návaznosti 
na odkaz Antonína Dvořáka, jehož jméno symbolizuje česko-americkou spří-
zněnost), se uskuteční v sále kláštera na Skalce v neděli 9. června 2013 od  
16 hodin. Písně a árie skladatelů J. Dowlanda, A.Caldary, G.Giordaniho, A. Pari-
sottiho, G. Faurého, P.Viardot a F. Schuberta přednese americká pěvkyně Lynn 
Eustis za doprovodu českého kytaristy Tomáše Hanzlíčka, který se představí 
rovněž jako sólový virtuos.

MKS

amerICké Jaro na skaLCe
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o čísLo Lepší než Bond
Říká Vám něco název 008? V roce 
2010 se čtyři mníšečtí mladí muži 
rozhodli založit kapelu ve složení 
Martin Diviš – zpěv, Jakub Pour –  
hlavní kytarista, Mirek Mašek – 
doprovodný kytarista a Radek 
Petroka – baskytarista. Název, který 
si vymysleli, je skutečně originální. 
Jak řekli autoři nápadu Radek  
a Martin, byli tak „o číslo lepší než 
Bond“. 

Po dvou měsících zkoušení přišel 
útlum a když se odstěhoval 
zpěvák Martin do Prahy, kapela 
se rozpadla. O necelý rok později 
díky tomu, že skupinu konečně 
doplnil hráč na bicí Tomáš Marek 
(kamarád z Prahy), obnovila svou 
činnost ve složení Mirek Mašek 
(zpěv, kytara), Jakub Pour (zpěv, 
kytara), Radek Petroka (baskytara) 
a Tomáš Marek (bicí). V létě 2011 

se čtveřice úspěšně zúčastnila 
prvního (a zatím jediného) ročníku 
festivalu „Pecky, prdy v Mníšku 
pod Brdy“ na mníšeckém Zadním 
rybníce. Po necelém půlroce 
obnovené činnosti pak skupina 
vydala první demo.

Kdo je autorem vašich písniček?
Většinou kytarista Mirek a kyta-
rista Jakub, ale ke tvorbě hudby 
a textů v podstatě přispívá celá 
kapela.

Máte nějaké hudební vzory?
Patří k nim např. Jaksi Taksi, Škwor, 
NOFX, Pennywise, Pipes and 
Pints...

Co počítáte k vašim největším 
úspěchům?
Určitě natočení vydání našeho 
prvního alba „Svět kolem nás“ 
(2012) a natočení videoklipu k pís-
ničkám „Vlak ke štěstí“ a „Svět ko-
lem nás“ ze stejnojmenné desky.

O zvýšený výskyt záchranářů mezi 
Dobřichovicemi a Mníškem pod 
Brdy se ve dnech 10. – 12. 5. posta-
rá pátý ročník náročného cvičení 
pro záchranářské týmy. Tento ná-
ročný projekt, pořádaný Asociací 
dobrovolných záchranářů České 
Republiky, o. s., se do brdských 
hvozdů stěhuje po čtyřech letech z 
CHKO Slavkovský les nedaleko Kar-
lových Varů. Nová lokalita nabízí 
zcela nové možnosti a velkým pozi-
tivem je přenesení soutěže a jejích 
úkolů blíže k veřejnosti. Pořadatelé 
tak doufají ve velkou návštěvnost 
nejen na doprovodných progra-

mech, ale i na samotných mode-
lových situacích, které budou pod 
dohledem rozhodčích zpřístupně-
ny. Celá trať bude vsazena do ná-
ročného terénu spojujícího města 
Dobřichovice a Mníšek pod Brdy a 
po celém jejím profilu bude umís-
těno na dvacet různých situací, 
které jsou každodenním chlebem 
záchranářů. Trať má za úkol prově-
řit nejen vědomosti, ale i fyzickou a 
psychickou odolnost zasahujících 
družstev. 
Začátek celého klání je již v páteč-
ních dopoledních hodinách v are-
álu TJ Sokol Dobřichovice a jeho 

okolí, kde se soutěžící zaregistrují, 
vyslechnou první pokyny a ubytují 
se hromadně v místní tělocvičně. 
Kolem poledne začne samotné 
zahájení. Prostor pro prezentaci 
zde naleznou složky integrova-
ného záchranného systému, part-
neři projektu a spolupořadatelé. 
V plánu jsou tak nejen statické, 
ale především dynamické ukázky 
práce záchranářů, pochopitelně 
zpřístupněné všem zájemcům.
Ve večerních hodinách začne 
prověřování soutěžních družstev, 
které protne celou noc bez náro-
ků na jejich odpočinek či únavu. 
Z prvotních propozic můžeme slí-
bit, že se bude jednat o nejnároč-
nější noční etapu za dobu konání 
soutěže. 
Samotné hlavní kolo pak zahájí 
nad ránem v sobotu. Na soutě-
žící čeká téměř dvanáct kilome-
trů dlouhý výšlap přes brdský 
hřeben doplněný záludnostmi, 
které na ně přichystají traťoví 
komisaři. Nouze tedy nebude  
o vypjaté situace, při kterých sou-
těžící předvedou bojeschopnost 
ve všech složitostech záchranář-

ské práce. Samotný závod pak 
ukončí v Mníšku pod Brdy, kde se 
jich ujmou pořadatelé a jejich vol-
ný čas vyplní doplňujícím kolem, 
které je tradičně více odpočinko-
vé. Vyhlášení pak proběhne ve 
večerních hodinách v prostorách 
barokního areálu Skalka.
Celý projekt je dílem téměř stovky 
organizátorů, maskérů, rozhod-
čích, technického zabezpečení 
apod. O jeho významu a kvali-
tě pak jistě svědčí i řada záštit  
a podpor. Prozatím se cvičení 
pyšní záštitou Centra letecké zá-
chranné služby Plzeň-Líně, města 
Mníšek pod Brdy, ing. Romana 
Váni, poslance PSČR i podporou 
Zdravotnické záchranné služ-
by Plzeňského kraje, Informační  
a strážní služby NP Šumava, JSDH 
Mníšek pod Brdy, JSDH Mělník-Ve-
hlovice, lezecké jednotky Extreme 
Rescue Squad (a další na sebe ne-
nechají dlouho čekat).
Chcete-li se svými ratolestmi zažít 
akční víkend, nebo zajímá-li vás 
práce záchranářů, zaznamenej-
te si druhý květnový víkend do 
svých diářů a přijďte se podívat. 
Určitě to bude stát za to.

