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svobodné československo
I Mníšečtí si připomenuli 96. výročí zalo-
žení Československé republiky. Děkujeme 
všem, kteří přišli, vážíme si toho. Speciál-
ní díky patří Evě Jarolímkové a manželům 
Vodvářkovým. Na setkání zazněl text proje-
vu T. G. Masaryka, který tehdejší prezident 
přednesl při prvních oslavách, v roce 1919. 
Část tohoto jeho projevu zveřejňujeme  
i zde.

Dne 28. října 1919, v první výroční den dokon-
čení národní revoluce, vystoupil prezident Re-
publiky československé, Dr. T. G. Masaryk, před 
Národním shromážděním. Uvítán byl předse-
dou sboru Dr. Františkem Tomáškem a bouřli-
vým, dlouhotrvajícím potleskem.

„Dnešní den zakončuje řadu památných dnů 
naší revoluce a politického vítězství; byl pro-
hlášen za svátek národní a hodí se tudíž velmi 
dobře k vážným úvahám o nedávné minulosti  
a blízké budoucnosti. Mnoho bude se dnes vzpo-
mínat našeho revolučního hnutí a sám mám po 
této schůzi zahájit viditelnou jeho historii; zde 
uskrovním se na stručnou úvahu. 

Naše revoluce měla zvláštní ráz. Za hranicí spo-
čívala v promyšlené a pilné propagandě a di-
plomatické práci; vedle toho zorganizovali jsme 
armádu a připojili jsme se k válčícím Spojencům, 
od nichž jsme byli uznáni za pravidelnou vá-
lečnou moc. Doma se pracovalo s naší strany 
bez krveprolití, třebaže habsburské Rakousko 
brutálně naše lidi věšelo, střílelo a všemožně po-
tlačovalo. Je to jistě zvláštní revoluce – revoluce 
po výtce pracovní a právě tím v nejlepším slova 
smyslu demokratická; a tato revoluce zajistila 
nám vítězství. Vítězství veliké. Bylo často řečeno, 
že státy trvají, čím vznikají. Naše republika vznik-
la pravidelným bojem v poli a prací a prací naše 
republika se udrží; boj, doufám, nebude již po-
třebný. Přestáli jsme v poměrném klidu již jeden 
rok; fysiologové nám říkají, že prvý rok lidského 
života je pro trvání individua rozhodný. Snad 
smíme analogie užít také pro náš stát. 

Ovšem - jest naším úkolem, politikou hodně pro-
myšlenou naší republiku nejen udržet, nýbrž do-
konale vybudovat. 

Budiž zdůrazněno se vší rozhodností, že náš 
nový stát, že republika a demokracie potřebují 
vedle svého administračního aparátu a armády 
také pevný mravní základ, bez mravních, bez 
charakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez 
věrného přátelství, bez loajálnosti k různým spo-
lečenským organisacím, jejichž jsme členy, bez 
solidnosti ve vší naší činnosti nemůže býti silné 
republiky. 

Demokracie bez uznání mravní autority, auto-
rity zásad a povolaných osob, je nemožna. Do-
sáhli jsme samostatné republiky, protože jsme 
horoucně věřili ve své národní ideály, že jsme ve 
svém nitru uznávali a ctili něco svatého a že jsme 
měli důvěru v lidi a lid; a stejně udržíme si svoji 
republiku a demokracii, když budeme věřit ve své 
ideály, když uznáme to svaté a když budeme dů-
věřovat jeden v druhého.“ 

Po jeho řeči vzal si opět slovo předseda revo-
lučního národního shromáždění, František 
Tomášek, mimochodem historik a žák TGM. 
Pravil:

„Dnes se oddáváme slavnosti, ale již zítra zase 
s celou chutí pustíme se do práce ve vědomí, že 
jenom činorodá láska národu a vlasti pomůže.  
A myslím také, že nemůžeme ani lépe oslaviti vý-
ročí dne naší svobody, než když odtud vyjde nové 
odhodlání, aby se pustil každý ve svém oboru do 
práce, abychom každý jednotlivec a všichni do-
hromady přispěli tak ku prospěchu drahé naší 
republiky. 

A jsem přesvědčen, že budu jednati po přání vás 
všech, zakončím-li dnešní slavnostní naši schůzi 
provoláním zdaru i slávy naší svobodné repub-
lice a jejímu osvoboditeli a prvnímu presidentu: 
Buď jim sláva, sláva, sláva!“ 

(citace z dobového tisku)
redakce
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Slovo starosty
Milí spoluobčané, 

minulý týden jste si zvolili nové vedení 
Města Mníšku pod Brdy na příští čtyři roky. Je potřeba 
říci, že letošní volby byly v mnohém úplně jiné a nové 
než všechny ty předchozí. Silná volební kampaň větši-
ny stran byla vidět na každém kroku. Některé z vás to 
potěšilo, jiné znechutilo. Tak to v životě chodí. Některé 
v minulosti silné strany, byť měly velmi kvalitní kandi-
dáty, se bohužel nedokázaly úplně zviditelnit, vznikl 
velký guláš neznámých a známých kandidátů i politic-
kých stran a hnutí. 

K volbám přišlo víc lidí, kteří tu bydlí kratší dobu a míň 
domácích matadorů. Je to asi velká škoda, protože jim 
jistě na městě záleží, ale přesvědčení, že vše je jasné  
a jisté, mnohdy volby prohrává.

Úplně nové pro budoucí zastupitelstvo je, že vůbec po-
prvé v historii v něm zasedne více žen než mužů. Mno-
hé tyto dámy jsou velmi chytré, cílevědomé a věřím,  
že i ochotné se domluvit a pracovat pro společný uži-
tek a pohodu ve městě. 