Karel Souček

Na fotografii ze září 2012 zleva  
Tomáš Marek, Jakub Pour, Mirek Mašek, Radek Petroka

Kde vás mohou lidé slyšet naživo?
Většinou v našem rodném Mníšku, 
ale i kdekoli jinde, kde se pro nás 
naskytne příležitost. Podrobnosti 

o koncertech se lidé dozvědí na 
stránce http://bandzone.cz/008 .
Tak hodně štěstí!

S Mirkem Maškem si povídala JB

Družstvo při plnění úkolu

sos 2013 eXtreme – metodické cvičení zdravotních družstev

>> pokračování ze str. 15
se do této akce zapojily ženy nejen z Mníšku, 
ale i z širokého okolí. Děkuji také paní Joco-
vové (prodej galanterie a látek v Mníšku pod 
Brdy) za podporu a šíření tohoto projektu mezi 
její zákaznice a známé a Pavle Duchoňové  
z Mníšku pod Brdy za poskytnutí vlny.

Jmenovitě ze srdce děkuji:
Paní Markétě Šrutové z Prahy 4 za háčkované 
čepičky, paní Řeháčkové z Prahy 4 za plete-
né ponožtičky, paní Marii Horákové z Mníšku 
pod Brdy za čepičky a bačkůrky, paní Verešo-
vé ze Zduchovic za svetříky, čepičky, bačkůrky  

a rukavičky, paní Magdě Hyspecké ze Zavržic 
u Příbrami za čepičky a bačkůrky, paní Květě 
Rebljanové z Bohumína za čepičky a bačkůrky, 
paní Marii Sadilové z Mníšku pod Brdy za háč-
kovaná srdíčka, paní Blance Fousové z Mníšku 
pod Brdy za ušití čepiček a zpracování návodu 
na zavinovačky, paní Pavlíně Hermanové za 
ušití zavinovaček a paní Evě Němcové z Příbra-
mi, která do akce zapojila i své blízké a spolu  
s dcerou Michaelou upletla a uháčkovala 
spoustu svetříků, čepiček, ponožtiček a dek. 
Vlnou jí přispěli: Dagmar Kavková, Vlasta Ha-
nušová, Václav a Zdena Boušovi, Anička Krátká 
a Veronika Pospíšilová.

Děkuji rovněž Mateřskému centru OÁZA Mní-
šek pod Brdy za uspořádání miniškoličky pod 
vedením Lucky Vorlové. Maminky s dětmi spo-
lečně vyrobily roztomilé stonožky z ponožek  
a zabalily je do ručně vyrobených taštiček. 
Fotografie jednotlivých výrobků najdete na 
stránkách OÁZY http://oaza.mnisek.cz/ .
Výrobky pro Nedoklubko budu shromažďovat 
i nadále a na konci června je opět předám ko-
ordinátorce pro pražské Podolí.
Je to pro mě velká radost!

Pavla Pšeničková
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy
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sedmá mníšeCká rošáda
V neděli 2. prosince se v sále mníšeckého kulturního střediska konala 
již sedmá Mníšecká rošáda – turnaj v bleskovém šachu. Boj o prvenství 
svedlo tentokrát celkem šestadvacet šachistů – v první kategorii (děti 
a mládež do 18 let) to bylo šest hráčů, ve druhé kategorii (dospělí) pak 
20 účastníků (z nich však byli čtyři mladší 18 let, kteří se chtěli utkat  
s dospělými).
V první kategorii zvítězila Aneta Wojnarová, druhý byl Vojtěch Suchopár 
a třetí Jakub Horyna. Vítězem druhé kategorie byl Vít Šafář, druhý byl 
František Šaur a třetí Ondřej Vondrášek.
Turnaj se uskutečnil pod záštitou starosty Mníšku Ing. Petra Digrina, 
PhD. Pan starosta v závěru turnaje vítězům pogratuloval a předal ceny, 
na něž finančně přispělo Město Mníšek pod Brdy.

JB

Letošní knoFLíkový trh pod deštníky
Vánočnímu knoflíkovému trhu v sobotu 15. prosince 2012 počasí  
příliš nepřálo - drobné mrholení se změnilo v hustý déšť, který vytrval  
až téměř do konce programu. Vydrželi ale všichni – prodávající děti,  
účinkující, organizátoři  i většina diváků, kterých i přes nepřízeň počasí  
přišlo na náměstí skutečně spousta.  Děti a paní učitelky zaslouží  
zvláštní uznání, v takových podmínkách to opravdu nebylo pro ně  
jednoduché!
A tak zbývá jen věřit, že letos jsme si to špatné počasí (vzpomínáte na 
Skaleckou pouť?) vybrali na hezkých pár let dopředu. 
Na shledanou za rok na náměstí – a doufejme, že v opravdu krásném 
zimním počasí...

JB

Milí spoluobčané, 

dovolte mi poděkovat za příspěv-
ky do letošní Tříkrálové sbírky, 
která se uskutečnila o víkendu  
5. a 6. ledna 2013. 

V Mníšku, Čisovicích a Kytíně jste 
předali Charitě ČR prostřednic-
tvím koledníků 40 057,- Kč, což je 
zase o kousek víc než loni. 

Mníšecká charita si může pone-
chat 65 % z vybrané částky na 
svůj sociální projekt. Díky vám 
tak budou podpořeny dvě seni-
orky v těžké zdravotní a sociální  
situaci a dvě děti, z nichž jedno  
má vážný zdravotní handicap  

a druhé čelí ob-
tížným sociálním  
poměrům. Symbolicky bude  
podpořen letní farní tábor.

Zbylá částka byla předána  
Charitě ČR, která prostředky po-
skytne na podporu pobytových 
služeb seniorů (Domov seniorů 
Mukařov, azylový dům Praha 8 
Karlín), péči o lidi s Alzheimero-
vou chorobou a projekty v zahra-
ničí (Rwanda a Indie).