V nejbližší době bude zvolen starosta a také nová rada 
města. Ze srdce si přeji, aby to byla volba pro větši-
nu přinejmenším přijatelná. A ti z vás, kteří nebudete 
spokojeni a nebyli jste u voleb, budete mít další šanci 
za čtyři roky. Nenechte si toto právo nikým vzít, příště  
k volbám přijďte, protože Mníšek pod Brdy, Rymaně  
a Stříbrná Lhota – je přece vaše město.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

PROVOznÍ DOBA nOVéhO SBěRnéhO DVORA

období od 1. 11. do 30. 11. 2014
 úterý  14.00 – 17.00 hodin
 čtvrtek  14.00 – 17.00 hodin
 sobota                    8.00 – 12.00 hodin

* provozní doba může být upravena nebo změněna

PRODej DŘeVA
nA SBěRnéM DVOŘe MnÍšeK POD BRDY

(cena je za prostorový metr dřeva)
měkké dřevo           600 kč/prm
tvrdé dřevo             800 kč/prm

z uSneSenÍ RADY A zASTuPiTeLSTVA 
MěSTA
l  Rada města souhlasí s posílením rozpočtu ŠJ v položce nákupu stolů 

a židlí a schvaluje je. RM ukládá vedoucí ŠJ uspořádat výběrové řízení 
na dodavatele čisticích prostředků Rivolnit a T9.

l  RM schválila Provozní řád upravující povinnosti při nakládání s od-
pady při sběru, výkupu, soustřeďování, třídění, úpravě a skladování 
ostatních a nebezpečných odpadů v zařízení Sběrný dvůr tříděného 
odpadu a Ceník sběrného dvora tříděného odpadu Mníšek pod Brdy.

l  RM schválila na základě doporučení hodnotící komise vítěznou  
firmu REALSTAV MB spol. s r. o., Klaudiánova 124, Mladá Boleslav,  
IČ 25685210 na zakázku „Výkon funkce TDI stavby Mníšek pod Brdy 
– rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ a pověřila starostu pod-
pisem smlouvy o dílo s touto firmou.

l  RM schválila na základě doporučení hodnotící komise vítěznou firmu 
AQUA PROCON spol. s r. o., Palackého třída 12, Brno, IČ 46964371 na 
zakázku „Výběr zhotovitele propagace a výkon autorského dozoru 
pro stavbu Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

l  RM vzala na vědomí zprávu z jednání výběrové komise k veřejné 
zakázce malého rozsahu „Sběr a svoz separovaných odpadů“ – „Roz-
hodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a souhlasí s výběrem nabíd-
ky společnosti AUTO HELUS s. r. o.

l  RM pověřila starostu, po uplynutí lhůty pro podání námitek, podpi-
sem smlouvy s vítěznou firmou AUTO HELUS s.r.o.

l  RM stanovila prodejní cenu dřeva z pokácených stromů na pozem-
cích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy:
Tvrdé dřevo – (dub, buk, bříza) 800 Kč/PRM
Měkké dřevo – 600 Kč/PRM

l  ZM Mníšek pod Brdy souhlasilo s přistoupením Obce Klínec a Obce 
Trnová do dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy za pod-
mínek, které upravují stanovy tohoto svazku.

l  ZM souhlasilo s bezúplatným nabytím stavby veřejného osvětlení 
na pozemku číslo parcelní 571/1 v lokalitě Rymaně-Višňovka v obci 
Mníšek pod Brdy, k. ú. Rymaně, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

l  ZM schválilo znění a uzavření Darovací smlouvy o darování stavby 
veřejného osvětlení na pozemku číslo parcelní 571/1 v obci Mníšek 
pod Brdy, k. ú. Rymaně, mezi společností DE BARONS MANAGEMENT  
spol. s r.o. jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarova-
ným.

l  ZM pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.

Více informací získáte na www.mnisek.cz
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Zprávy z radnice

inFORMAce OSMi
sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora byl zahájen od letošního září. Otevřeno je  
v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do  
12.00 hod. Ačkoliv jsme zájem o provoz na sběráku čekali, byli jsme 
příjemně překvapeni, v jak velké frekvenci  je  již  nyní využíván. Jeho 
brány jsou zatím otevřeny pro trvale hlášené obyvatele Mníšku pod 
Brdy a osoby, které mají v Mníšku chaty a mají zaplacený poplatek za 
svoz komunálního odpadu.  Do budoucna se počítá, že se sběrný dvůr 
otevře i pro občany z okolních obcí Mikroregionu. Nedostatky objevi-
vší se v počátku provozu dvora se dolaďují a provoz se zabíhá do svých 
ustálených kolejí. 

Koncem září se práce na sběrném dvoře dostaly do jeho závěrečné 
fáze. K samotné provozovně sběrného dvora bude přistavěna technic-
ko-administrativní budova se sociálním zázemím pro pracovníky sběr-
ného dvora a přídavnými skladovými prostory. 

prodej dřeva
Pro občany města máme  na sběrném dvoře připravenu novinku. Od 
října je možné si zde zakoupit „obecní“ dřevo. Jedná se o stromy po-
kácené na pozemcích města,  ať už kvůli jejich špatnému „zdravotní-
mu“ nebo havarijnímu stavu. Dřevo těchto stromů bude nařezáno na 
zhruba metrové kusy, uskladněno na sběrném dvoře a bude možné si 
jej zde vyzvednout a zaplatit. Odběr dřeva je zpoplatněn podle plat-
ného ceníku. Typ dřeva k odběru je vždy dáno druhem pokáceného 
stromu.  1 běžný metr dřeva měkkého stojí 600 Kč a metr dřeva tvrdé-
ho stojí 800 Kč. Případní zájemci se na odběr dřeva mohou informovat  
u mojí kolegyně paní Viktorie Strakové na tel.  732 454 294 nebo přímo 
osobně na sběrném dvoře u mého kolegy pana Zbyňka Uhlíře na tel.  
731 410 209. Ceník dřeva je také k dispozici na webových stránkách 
města: www.mnisek.cz.

čistírna odpadních vod
Mníšek pod Brdy se rozrůstá, zalidňuje a stávající kapacita čistírny od-
padních vod se stala nedostačující. Poslední zkapacitnění  čistírny od-
padních vod proběhlo v roce 2008. Nynější rekonstrukce ČOVky umož-
ní její zkapacitnění na 11 500 osob z nynějších asi 5 500 trvale bydlících 
obyvatel, přičemž se berou v úvahu i změny zahrnuté v budoucím 
územním plánu pro rozvoj lokalit pro bydlení, průmysl a služby. Reali-
zace celé akce bude převážně hrazena z prostředků dotace, kterou se 
na tuto akci podařilo získat. Počátkem roku proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele. Realizační firmou je společnost Energie stavební a báň-
ská - Kunst a. s. Stavební práce byly oficiálně zahájeny počátkem října 
a v následujících týdnech se začne se skutečnými stavebními pracemi. 

Projektové rozšíření a intenzifikaci stávající ČOV obsahuje zejména 
doplnění čistírny o objekt lapáku štěrku se strojním těžením, navýšení 
kapacity dvou odlehčovacích komor a objektu mechanického předčiš-
tění, úpravy štěrbinových nádrží, zkapacitnění stávajícího biologické-
ho stupně čištění odpadních vod vč. navýšení výkonu dmychárny a za-
řízení k chemickému srážení fosforu, výstavbu dvou nových kruhových 
dosazovacích nádrží s čerpacími stanicemi, výstavbu dvou nových 
nadzemních kalojemů a nakonec i výměnu kompletní odvodňovací 
linky přebytečného kalu. Dále budou vyměněny veškeré již technic-
ky nevyhovující agregáty a součásti technologického vystrojení ČOV 
a provedeny některé další níže popsané drobné změny ve stávajícím 
technologickém vystrojení ČOV, vedoucí k zefektivnění provozu ČOV  
a maximálnímu zjednodušení nároků na obsluhu.

Rozšíření a intenzifikace ČOV je dimenzováno na max. dešťový ho-
dinový přítok odpadních vod na mechanické předčištění v množství  
100,2 l/s, na biologický stupeň pak po odlehčení v odkalovacích nádr-
žích v množství 78,3 l/s. Odlehčené dešťové vody budou odtékat do 
recipientu. Vyčištěná odpadní voda odtéká gravitačně do Bojovského 
potoka.  

Navržené rozšíření a intenzifikace ČOV nemění základní rozměry a po-
hledy stávajících nadzemních objektů s výjimkou demolice stávajících 
kalových nádrží a výstavbou nových kruhových betonových nádrží. 
Budou provedeny pouze drobné stavební úpravy objektů vyplývající  
z výměny stávající nevyhovující technologie ČOV, úprava vnitřních 
místností – změny dělících příček, doplnění dveří, výměna stávajících 
oken, dveří a nové fasády. Novými objekty v areálu čistírny odpadních 
vod bude podzemní železobetonová nádrž aktivace a dosazovacích 
nádrží  a nadzemní stavba nových železobetonových kalových nádrží. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

neVeSeLé nAKLáDánÍ S ODPADnÍMi 
VODAMi
Velkým tématem posledních týdnů se na odboru vnitřních věcí –  
životním prostředí MÚ Mníšek pod Brdy stalo nakládání s odpadními 
vodami. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. vymezuje jasně tuto povinnost  
v § 38, odst. 6: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, 
je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohro-
žena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodo-
právního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat 
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem“.

V poslední době se zvláště ve Stříbrné Lhotě, ale také v Mníšku hromadí 
oprávněné stížnosti na vypouštění odpadních vod jiným způsobem, 
než je dané zákonem, dochází zde ke kontaminaci vod ve studních. 
Týká se to jednak vlastníků s trvalým pobytem v naší obci, jednak osob, 
které se zde rekreují. Vlastníci nemovitostí mají dvě možnosti – buď být 
napojeni na kanalizační řad, anebo si nechat pravidelně vyvážet jímku. 
Zde je nám nepochopitelné bezohledné vypouštění odpadních vod do 
kompostu, do trativodu apod. Zneužívat toho, že soused rekreant pře-
ce jezdí pravidelně až v pátek, nebo využívat soumraku je trestuhodné. 
Dochází zde ke kontaminaci vod ve studních, což je jasně prokazatelné 
z rozborů vody, které si nechali postižení vlastníci vyhotovit.

Vážení občané, chceme vás informovat, že v případě potřeby bude pro-
bíhat kontrola jímek (použité materiály, těsnost, povolení) a dále budou 
kontrolovány doklady o vyvážení. Městský úřad přistupuje k razantněj-
ším opatřením a upozorňuje, že bude tyto případy postupovat dále 
nadřazenému orgánu ochrany přírody, Městskému úřadu Černošice, 
který má ve své kompetenci přijímat podněty směřující k zahájení řízení 
z moci úřední. Dále budeme nuceni o závažných případech informovat 
Českou inspekci životního prostředí.

Postupně bude městský úřad obesílat všechny vlastníky, kteří nejsou 
napojeni na kanalizaci a od nichž nemáme doklad o vyvážení. Od ny-
nějška bude u všech požadováno pravidelné doručování dokladů 
o vyvážení jímky za kalendářní rok na Městský úřad v Mníšku pod 
Brdy, a to vždy do 31. 3. následujícího roku.