Ještě jednou díky za vaše štědrá  
a otevřená srdce,

Eva Nováková,  
koordinátorka sbírky

Tři králové z Čisovic

tŘíkráLová sBírka

pŘedčasný sILvestr se vydaŘIL
V neděli 30. prosince 2012 jsme se v podvečer sešli na náměstí  
F. X. Svobody, abychom v předstihu oslavili konec roku. Počasí nám 
tentokrát přálo a nikoho neodradila krátká sprška asi hodinu před  
začátkem. K dobré náladě a k setkávání s našimi sousedy hrála kapela 
F. a K. (Fotr a kolektiv) s hudebním hostem – Martinem Hrubým, 
hlavní osobností skupiny Bůhví. Samozřejmě se podával výborný 
svařák a čaj z rukou starosty města Petra Digrina a zastupitelky Aleny 
Štamberkové. Všichni však netrpělivě čekali na ohňostroj. A dočkali 
se – byl skvělý, velkolepý a s nádhernou hudbou, kterou známe z filmu 
Poslední Mohykán. Pan Melich jako jeden z prvních diváků poznal 
tuto skladbu autorů Trevora Jonese a Randyho Edelmana. Pomyslnou 
„třešničkou na dortu“ byla státní hymna v podání Klárky Matouškové 
a Petry Kalbáčové, které navštěvují mníšeckou Základní uměleckou 
školu. 
Před sebou máme celý nový rok 2013. Přejme si, abychom se i s rokem 
se třináctkou na konci opět mohli rozloučit všichni společně. 

Ivana Černá
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pro dospěLé

GARLOCK, Dorothy
ÚSVIT LÁSKY
Leona se rozhodla po smrti sestry zůstat se 
švagrem. Jemu pomůže s výchovou dětí  
a sama se vyhne nevítané péči svého  
svatouškovského bratra.

KEPLER, Lars                                                                                                                          
SVĚDKYNĚ OHNĚ                                                                                                                          
Tento román je jako potápění bez kyslíko-
vého přístroje. Potřebujete se nadechnout, 
ale zároveň se toužíte do tohoto spletitého, 
tajemného a temného příběhu ponořit zpět.

ROBB, J. D.
NEOMYLNÝ INSTINKT
Další z detektivních příběhů z budoucnosti, 
kde je hlavní vyšetřovatelkou Eva Dallasová. 

DEAVER, Jeffery 
TVŮJ STÍN 
Někteří fanoušci jsou ochotni pro své idoly  
i vraždit...

MITCHELL, David
ATLAS MRAKŮ
Autor ve svém rozsáhlém románu maže  
hranice mezi styly a poutavým způsobem  
se zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy  
po moci a jejími možnými důsledky.

knIhy pro dětI

WILSON, Jacqueline
KONEC SNĚNÍ
Příběh o rodině, přátelství, první lásce  
a velké ztrátě...

JONES, P. Gareth
KLETBA RODU BARDULFŮ
Seznamte se s tajuplnými a podivínský-
mi Bardulfovými i jejich úplně obyčejnou 
sestřenkou Mariel a odhalte temné tajemství 
jejich rodu.

McDONALD, Megan
NÁLADY NELY NÁLADOVÉ
Nalaď se na Nelu Náladovou! Mizerná nála-
da, dobrá nálada, dokonce i školní nálada...           
Nela Náladová je na nálady mistr!

Výpůjční doba od září

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

KNIhOVNA  
 Mníšek pod Brdy

Pro dospělé:  
Pondělí    800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek    830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  
Úterý    1200 - 1400 

Středa    800 - 1100   1200 - 1400
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Jak to Chodí na 
včeLníku 

Budíček v půl sedmé, rozcvička, 
snídaně, práce na farmě – tak začíná 

běžný den pro klienta terapeutické komu-
nity Magdaléna na Včelníku. V současnosti tu je  
6 dívek a 7 chlapců ve věku od 21 do 34 let, další 
osazenstvo Včelníku tvoří 12 klientů programu 
následné péče. Pocházejí nejen ze Středočeské-
ho kraje, ale i vzdálenějších míst České republiky. 
Před přijetím do komunity museli absolvovat 
detoxikační léčbu a především chtít zbavit se své 
závislosti a změnit svůj život k lepšímu. Motiva-
cí je pro ně i vlastní příspěvek na léčbu ve výši  
6 500 Kč měsíčně. 
V komunitě stráví přibližně 8-15 měsíců, během 
nichž se jim dostane zdravotní, sociální a výchov-
né péče od zkušených psychoterapeutů. Celo-
denní program končící večerkou v půl jedenácté 
večer zahrnuje skupinové i individuální terapie, 
práci v hlavní budově, na farmě, v zahradnictví 
či v truhlárně, sportovní aktivity, úklid domu  
a areálu apod. V průběhu léčby klienti vystřídají 
několik pracovních pozic, které se různým způ-
sobem podílejí na chodu terapeutické komunity 
(např. šéf domu, šéfkuchař, hospodář, dojič, ko-
telník apod.). 
Na farmě se momentálně starají o několik  
nedávno narozených kůzlat a jehňat, 3 krávy, krá-
líky, ovce a kozy. Pomáhají také na různých trzích  
s prodejem výrobků pocházejících z truhlářství  
a zahradnictví či medu přímo ze Včelníku.
V truhlárně nedávno dokončili novou knihovnu 
pro mníšeckou faru. Na Den Země 22. dubna 
chystá terapeutická komunita úklid v okolí are-
álu na Včelníku a v Nové Vsi pod Pleší. Letos se 
ke Dni Země připojí i pokusem vydržet celý den 
bez elektřiny, plynu a dalších neobnovitelných 
zdrojů energie. 
Terapeutická komunita Magdaléna je jediným 
zařízením tohoto typu ve Středočeském kraji. 
Od svého založení funguje díky podpoře města 
Mníšek pod Brdy, které jí umožnilo využívat areál 
na Včelníku. Provoz je v současnosti financován 
například z prostředků poskytnutých Minister-
stvem práce a sociálních věcí ČR a z fondů Evrop-
ské unie, z příspěvků od měst, obcí i jednotlivých 
dárců. A přispívá i sociální podnikání právě ve 
formě prodeje výrobků , zejména z truhlářství.

Zora Kasiková,  
PR manažerka, Magdaléna, o.p.s.

havárIe vody v knIhovně
O vánočních svátcích 2012 byla knihovna vy-
topena. K závadě došlo mezi 21. a 27. prosin-
cem. Na WC v 1. patře praskla hadička u spla-
chovadla, voda protekla do přízemí a následně 
do sklepa. V přízemí byl vytopen malý sklad a 
ve sklepě dvě místnosti s knihovním fondem. 
Voda tekla po stropě, zbortil se regál, takže 
knihy byly promáčeny shora i zdola. 
Byli přivoláni hasiči z HZS Řevnice, kteří nám 
pomohli vzniklou situaci řešit.Od Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje nám 
byly zapůjčeny vysoušeče, které byly ihned 

zapojeny a do konce ledna budovu vysoušely. 
Vyřazeno bohužel muselo být 3 651 knih.
Po vysušení místností musely být opraveny  
instalace a budova byla nově vymalována.
Od 11. 2. 2013 poskytovala Městská knihovna 
svoje služby provizorně v obřadní síni měst-
ského úřadu. Od 18. 3. 2013 opět půjčujeme 
v budově Sialia v ulici Komenského. V době 
uzávěrky Zpravodaje je otevřeno dospělé od-
dělení a na dětském oddělení se pracuje. Pro 
dětské čtenáře připravujeme překvapení.   