Dále vás chci informovat o § 118, odst. 1 písm. d) a odst. 3 písm. b) zá-
kona o vodách:

porušení jiných povinností při nakládání s vodami
(1)  Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že

a)  nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozpo-
ru s povolením k nakládání s vodami,

b)  nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 
odst. 1 nebo 2, nebo

c)  v rozporu s § 38 odst. 4 nezměří objem vypouštěných odpadních vod 
nebo míru jejich znečištění nebo výsledky měření nepředá vodo-
právnímu úřadu, nebo

d)  nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtoko-
vé jímce podle § 38 odst. 6 (viz výše).

(3)  Za přestupek lze uložit pokutu

a)  do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), 
nebo

c)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

V případě, kdy vlastník neplní svou povinnost při nakládání s odpad-
ními vodami, řeší tuto situaci i zákon o vodovodech a kanalizacích  
č. 274/2001 Sb. Umožňuje obecnímu úřadu rozhodnutím v přenesené 
působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kte-
rých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Rozhodnutí podle 
ustanovení § 3 odst. 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích se vydá na 
základě řádně provedeného správního řízení.

Povinnost připojit se na kanalizaci, uloženou pravomocným rozhodnu-
tím vydaným obecním úřadem v přenesené působnosti podle § 3 odst. 
8 zákona o vodovodech a kanalizacích, je vlastník stavebního pozem-
ku nebo stavby, na které vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 
povinen ve stanovené lhůtě splnit, a to bez ohledu na existenci řádně 
povolené stavby (např. suché jímky, čistírny odpadních vod), jejichž 
prostřednictvím dosud k likvidaci odpadních vod docházelo.
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SROVNÁNÍ VOLEBNÍ ÚČASTI V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH

okrsek voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

Umístění volební 
místnosti okrsku

1 1 134 499 44,00 499 Obřadní místnost  
městského úřadu

2 1 027 509 49,56 509 Základní škola  
Komenského 420

3 1 180 601 50,93 596 Fabiánek, Domov  
pro seniory pod Skalkou

4 542 258 47,60 258 Penzion U Kožíšků, 
Rymaně

5 170 124 72,94 124 Knihovna, Stříbrná Lhota

celkem 4 053 1 991 49,12 1 986 celkem

V případě, že stavba nebo zařízení nejsou postaveny a užívány v soula-
du s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební 
úřad na základě ustanovení § 137 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku 
nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy spočívající 
v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále úpravy, jimiž se 
stavba vybavuje sociálním nebo jiným hygienickým zařízením.

Co říci závěrem? To, co bylo před desítkami let zcela běžné, již nyní 
neplatí. Je potřeba si to uvědomit! Usilujme společně o čisté a pěkné 
prostředí kolem nás. Čistá voda, jako zdroj života, je jedním z nejdůleži-
tějších přírodních bohatství, které máme. Snažme se ji chránit!

Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

SKALecKý BuK – ROK POTé
Je to přesně rok, co jsme v celostátní anketě Strom roku 2013, pořá-
dané Nadací Partnerství, získali díky vaší maximální podpoře krásné 
2. místo. Díky tomuto umístění jsme od nadace získali finanční příspě-
vek na projekt, který jsme nazvali Skalecké stromy. Jedná se o infor-
mační interaktivní didaktickou (naučnou) pomůcku s mapou stromů  
Barokního areálu Skalka. Tato pomůcka se svou formou, obsahem a me-
todou zpracování jeví jako nejvhodnější pro děti nebo pro práci dětí  
a rodičů, případně pedagogů. V projektu jsme dále počítali se zřízením 
prvotního informačního panelu se základními informacemi o stromech 
v Barokním areálu Skalka, na který bude navazovat interaktivní didak-
tická pomůcka. Vše jsme chtěli spojit v jeden velký příběh a vzbudit 
atraktivními metodami a formami lásku a zájem (nejen) dětí o stromy.

Informační tabuli můžete vidět přímo pod Skaleckým bukem. Dozvíte 
se zde hlavní informace o Skaleckém buku, ale také o tom, jaké živoči-
chy a rostliny můžete na Skalce vidět. Podle vyšlapané trávy u tabule je 
vidět, že vás, návštěvníky Skalky, zaujala a moc nás to těší.

Pro děti jsme vymysleli didaktickou pomůcku – poznávací kolečko, 
jejíž pomocí se mohou celé rodiny společně naučit poznávat stromy. 
Úkolem je na otáčecím kolečku poskládat ve výsečích správně to, jak 
celkově strom vypadá, jaký tvar má jeho koruna, jaký k němu patří květ, 
plod a list. Současně je na kolečku mapka, která vás k jednotlivým stro-
mům zavede a může tak být nápovědou pro správnou odpověď. Díky 
tomu se také pěkně projdete celou Skalkou od kostelíku až k poustevně 
a zpět.

Na didaktické pomůcce se podílel celý tým lidí – arborista Jaromír Láník, 
grafička Ivana Bartůňková, která je také autorkou obrázků stromů a Káji 
Maříka, Miloš Navrátil a Tereza Středová (oba z OKS) a spolek Matice 
Skalecká.

Pokud byste měli zájem, pak vám v klášteře pomůcku rádi zapůjčíme. 
Koleček máme dost i pro větší skupiny dětí z mateřských nebo základ-
ních škol. Stačí se jen dohodnout a na Skalku přijít. Kontaktovat nás 
můžete na tereza.stredova@mnisek.cz. V případě větší skupiny od vás 
můžeme požadovat vratnou kauci, děkujeme za pochopení.

Tereza Středová, referentka OKS/MKS
s přispěním Miloše Navrátila, vedoucího OKS

Tento projekt byl vytvořen 
z veřejné sbírky Nadace Partnerství

VÝSLEDKY VOLEB  
DO zASTuPiTeLSTVA MěSTA  
MnÍšeK POD BRDY
Volby do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konaly ve dnech  
10. a 11. října 2014. Společně s volbami do zastupitelstev obcí se konalo 
společně v tytéž dny i první kolo volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. 