Hana Jeřábková a Tereza Bauerová, knihovnice

Besedy v mks
městské kulturní středisko  

a městská knihovna mníšek pod Brdy 
vás zvou na setkání – autorská čtení  

v sále mks v Lipkách.

v úterý 28. května  
k nám přijede  
novinářka  
dIta peCháčková,  
autorka populární 
kuchařky „Deník 
Dity P.“ a oblíbených 
článků v magazínu 
Albert. Přijďte se jí 
zeptat na vše, co vás 
zajímá (nejen) o vaře-
ní a potravinách. 

v úterý 18. června se 
setkáme  
s Janou šrámkovou, 
autorkou novely 
Hruškadóttir  
a knížky pro děti  
Putování žabáka  
Filemona. Za prvně 

 jmenované dílo  
obdržela v roce 2009 
Cenu Jiřího Ortena.

Všechny uvedené knížky si můžete půjčit  
v naší městské knihovně.

obě besedy začínají v 18 hodin. 
Těšíme se na Vás!

MKS a MK Mníšek pod Brdy

V prvním pololetí jsou plánována pro 
nejmenší děti, navštěvující předškolní zaříze-
ní, čtyři divadelní představení. Mají je mož-
nost navštívit i maminky s dětmi, které do 
školek nechodí (termíny jsou zveřejňovány 
na webu MC OÁZA a v klubovně MC). Vstup-
né je 50 Kč/dítě.

První představení se uskutečnilo v pondělí
18. února (Divadélko Paleček, O nafoukané 
princezně Karolínce), druhé 25. března (Di-
vadlo Loutková pohádka, O Panence a Pa-
náčkovi), další budou v pondělí 29. dubna 
v 9 a 10.30 hod. (Dřevěné divadlo, Zvířátka  
a loupežníci) a v pondělí 27. května (Divadélko  
Paleček, Hanička a Honzík v ZOO). 

MKS

dIvadeLní pŘedstavení  
pro neJmenší v mks

Kultura, společnost



V polovině letošního března byla pokáce-
na topolová alej od garáží u Starého sídliště  
k podchodu pod Strakonickou. Řada lidí káce-
ní uvítala, jiní občané naopak s kácením ne-
souhlasili. Ale faktem je, že topoly prosychaly, 
začínaly padat i silnější větve a ošetření v ceně 
několika desítek tisíc korun by mělo minimální 
účinek. Topol je krátkověká dřevina, náchylná 
na dřevokazné houby, zejména když roste na 
pro něj nevhodném stanovišti, jako jsou měl-
ké, těžké jílovité půdy okolo Starého sídliště. 

Protože alej jako taková nám bude scházet, 
vzniká iniciativa „Adoptujme si alej“. Myšlenka 
iniciativy je, že zájemci přispějí na nový strom 
do aleje a pomohou s výsadbou. Na jeden 
strom se mohou občané (firmy) i složit, proto-
že ne každý bude moci celou výsadbu stromu 
včetně materiálu a dopravy zaplatit. Když se 
vše povede, budeme mít svoji alej. Respekti-

ve to bude alej našich dětí a vnuků. Ti ji uvidí  
v plné kráse.

Paní Landová z MěÚ v rámci řízení o kácení 
určila do aleje lípu malolistou. Zvažovali jsme 
duby nebo ovocné stromy, ale s ohledem na 
divoká prasata zvítězily lípy, které jsou v Mníš-
ku tradiční dřevinou a jejich výsadba naváže 
na alej okolo sportovního areálu.

Orientační cena jednoho stromu se s dovo-
zem, kůly, vyhloubením výsadbových jam 
bagrem (ruční kopání s ohledem na kořeny 
topolů by bylo těžké), zálivkou, chráničkami 
a mulčovací kůrou pohybuje u odrostku cca  
3 m vysokého (slabé kmínky) okolo 1 500,- Kč. 
U větších a starších sazenic je to okolo 2 800,- 
Kč. Slabší sazenice jsou citlivější na vandalis-
mus a hůře vypadají, silnější naopak první roky 
po výsadbě „sedí“ – déle jim trvá, než doplní 

zkrácený kořenový systém vyzvednutím v pěs-
titelské školce, ale již více vypadají jako vzrost-
lé stromky.

Zájemci, kteří budou mít zájem o zapojení do 
připraveného projektu, se mohou předběžně 
přihlásit na alej.mnisek@centrum.cz. Zároveň 
by měli uvést, kterou cenovou variantu saze-
nice podpoří. Slabší a levnější nebo silnější, ale 
dražší.

Projekt by měl probíhat ve spolupráci  
Města Mníšek pod Brdy (vlastníka pozemku), 
MC Oáza a Hnutí Brontosaurus. HB projekt akci 
zařadilo do svého celorepublikového projektu 
ZSSS - „Zasaď si svůj strom“, ve kterém se bude 
snažit získat malý grant na podporu výsadby 
stromů. 

MC Oáza a Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík

adoptuJme sI aLeJ
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Příroda, společnost

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahrad-
ní a krajinářskou tvorbu, o. s. (SZKT) a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
ZČ HB Kandík získal pro Stříbrnou Lhotu v rámci tohoto projektu malý grant v podobě bez-
platného ošetření jedné z lip U křížku. Cílem projektu „Zdravé stromy pro zítřek“ je informování 
veřejnosti o potřebě, aby stromy veřejné zeleně ošetřovali kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou 
zárukou odborných znalostí a dovedností při péči o dřeviny. Ošetření na své náklady zajistí cer-
tifikovaný arborista Petr Brož (držitel certifikátu European Tree Worker). Lhotečtí občané zajistí 
úklid větví a prostoru okolo stromu.

Původním cílem žádosti bylo podpořit ošetření nejslabší lípy s nejvíce proschlou korunou (zá-
padní roh, přímo u silnice). Zvažovali jsme,  zda by se lípu nepovedlo výměnou půdy u kořenů 
a ořezem suchých, dřevokaznou houbou napadených větví zachránit, aby skupina lip zůstala 
neporušena. 

Každý v projektu přihlášený strom byl posouzen Ing. Kolaříkem z Mendelovy univerzity v Brně. 
Při tomto hodnocení vyšlo najevo, že námi navržený strom je tak nevratně poškozen, že jeho 
ošetření by bylo pouze na velice krátkou dobu a poté bude pravděpodobně nutné strom z bez-
pečnostních důvodů pokácet. Proto nám tento odborník doporučil ošetření jiného, perspektiv-
nějšího stromu ve skupině. Jedná se o strom na východní straně skupiny, dále od silnice. Tento 

proGram „Zdravé stromy pro ZítŘek“ 

strom také pak grant v podobě bezplatného 
ošetření získal.

Zároveň nám Ing. Kolařík předběžně vyhod-
notil i další lípy ve skupině. Lípa u zastávky 
je již napadena dřevokaznou houbou v dolní 
části kmene, pravděpodobně mohou být zasa-
ženy i hlavní kořeny stromu. I zde zřejmě bude  
z bezpečnostních důvodů (ochrana zdraví lidí 
a bezpečnost silničního provozu) vhodněj-
ší lípu odstranit. Je třeba ještě určit, o kterou 
houbu se jedná (některé druhy jsou agresivní, 
s jinými se naopak strom dokáže po desetile-
tí vyrovnávat). Lípa na jižním rohu je celkem  
vyhovující, ale má stavební technikou poško-
zené kořenové náběhy, pravděpodobně se to 
stalo při stavbě kanalizace, kdy u ní byla slo-
žena hromada písku. Nicméně, kořeny zatím 
nejsou viditelně poškozeny hnilobou.

Ošetření lípy by mělo proběhnout někdy v prů-
běhu května či začátkem června. Vše bude zá-
ležet na klimatických podmínkách. Až přijede 
arborista Petr Brož, který bude strom ošetřovat, 
pozveme Lhotecké ke stromům, abychom se 
vzájemně poradili, jak vyřešit budoucnost lip 
U křížku. Variant je několik. Lze obě již značně 
poškozené lípy u silnice ošetřit (to je finančně 
náročné, ne moc perspektivní řešení a je riziko, 
že kořeny jsou silně napadené houbou) a pro-
dloužit život skupiny o několik let až desetiletí 
za cenu, že z poškozených lip budou víc torza 
než stromy. Nebo poškozené stromy u silnice 
vykácet a nahradit je novými stromy nebo jen 
jedním vysazeným dále od silnice. Lze také po-
nechat pouze dvě lípy na jižní straně skupiny. 

V každém případě významná „zelená domi-
nanta“ Stříbrné Lhoty brzy dozná změny. 
Nicméně stromy jsou živé organismy a i jejich 
čas na Zemi je vymezen. V našem případě byl 
lípám jejich čas významně zkrácen silničním 
provozem a zřejmě i bezohledností stavbařů.

Pokud vše dobře dopadne, U křížku bude vy-
měněno oplocení a lavičky -  na jejich výmě-
nu hasiči ze Stříbrné Lhoty podali projekt do 
grantového programu Mníšku.

MC Oáza a Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík

Lípy u křížku, září 2012
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MěÚ Mníšek nás (Hnutí Brontosaurus) prostřednictví paní Landové po-
žádal, zda bychom formou letní aktivity mladých lidí nedokázali zajistit 
inventarizaci dřevin na veřejných plochách našeho městečka. Podob-
nou akci jsme začali vloni připravovat pro Dobříš (neproběhla, organi-
začně se tehdy do opadu listí nedala zajistit, ale měla by se uskutečnit 
letos). 

Podstatou inventarizace je sepsat všechny dřeviny na veřejných plo-
chách, zaznamenat jejich základní parametry – obvod kmene, výšku, 
průměr koruny, druh a také zdravotní stav a sadovnickou hodnotu. Pro 
každou plochu by měla být založena její karta, do které bude vše zazna-
menáno a následně by zde měly být návrh rozvoje plochy, náklady na 
její údržbu apod.

Pro kvalifikovanou a cílenou péči je to jeden z nejdůležitějších doku-
mentů pro veřejné zelené plochy. 

Vize naší akce je, že měření zajistí mladí lidé v průběhu letní, asi dvoutý-
denní akce, odborné vyhodnocení pak provede odborník ze zahradnic-
kého oboru (přednášel na zahradnické fakultě v Lednici). Do programu 
by měla být vložena i setkání s veřejností, abychom získali podněty, jak 
si tu kterou lokalitu občané představují řešit. A protože je to akce pro 
mladou generaci, program bude doplněn o různé hry a přednášky. Vše 
by mělo proběhnout v týdnech před Skaleckou poutí.

Pokud bude mít někdo z mladých lidí z Mníšku a okolí zájem se do akce 
připojit, na www.brontosaurus.cz  (v sekci Kalendář akcí, akce Prázdniny 
s  Brontosaurem, 8.-19. 7. 2013. Mníšek pod Brdy) najde kontakt na 
organizátora a odkaz na webové stránky akce (a také zde najde další 
akce Hnutí Brontosaurus). 

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík

Ze začátku roku 2012 jsme se spíše soustředili na větší akce (nad  
300 hráčů) jako Afghánistán, AS portál, Taškent 4 a další. Poměrně dost 
našeho času věnovaného přípravám pohltila akce Taškent 4, kde jsme 
působili jako spoluorganizátoři.
K jednotce v průběhu roku přibyli noví členové. A tak jsme se v dru-
hé polovině roku zaměřili na týmovou spolupráci. Začali jsme dávat 
dohromady výcvikový plán, abychom mohli začít systematicky tréno-
vat. Ke konci roku jsme podali žádost o registraci nového občanského 
sdružení s názvem AIRSOFT MNÍŠEK AS-M, AIRSOFTOVÝ TÝM, o.s.  
Dne 21. 11. 2012 nás zaregistrovalo Ministerstvo vnitra jako občanské 
sdružení, které má ve svých stanovách zakotveny jak sportovní činnost, 
tak pořadatelskou činnost při airsoftových akcích.
Výhledově již pracujeme na nové softové sezoně 2013. Plánujeme akce 
jako třeba Vietkong 4 a dále akci určenou i pro širší veřejnost s názvem 
Noční přechod Brd. Doufáme, že v tomto roce překonáme nebo mini-
málně vyrovnáme počet patnácti akcí z roku 2012.