Připravili jsme pro vás souhrn a stručný přehled jak účasti voličů na roz-
hodování o složení zastupitelstva, tak i výsledky jejich volby. Zdrojem 
dat Český statistický úřad (ČSÚ), www.volby.cz. 

Volební účast se lišila podle velikosti jednotlivých volebních okrsků  
a míst voličských základen. V následující tabulce je uveden přehled  
volební účasti jednotlivě ve všech pěti volebních okrscích. Okrsek  
s nejvyšším počtem zapsaných voličů je „Staré sídliště“, tedy volební 
místnost ve Fabiánku v Domově pro seniory pod Skalkou. Nejméně  
voličů je pak zapsáno ve Stříbrné Lhotě. V Mníšku pod Brdy tedy přišlo  
k volebním urnám více voličů, než je celostátní průměr. Pro srovnání 
ještě uvádíme, že v roce 2010 byla v Mníšku volební účast 53,00 %.

Spolek Disting PR a Matice Skalecká zvou na 

vzpomínkové shromáždění konané u příležitosti  

státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 
a připomenutí 25. výročí sametové revoluce 

 

 

Mníšek slaví 25 let svobody 
aneb srdce na dlani 

 

 

17. listopadu 2014 
17:00 hodin 

náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy 
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

kandidátní listina Hlasy
počet

kandidátů

přepočtený 
základ  

dle počtu  
kandidátů

přepočtené 
% platných 

hlasů

počet 
mandátů

číslo název abs. v %

1. „mníšek – město pro rodinu“     3 033 10,95 15 27 711,00 10,94 2

2. „Sdružení nestraníků“      2 179 7,86 15 27 711,00 7,86 1

3. Volba pro město     3 263 11,78 15 27 711,00 11,77 2

4. ANO 2011 1 462 5,28 14 25 863,60 5,65 1

5. KOALICE NEZÁVISLÝCH 2 602 9,39 15 27 711,00 9,39 1

6. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 236 29,72 15 27 711,00 29,72 5

7. SPOLEČNĚ PRO mNÍŠEK 3 744 13,51 15 27 711,00 13,51 2

8. Sdružení pro město 1 331 4,80 15 27 711,00 4,80 0

9. TOP 09 a nezávislí 1 861 6,72 15 27 711,00 6,71 1

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

kandidátní listina
poř. číslo

kandidát
věk navrhující  

strana
politická 

příslušnost

Hlasy
pořadí 
zvolení

číslo název příjmení, jméno, tituly abs. v %

6 Starostové a nezávislí 1 ing. petr digrin, ph.d. 44 STAN STAN 687 8,34 1

6 Starostové a nezávislí 4 milan kotouč, dis 47 STAN BEZPP 631 7,66 2

6 Starostové a nezávislí 15 mUdr. markéta nováková 48 STAN BEZPP 622 7,55 3

6 Starostové a nezávislí 5 Jarolímková eva 64 STAN BEZPP 613 7,44 4

6 Starostové a nezávislí 2 vlastimil kožíšek 61 STAN BEZPP 596 7,23 5

7 Společně pro mníšek 3 ing. dana dalešická 48 NK BEZPP 388 10,36 1

7 Společně pro mníšek 4 pavel Jeřábek 59 NK BEZPP 343 9,16 2

3 Volba pro město 1 JUdr. miroslav vilimovský 51 VPm BEZPP 327 10,02 1

5 Koalice nezávislých 1 bc. marie Šretrová 58 NK BEZPP 298 11,45 1

1 „mníšek – město pro rodinu“ 1 daniela páterová 35 NK BEZPP 241 7,94 1

3 Volba pro město 2 ing. pavel Grygar 48 VPm BEZPP 240 7,35 2

1 „mníšek – město pro rodinu“ 5 ing. eva Wollnerová 34 NK BEZPP 237 7,81 2

2 „Sdružení nestraníků“ 3 ing. Hana kotoučová 43 SN BEZPP 203 9,31 1

9 TOP 09 a nezávislí 1 mgr. Šárka slavíková-klímová 33 TOP 09 TOP 09 170 9,13 1

4 ANO 2011 1 david Řehoř 34 ANO 2011 BEZPP 158 10,80 1

Jak se počítají hlasy na mandáty?
Poté, co jsou známy jak počty hlasů ode-
vzdané pro jednotlivé volební strany, 
tak pro jednotlivé kandidující, přistou-
pí Český statistický úřad k přidělování 
mandátů – nejprve volebním stranám, 
poté konkrétním kandidujícím. Ještě 
předtím je však potřeba zjistit, které 
strany vůbec postupují do skrutinia. To 
probíhá tak, že se zjistí celkový počet 
platných hlasů pro všechny kandidátní 
listiny. Pokud některá z kandidátních lis-
tin získala méně než 5 % z celkového po-
čtu hlasů vyděleného počtem volených 
zastupitelů/ek a vynásobeného počtem 
kandidujících za danou volební stranu, 
maximálně však počtem rovným počtu 
volených zastupitelů/ek, do skrutinia 
nepostupuje a k hlasům odevzdaných 
pro ni či kandidující na ní zastoupené se 
již dále nepřihlíží.