Zdeněk Lukáš, Matěj Zábranský  
http://airsoft-mnisek.ic.cz

Příroda, společnost

InventarIZaCe dŘevIn v mníšku pod Brdy

aIrsoFt mníšek – krátké ohLédnutí 

Nový památný strom – lípa na Pivovárce

Dne 14. října 2012 se kroužek mladých hasičů z Mníšku pod Brdy  
zúčastnil I. kola hry Plamen, tzv. Branného závodu, v Čisovicích.  
„Soptíci“ běhali 2 km a plnili na jednotlivých stanovištích úkoly, na 
které se připravovali přes léto a část podzimu. První hlídku se star-
tovním číslem 4 tvořili Pepa, Kuba, Vítek, Dominik, Vojta a náhradník 
Matouš, ve druhé hlídce se startovním číslem 11 byli Tereza, Valerie, 
Natálie, Andrea a Honzík. Z celkového počtu 16 družstev se chlapecké 
družstvo umístilo na krásném 8. místě a dívčí družstvo a jeden chlapec 
na 14. místě, které také není vůbec špatné. 

Chtěla bych poděkovat chlapům hasičům z našeho sboru za doprovod 
a za pomocné rozhodčí na soutěži.

Jana Balejová, zástupce vedoucího KMH

ÚspěCh mLadýCh hasIčů
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Sport, drobnosti, inzerce
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 220
uzávěrka č. 220 je v pátek 14. června 2013  

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny mÚ,  
v pondělí 17. června 2013 do 8 hod. ráno  

pro příspěvky zaslané mailem.

Dne 15. 12. 2012 se ve Španělském sále Pražského 
hradu konala VII. Noc Mistrů, kde byli nominovaní 
úspěšní medailisté z MS a ME za rok 2012. Mezi 
oceněnými sportovci v polokontaktních disciplí-
nách byl i 14letý Lukáš Svrček z MZ Team Fighters. 

Jako poděkování za úspěšnou reprezen-
taci ČR v bojových sportech získal kaž-
dý oceněný originální sošku bojovníka  
a první vydanou Encyklopedii bojových 
umění. Kniha byla v tento významný 
den pokřtěna místopředsedou vlády  
p. Přemyslem Sobotkou. V kulturním 
programu vystoupili nejen skupina 

Flamenco, sólisté ND, Lenka Filipová  
a houslový virtuóz Pavel Šporcl. Všem oce-

něným i jejich trenérům patří velká gratulace 
a přání úspěšného roku 2013.

VS

oCenění repreZentantů

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.

Nová Čajovna CHERUBÍN v Řevnicích na náměstí ve dvoře č.5 vás zve                                                 
k příjemnému posezení na lahodné čaje a sushi, Otevřeno denně 14-21 h.    
www.cajovnacherubin.cz

PRODÁM GARÁŽ na Řevnické ulici. Cena dohodou. 606 932 874

KOUPÍME CHALUPU, zemědělskou usedlost s velkým pozemkem, zeměděl-
ský pozemek nad 10 000 m², velkou zahradu (i zanedbanou) nad 3 000 m². 
NEJSME RK! Lokalita Praha-západ. 
Kontakt kostalova62@seznam.cz , tel. číslo 608 436 007.

Podekování 
Celému kolektivu pracovníků Domova pro seniory 
pod Skalkou pod vedením pana ředitele Jana Daniela 
srdečně děkujeme za kvalitní profesionální a současně 
laskavou péči o naši maminku paní Jaroslavu Flieglovou,  
která tak mohla v tomto přátelském prostředí prožít 
poslední období svého života.

MUDr. Alexandra Aschermannová s rodinou

uZnání Z doBŘíše
Vážená rado, upřímně vzdávám hold za projevovanou péči, která je vě-
nována úpravě a to nejen samotného středu města – náměstí, ale jistě  
i okolí. A to již třeba pohledem samotného cestujícího autobusové pře-
pravy. Věřím, že ladným uspořádáním stromů, další zeleně, či vozovce, 
chodníků a odpočinkových míst, ale také i v účelnosti se plným právem  
toto město může pyšnit! 

Gratuluji a také i s přáním, že i u nás, v tom městě Dobříšském, se mnozí 
spoluobčané společně se mnou dočkají toho, čehož si již u Vás v Mníš-
ku užíváte. Skutečně je zde nutno poděkovat za Vaší péči o okolí. Jistě-
že tomu předcházela mnoha rozhodnutí o životním prostředí a proto  
i zde díky za on Vaše „rácio“. Jste v této záležitosti před námi. 

Proto Ještě jednou díky za vytváření kulturního veřejného prostran-
ství a tak i proto mnoho zdaru při konání takovýchto skutků i do časů  
budoucích. 

 Mirek Vlad. Procházka, Dobříš

poCtIvost, která se už moC nevIdí!
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Heřmánkovi z Kytínské uli-
ce v Mníšku pod Brdy.

Náš syn šel s kamarády sáňkovat a při té příležitosti se mu podařilo 
ztratit mobilní telefon, který dostal jako vánoční dárek. Po tom, co se  
již smířil s tím, že o vysněný dárek přišel, se nám ozvala paní učitelka 
Bílková ze ZŠ, že ji kontaktoval pán, který podle fotek z telefonu zjistil, 
že majitelem bude jeden ze žáků. 

Pan Heřmánek telefon nalezl, opravil a dal si velkou práci i s tím, aby 
našel i majitele, a za to mu patří naše veliké poděkování. 

 S pozdravem a s díky manželé Simona a Josef Dvořákovi
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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

Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové 
profesionální kosmetiky od renomovaných firem: 
SKEYNDOR, GERMAINE DE CAPUCCINI – španělská prof. kosmetika
CANNADERM – kosmetika obsahující konopí

NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
             ultrazvuková špachtle

●  několik druhů kosmetických masáží,  
včetně mikromasáže očního okolí

●  kosmetické ošetření profesionálním LASEREM
●  líčení 
●  depilace teplým voskem
●  manikúra – P. SHINE, parafínové zábaly
●  modelace nehtů UV gel + francouzská manikúra
●  PEDIKÚRA, péče o nohy
●  MASÁŽE těla + zábaly
●  čokoládové ošetření
●  masáž těla lávovými kameny
●  medová masáž

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874

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

POZEMEK V MNÍŠKU POD BRDY – zajímavá investice již od 918 000,-  
za  stavební pozemek. Možnost výběru z posledních 4 pozemků uprostřed 
přírody v okrajové a klidné části obce. Lokalita Sequens pod lesy mezi Mníš-
kem a Řitkou. Možnost okamžité výstavby rodinných domů a dvojdomů. 
Cena za 1 m² Kč 1 680,-. Bližší info na www.pozemkymnisek.webnode.cz  
nebo na tel.čísle: 606 549 370.

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

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

▪ diagnostika, elektrikářské práce

▪ servis klimatizací, laserová geometrie

▪ náhradní vozidlo 297,- Kč/den 

▪ po dohodě „opravy na počkání“

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

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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Era hypotéka
Chcete nízké úrokové sazby? 
Refinancujte s námi!

Refinancujte svoji hypotéku, půjčku na bydlení 
nebo úvěr ze stavebního spoření.

• Vyřízení úvěru je bez poplatku,
• bez dokládání příjmu,
• zdarma odhad nemovitosti.

Romana Řeháková
Obchodní manažerka 

Tel.: 737 201 631 
E-mail: rrehakova@csob.cz 

WWW.ERASVET.CZ 
ERA jE ObChOdní ZnAčkA čSOb

SALON POD SKALKOU                                
Dany Klibániové          

Ošetření na úrovni lékařských zákroků: chemický peeling   
                  mezoterapie válečkem     

Úžasná ošetření na odstranění vrásek, pigmentových skvrn, jizviček  po akné,  
zlepšení stavu mastných a pórovitých pletí, omlazení pleti  francouzskými produkty 
FILORGA PROFESSIONAL, se kterými pracuje estetická klinika Medical Beauty    
v Plzni.

Ošetření jakékoliv pleti špičkovou francouzskou kosmetikou 
GERnétic a  španělskou kosmetikou Ainhoa a Skeyndor 
včetně masáže obličeje, krku a dekoltu 

Ošetření přírodní kosmetikou bez parabenů a konzervačních 
látek a její prodej na domácí použití 

Čistě relaxační safírové SPA ošetření pleti a dekoltu 
Korektivní ošetření pleti s hlubokými výrazovými vráskami  
Exfoliační ošetření pleti – čtyřstupňové a pětistupňové  exfoliační 
ošetření pleti na omlazení 

Šampaňské ošetření pleti – oživení, omlazení a prosvětlení pleti 
Ošetření pleti kolagenovými pláty 
Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí 
Zapracování aktivních látek a sér ultrazvukovou špachtlí nebo 
ionizací 

Ošetření rukou včetně masáže, zábalu a manikúry, SPA 
ošetření rukou kosmetikou Sparitual bez parabenů a 
konzervačních látek – veganské ošetření 

Ošetření vrásek kolem očí, mikromasáž očního okolí, úprava 
obočí, barvení obočí a řas 

Trvalá na řasy 
Depilace obličeje a celého těla horkým voskem, intim voskem 
nebo cukrovou pastou 

Bahenní zábaly na celulitidu, odvod toxinů z těla, prodej 
kosmetiky na domácí péči o celulitidu, strie, poprsí a celé tělo 

Denní, večerní, plesové a svatební líčení                                 
Prodej české pěstící kosmetiky vyrobené na základě francouz-
ských receptur (výhodné sady), prodej dekorativní kosmetiky                            

Možnost objednání během dne i ve večerních hodinách:               
Salon pod Skalkou, Pod Skalkou 1010, Mníšek pod Brdy, tel.: 775 355 154 

PRODEJ ChOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

prodej 17. 4.  2013 – mníšek pod Brdy – u zámku
kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:12-18 týd.  cena: 120-180 kč
Chovní kohoutci             12-18 týd. 120-180 kč     
kačeny pekingské (bílé brojlerové)                 1-3t ýd.   70-90 kč
moularden (kříženec pižmové + peking. kachny)                  1-3 týd.  70-90 kč  
kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)        1-3 týd. 110-130 kč
Husy bílé                    1-3 týd. 140-160 kč 
Husy landenské                    1-3 týd. 140-160 kč

prodej 4.  6.  2013 – mníšek pod Brdy – u zámku
kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)   stáří:12-18 týd. cena: 120-180 kč
Chovní kohoutci               12-18 týd. 120-180 kč     
kačeny pekingské (bílé brojlerové)                   1-3 týd. 70-90 kč
moularden (kříženec pižmové + peking. kachny)                  1-3 týd.  70-90 kč  
kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)          1-3 týd.  110-130 kč
kačeny RouVeNskÉ NoVINka!                   1-3 týd.  110-130 kč 
Husy bílé                     1-3 týd.  140-160 kč
Husy landenské                    1-3 týd. 140-160 kč
perličky                     1-6 týd. 90-140 kč
krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)                  6-8 týd. 260-300 kč
kalimera (selské brojlerové kuře)                   2-3 týd. 90-100 kč
   
!sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!

drůbež, prosím, oBJednáveJte na adrese: Gallus extra s.r.o., pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15 h! gallusextra@centrum.cz
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PRODÁVÁTE BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK?
PRO NAŠE KLIENTY PRÁVĚ HLEDÁME:

Pole, louku či jiný zemědělský pozemek 
v  okolí Mníšku vhodný pro ovocný sad.

Mladý pár koupí menší byt před rekon-
strukcí.

Podnikatel s rodinou poptává novostavbu 
rodinného domu, ideálně lokalita Pod 
Skalkou, Stříbrná Lhota apod.

Architekt koupí stavební pozemek  –  pro-
luku ve starší zástavbě, může být i s chatou 
či domem k demolici.

Koupíme chatu či domek k trvalému byd-
lení na pěkném místě, cena do 3  mil. Kč.

Pro klienta, který ze zdravotních důvodů 
prodal dům, hledáme byt, ideálně ve zvý-
šeném přízemí. Spěchá, hotovost.

Starší manželé hledají byt 2+1, pouze 
osobní vlastnictví, cena do 1 650 000 Kč.

Zahraniční klient koupí rodinný dům 
v  Mníšku pod Brdy a okolí. Větší zahrada, 
rozhoduje pěkné místo. Cena do 
8 – 11 mil. Kč, platba hotově.

Manželský pár koupí rodinný dům v klidné 
části města Mníšek pod Brdy. Cena do 
3 500 000 Kč. Spěchá.

Hledáme malý domek v Mníšku pod Brdy 
do 3 000 000 Kč pro bydlení a  částečně 
i  podnikání pro aktivní paní. Nabídněte.

Byt v osobním vlastnictví, garsoniéra, nebo 
1+1 koupí mladý muž pracující v  Mníšku 
pod Brdy. K nastěhování do konce dubna.

Důchodkyně koupí byt v Mníšeckém 
Edenu. Zdravotní důvody – potřebuje 
výtah. Nabídněte.

Nabízíte jinou nemovitost? 