V první fázi jsou (podobně jako např. při 
volbách do Poslanecké sněmovny) man-
dáty přidělovány stranám, a to na základě 
d‘Hondtovy metody. Poté, co jsou známy 
počty mandátů pro jednotlivé strany, zjiš-
ťuje se, kterým kandidujícím budou tyto 

mandáty přiděleny. Pro přidělení man-
dátu je zpravidla rozhodující místo na 
kandidátní listině; přednostně jsou však 
mandáty přidělovány těm kandidujícím, 
které a kteří obdrželi nejméně o 10 % hla-
sů více, než byl průměr hlasů na jednoho 

či jednu kandidující dané volební strany. 
V novém mníšeckém zastupitelstvu 
tedy zasedne 8 žen a 7 mužů. Průměrný 
věk zastupitelů je 47,13 let. 
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Pane profesore Aleši Vondráčku, dovolte 
mi v tuto chvíli Vám poděkovat jménem 
města Mníšek pod Brdy za vše, co jste pro 
ně nezištně udělal:

Za to, že jste působil v 80. letech jako 
člen skupiny Pony express, kdy jízdy Pony  
expressu po českých zemích prezentovaly 
město do širokého povědomí. Vždyť při 
příležitosti Vaší návštěvy Pony expressu  
v americkém státě Nevada vyhlásil jeho 
guvernér sváteční den, a to jako den  
Československého Pony expressu.

Za to, že jste byl v období listopadu 1989 
společně s Janem Štamberkem a dokto-
rem Slavomírem Zemánkem hybnou silou 
změn v Mníšku.

Za to, že jste byl v porevoluční době jako 
radní a zastupitel města u všech klíčových 
rozhodnutí. A nejen jako zástupce města, 
ale i jako člen takzvané „rady starších“, kde 
se tvořilo a zrálo nové směrování města.

Za to, že jste vždy podporoval dobré 
návrhy, a to i přesto, že nemusely být  
v dané době tzv. v kurzu. Byl jste u vzniku 

společnosti, která dává lidem závislým na 
drogách novou šanci na život, a byl jste 
jedním z prvních členů správní rady nově 
založené Obecně prospěšné společnosti 
Magdaléna.

Mohl bych pokračovat ve výčtu Vašeho 
konání pro město Mníšek, ale důležité je, 
že to, co jste dělal, jste dělal vždy nezištně 
houževnatě a s cílem pomoci dobré věci. 
Ovlivnil jste mnoho lidí a možná víc, než 
jste si sám myslel - a to pro svou uvážli-
vost, hluboké pochopení, lidskost a při-
rozenou autoritu, které vycházely z Vašich 
vysokých morálních kvalit.

Byl jste pro své žáky a studenty učitelem 
a profesorem ve škole. Byl jste pro ostatní 
učitelem v životě.

Za to Vám děkuji jménem města Mníšek 
pod Brdy.

Za to Vám děkuji za nás za všechny.

(Projev starosty Mníšku Petra Digrina  
na posledním rozloučení  

s Alešem Vondráčkem)

odešel profesor aleš vondráček
Veliké smutky jsou na tomto světě a nikdo 
neví, jak se těm smutkům vyhnout, dokaž-
me vzít za úzkost jak za kliku a vejít... 

(J. Skácel)

Zkusme společně vejít do vzpomínek na 
velkého kantora, člověka a kamaráda, kte-
rý nás v sobotu 20. září opustil.

aleš ve školní lavici
Co ovlivnilo velkého demokrata a sku-
tečného profesora Aleše Vondráčka? Jaké 
byly jeho školní začátky?

V roce 1947 Aleš po náročných zkouškách 
nastoupil do primy Anglického gymná-
zia v Praze. Na škole učili mnozí Britové  

a Britky a snažili se z žáků vychovat oprav-
dové gentlemany. Tato exkluzivní škola 
však byla po únoru 1948 zrušena a Aleš 
byl nucen 1. září 1948 nastoupit do 7. třídy 
základní školy podle obvodu bydliště. Byl 
to, jak píše ve své vzpomínkové knize Před 
katedrou za katedrou, opravdový šok! 
„Především se nestalo to, co naivní učitelé 
očekávali, že gymnazisté zvednou úroveň 
základních škol. Absolutně ne. Prostě jsme 
se přizpůsobili. Samozřejmě, z gymnázia 
jsme se uměli učit, poslouchat, vnímat, sluš-
něji mluvit, věděli jsme mnohé, co se teprve 
mělo probírat, ale za pár měsíců z nás byli 
stejní chachaři, abych použil výrazu ze své 
rodné Ostravy.“ 

Jedenáctiletá škola byla pro Aleše tedy 
opravdovou školou života. Snad právě 
tyto osobní zkušenosti ho ovlivnily v poz-

dějším pedagogickém působení. Vždy byl důraz-
ným zastáncem osmiletých gymnázií, opravdové 
vzdělanosti a gentlemanství. Často vysvětloval 
ostatním, že nadaní žáci mají právo na kvalitní 
vzdělání a že jednotná škola pro všechny ničemu 
neprospívá.

V padesátých letech studoval historii na Vysoké 
škole pedagogické v Praze. Ač doba svobodným 
názorům příliš nepřála, přesto zde Aleš potkal 
řadu osobností demokratického smýšlení. Později 
absolvoval ještě anglický jazyk na Pedagogické 
fakultě UK v Praze.

aleš za katedrou
Aleš začal učit v září 1958. Nastoupil na tehdej-
ší střední školu v Dobříši. Tehdy se ocitl ve zce-
la jiných politických poměrech než na fakultě.  
Po čtrnácti dnech si ho tehdejší ředitel zavolal  
a položil mu otázku: „Jak to máš s pánbíčkem?“  
A tak se Aleš začal vykrucovat a hovořit  
o deistech... Nechtěl uvést, že není ateistou, ale 
lhát se mu také nechtělo.

V učitelském sboru však brzy našel i přátele. Na 
prvním místě uvádí Mirka Oliče, s nímž ho zpo-
čátku sblížila skautská minulost. Tento muž Aleše 
velmi ovlivnil - stali se přáteli na celý život a oba 
dva nakonec po určitou dobu střední školu v Dob-
říši řídili. Aleš rád vzpomínal na Miroslava Oliče 
jako na ředitele nestraníka, křesťanského filozofa  
a skautského vůdce, který vnesl do této školy 
ducha demokratičnosti, spravedlnosti a úcty ke 
vzdělání.