Jsme schopni ji ihned nabídnout téměř 
300 poptávajícím z naší databáze.

právní servis
zajištěn

Zdeňka Benešová
realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

vedoucí pobočky

tel.: 728 961 519

e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz

www.general-reality.cz 

otevírací doba: po, út, čt,  pá: 8 – 16, st: 8 – 18

Po dohodě schůzka možná kdykoliv.

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

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
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   DATUM KONÁNÍ REFERENDA 

Místní referendum se bude konat v pátek 17. 5. 2013,  
v době od 14.00 do 20.00 hodin.

     Jaké otázky budou v místním   
     referendu položeny?    

1) Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště komunálních 
odpadů v areálu UVR na mechanickou třídírnu a biologickou 
úpravnu těchto odpadů?

2) Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy mohlo 
být realizováno zařízení, které umožní spalování odpadů?

     Kdo je oprávněn hlasovat v místním   
     referendu?    

Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je kaž-
dý volič, který je oprávněn hlasovat do zastupitelstva obce, tedy 
fyzická osoba, která v den konání místního referenda dosáhne 
věku 18ti let a je přihlášena v Mníšku pod Brdy k trvalému po-
bytu. 

     Ve kterém volebním okrsku budu hlasovat?    

Rozdělení území města do jednotlivých volebních okrsků je stej-
né jako pro volby do zastupitelstev a volbu prezidenta.

     Jak získám hlasovací lístek   
     pro místní referendum?    

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek 
(jako v případě ostatních voleb), hlasovací lístek si každý vyzved-
ne až v hlasovací místnosti.

     Jak bude probíhat hlasování?    

Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost 
a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním 
dokladem). Poté mu okrsková komise vydá hlasovací lístek a 
úřední obálku a oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací 
schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřed-
ní obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může 
učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise. 

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím 
okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit 
hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena 
k trvalému pobytu, vydá městský úřad na její žádost hlasovací 
průkaz pro místní referendum. Oprávněná osoba může požádat 
o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místní-
ho referenda, a to osobně nebo písemným podáním, opatřeným 
jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být do-
ručeno nejpozději 

7 dnů přede dnem hlasování městskému úřadu, osobně může 
oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nej-

později 2 dny přede dnem hlasování. Úřad předá hlasovací prů-
kaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
k převzetí hlasovacího průkazu, nebo jej oprávněné osobě na 
požádání zašle.

     Jak označím hlasovací lístek? 

Hlasovací lístek se označí v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacího lístku vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi ,,ano“ 
nebo ,,ne“. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, 
vloží do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho 
do hlasovací schránky. Vzor hlasovacího lístku a způsob označe-
ní bude umístěn v každé hlasovací místnosti.

     Mohu hlasovat doma? 

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma, pokud o to ze zá-
važných důvodů (zejména zdravotních) požádá – před začátkem 
hlasování tajemnici MÚ Věru Landovou    (tel. 318 541 933) nebo 
referentku odboru vnitřních věcí Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy Miroslavu Jeřábkovou (tel. 318 541 939), v době konání hla-
sování příslušnou okrskovou volební komisi. V takovém případě 
oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví dva členové komise 
s přenosnou urnou, do které vhodí označený hlasovací lístek v 
úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě pře-
dají členové komise).

     Jak bude probíhat zjišťování výsledků   
     hlasování v místním referendu? 

Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplat-
né hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů 
odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená 
v zápisu o hlasování, který odevzdá místní volební komisi. Tato 
komise sečte všechny odevzdané hlasy v jednotlivých voleb-
ních okrscích a všechny hlasy odevzdané pro jednotlivé od-
povědi a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky 
místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední 
desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy a současně je zveřej-
ní na webových stránkách města www.mnisek.cz po dobu 15ti 
dnů. Dnem vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu 
je první den vyvěšení těchto výsledků na úřední desce přísluš-
ného úřadu.

     Kdy je rozhodnutí v místním referendu   
     platné a kdy závazné? 

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčast-
nilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně 
(pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina opráv-
něných osob zároveň však alespoň 25% všech oprávněných 
osob.

     Koho mohu kontaktovat v případě dotazů   
     k místnímu referendu? 

Dotazy před začátkem hlasování: Věra Landová, tajemnice
telefon: 318 541 933, e-mail: vera.landova@mnisek.cz.

Více informací také na internetových stránkách Ministerstva vni-
tra České republiky: www.mvcr.cz

InFormaCe městského ÚŘadu v mníšku pod Brdy  
k orGanIZaCI a místu konání místního reFerenda,  

na všeCh katastráLníCh ÚZemíCh  
města mníšek pod Brdy



Pro hlasování v místním referendu, konaného dne  
17. 5. 2013 jsou stanoveny adresy hlasovacích místností 
pro osoby oprávněné hlasovat podle místa, kde jsou  
přihlášeny k trvalému pobytu:

     Volební okrsek č. 1 

volební místnost: 
městský ÚŘad, 
dobříšská 56, mníšek pod Brdy 

mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p.  20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 199, 204, 220, 228, 
232, 1152

Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p.   97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p. 124
Terezie Wagnerové
Tovární
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. p. 1032 a č. e. 119E, 181E

     Volební okrsek č. 2 

volební místnost: 
ZákLadní škoLa, 
komenského 420, mníšek pod Brdy 

mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p.   272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 471, 833, 851, 

881, 913
Nádražní – č. p. 603, 604, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

     Volební okrsek č. 3 

volební místnost: 
domov pro senIory, 
skalecké náměstí 500, mníšek pod Brdy

mníšek pod Brdy
5. května
9. května

K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod Sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále č. p.   1339, č. e. 0409E, 03E, 34E, 258E, 348E, 409E, 659E, 690E, 

1186E

     Volební okrsek č. 4 

volební místnost: 
penZIon u kožíšků, 
rymaně 291, mníšek pod Brdy

mníšek pod Brdy, v ulicích a rymaně
Čisovická – č. p.   120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 301, 318, 362, 

363, 372, 401, 409, 410 a č. e. 306E
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
U Nádraží
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p.   1112, 226 a č. e. 0134E, 136E, 137E, 187E, 202E, 356E, 414E, 

737E

     Volební okrsek č. 5 

volební místnost: 
hasIčská ZBroJnICe, 
stříbrná Lhota č. p. 1167, mníšek pod Brdy
    
mníšek pod Brdy - stříbrná Lhota

Více informací k organizaci místního referenda najdete na 
www.mnisek.cz
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