Aleš Vondráček řídil školu v letech 1990-1998. Ve 
svém působení navázal na ty nejlepší „oličovské“ 
demokratické tradice. Rozhodl se zrušit bariéry 
mezi profesory a studenty. Studenti směli vyslo-
vovat své názory, jejich zástupci se mohli účastnit 
i pedagogických rad atd. Přihlásil se k čapkovské-
mu odkazu a pro školu získal název Gymnázium 
Karla Čapka v Dobříši. Zapojil školu do mnoha 
úspěšných mezinárodních projektů.

Na konci devadesátých let působil Aleš Vondrá-
ček na MŠMT. Tehdy měl na starosti regionální 
školství. Ve své nové funkci obstál dobře, ale nikdy 
se netajil tím, že ho více baví ovlivňovat chod dění 
zdola. Z ministerstva se vrátil znovu za katedru  
a na „svém gymnáziu“ učil až do konce svých dnů.

aleš básníkem 
Rádi bychom Tě, Aleši, ještě potkávali na chod-
bách školy. Od září jsme s Tebou zase počítali.  
Nikdy Ti nebylo gymnázium lhostejné a zasvětil 
jsi mu celý svůj život. Ještě stále bychom se mohli 
od tebe učit a čerpat ze studnice Tvé moudrosti...  
Měl jsi rád poezii, hlavně tu anglickou, rád jsi ji 
překládal, ale psal jsi i vlastní verše. V jedné své 
básni uvádíš:

Život je jenom souslednost chvil,
když aspoň jedna přetrvá,
ví, že tu byl, ví, proč tu byl...

Ty jsi svůj život uměl naplnit dobrým dílem, kte-
ré přetrvává v hlavách i duších několika generací 
Tvých studentů i kolegů. Děkujeme.

Za Gymnázium Karla Čapka v Dobříši  
Mgr. Iva Čeledová a Mgr. Jana Prausová

(převzato z webu GKČ Dobříš s laskavým svolením 
autorek) 

V pátek 26. září 2014 se v kostele Nej-
světější Trojice v Dobříši konalo posled-
ní rozloučení s profesorem Mgr. Alešem  

Vondráčkem, bývalým ředitelem 
Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. 
Na smutečním obřadu promluvili 
starosta města Dobříše Mgr. Jaro-
slav Melša, současný ředitel Gym-
názia Karla Čapka v Dobříši RNDr. 
Jiří Kastner a bývalá ředitelka GKČ  
Mgr. Zdeňka Cimická. Za město 
Mníšek pod Brdy pronesl děkovný 
proslov starosta Mníšku Ing. Petr Di-
grin, Ph.D. S panem profesorem se 
rozloučili i bývalí spolužáci z Anglic-
kého gymnázia, za něž promluvil Jiří 
Burša M. Phil. Jménem absolventů se  
s Alešem Vondráčkem rozloučil pan 
Jan Hájek. Současní studenti Gym-
názia Karla Čapka se s panem profe-
sorem rozloučili jako skauti – čest-
nou stráží u rakve během obřadu. 
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Vzpomínáme

Vážení mníšečtí občané,  

chtěl bych touto cestou nejen vyjádřit svou  
gratulaci, ale také poděkovat za to, že mníšecká 
obec má takového starostu, který v den smu-
tečního rozloučení (26. 9. 2014) s prof. Alešem 
Vondráčkem (byť působícího po více jak 55 let  
v dobříšském gymnáziu) umí vzdát dík a podě-
kovat za mníšeckou veřejnost!

Mé poděkování je však spatřováno také v tom, 
že byť jsem se mohl s Alešem seznámit na poli 
ochotnického divadla dobříšského gymnázia, 
tak jsem si mohl také se svým dlouholetým  
kamarádem, „zalomit prst“ (trampské pozdrave-
ní) a být nápomocen aktivitám, jež byly organi-
zovány naším společným kamarádem Jindrou 
Bílkem.

Proto rovněž mé díky, že mníšecký starosta  pan 
Digrin se nebál vzpomenout na čas té minulost-
ně známé totální doby, kdy k této (prý) „zápa-
ďácké kultuře“ se nebál Aleš Vondráček přiložit 
svoji pomoc.

Byl to člověk s velkým „Č“! Člověk – Kamarád –  
Pedagog a Váš spoluobčan: Aleš Vondráček!

Byl možná obyčejným člověkem, ale se srdcem 
na pravém místě… a snad proto, že jako pravý 
a obyčejný člověk - křesťan vyslechl slova Boží: 
… Buď vůle Tvá!

Vladimír Procházka, Dobříš

Děkuji z celého srdce všem, kteří se 7. 10. 2014 
přišli do kostela sv. Václava v Mníšku rozloučit  
s Milanem Minaříkem, který nás tak náhle a ne-
čekaně opustil. Vážíme si vaší podpory, zname-
ná pro nás mnoho.
Děkuji také Markétě Marhoulové z Pohřebního 
ústavu Pegas za citlivý přístup, se kterým nám 
pomohla vyřešit vše tolik potřebné, ale pro nás 
truchlící také velmi obtížné.

 Jménem rodiny Jitka Minaříková

Cenu města dobříše  
již pan profesor nepřevzal
V sobotu 20. září se uskutečnil slavnostní 
večer předání výroční ceny, kterou měs-
to Dobříš uděluje od r. 2008 významným 
osobnostem Dobříše. Tento rok průběh 
slavnosti bohužel poznamenala velmi 
smutná zpráva o nečekaném úmrtí jedno-
ho z letošních laureátů, pana Mgr. Aleše 
Vondráčka.  

Velká osobnost, demokrat, milovaný pan 
profesor, skvělý člověk a kamarád, dlou-
holetý kantor a ředitel místního gymnázia, 
který vychoval mnoho generací studen-
tů, nás navždy opustil v sobotu 20. 9. po 
poledni. Uctít jeho život a památku přišlo 
do Zrcadlového sálu dobříšského zámku 
mnoho jeho bývalých i současných žáků, 
kolegů a přátel. Cenu města za jeho dlou-
holetou aktivní a obětavou práci v oblasti 
výchovy a vzdělávání symbolicky převzal 
jménem zarmoucené rodiny současný ře-
ditel Gymnázia Karla Čapka Dobříš RNDr. 
Jiří Kastner. 

(Citováno z článku Jindřišky Kastnerové  
Smutek a slzy provázely letošní předání  

Ceny města Dobříše za r. 2013, publikované-
ho v Dobříšských listech – říjen 2014)

vzpomínka 
Události roku 1948 bývají v našich mys-
lích spojeny s negativní asociací. Ale na 
samém konci onoho roku přišel na svět 
člověk, kterého máme spojeného s úplně 

 John keats: krása
(překlad Aleše Vondráčka)

Krása je radost, krása je věčná,

něhy jí přibývá, je nekonečná,

nikdy se v nicotnost nezmění;

bude nám úkrytem, spánek v sny  
promění,

klidný dech, pohoda bude nám dána.

A proto uvijem každého rána

kytici květů, jež poutá nás k zemi, 

navzdory smutku, že mezi všemi

málo je šlechetných; o to dnů víc

špatných a ponurých, jako je líc

hledání našich cest: všemu však navzdory

ta trocha krásy prozáří obzory

znavených duší.

opačnou vzpomínkou. Co je to 65 let v dě-
jinách? Vlastně vůbec nic. A přesto, nebo 
právě proto, by člověk měl vážit každé 
slovo nebo skutek, protože i takový přelé-
tavý okamžik, kterým je jeden lidský život, 
může po sobě mnoho zanechat.

Slyším Milana Minaříka, jak říká: „Určitě. To 
by bylo famózní.“

Anebo šarmantní. Kdo Milana znal, ví, že 
tato slovíčka jsme slyšeli z jeho úst často. 
A bylo to označení pro něco znamenitého, 
skvělého, výborného. Také ho často věci 
„vzrušovaly“. Objevila se nějaká zajímavá 
pohlednice, nápad nebo třeba návrh roz-
hledny, nebo se podařilo zajistit výrobu 
mlýnského kola do mlýna pod zámkem – 
se spokojeným výrazem pronášel: „Tak to 
mě vzrušuje.“

A nás vzrušuje, kolik zajímavých věcí tu po 
Milanovi zůstalo. Třeba právě to mlýnské 
kolo. Nebo nyní osiřelé okénko historie  
v našem Zpravodaji, které se podařilo od 
doby pana Veselého znovu rozdmýchat. 
A samozřejmě kniha pohledů a expozice, 
které jsme zhlédli na Skalce a zcela ne-
dávno na Malé Svaté o tamější restauraci  
Telingerových. A bylo toho daleko víc.  
Milan nám zanechal životní příběh člově-
ka nadšeného místním dějepisem a pří-
značně i jeho kruh se uzavřel uprostřed  
přírody – tam, kam velmi rád jezdil a kde se 
seznámil se svojí ženou.

Vzrušuje nás hledět zpět do historie, jako 
to vzrušovalo Milana. Ale proč vlastně? 
Protože historie je jako zrcadlo a když ji 
známe, sami se v ní poznáváme. Zjišťuje-
me, že lidé před námi nebyli výrazně jiní 

V úterý 7. října jsme se v mníšeckém 
kostele sv. Václava naposledy rozloučili 
s mníšeckým rodákem panem  
Milanem Minaříkem, který nás ne-
čekaně opustil 14. září 2014 ve věku 
pouhých 65 let. Obřad vedl a hlavní 
slovo pronesl mníšecký  farář P. Jan 
Dlouhý, za přátele a veřejnost se se 
zesnulým rozloučil pan Robert Izák.    

a prožívali podobné příběhy a osudy jako my. 
Někteří po sobě zanechali zámky a jiní zajímavé 
životy. A my všichni zde jsme této historie sou-
částí. Jsme pokračováním předků a částí historie 
pro naše potomky. 

Jeden fotograf z Ústí nad Labem, kterého  
Milan svým nadšením pro věc strhl, říkal, že  
kdyby se tací lidé jako Milan Minařík naklonovali 
stokrát, tak by to stále bylo málo. „To byste tam 
potřebovali.“ Dobrá myšlenka. Ale jak to udělat? 
Vlastně je to jednoduché. Nechme si vzpomín-
ku na Milana v sobě a to dobré, co se nám líbilo 
a co nás obohatilo, nesme dál. Přenášejme to  
k prospěchu nejen našich blízkých, ale celé ge-
nerace, vskutku celé naší historie, dál. Nechme 
se strhnout nadšením pro dobré věci a nenech-
me se zastavit posměchem. Vždyť i my jsme 
tvůrci historie! Buďme nad věcí, protože víme, že 
historie se opakuje a není vždy slavná. A nevěř-
me každé hlouposti, protože jsme poznali, že už 
za našeho života se historie falšuje. Nenechme 
si vzít pozitivní náhled na život a věci okolo nás, 
protože svět netvoří nás, ale my svět v našich 
myšlenkách. Ano, tohle když zvládneme, tak to 
bude famózní a šarmantní a nejlepší vzpomínka 
na Milana Minaříka.

- roi -
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POznáVáMe KRáSY MiKRORegiOnu MnÍšecKO

měCHeniCe
Když se řekne Měchenice, 
napadne každého jako první 
písnička pana Mládka „Když je 
v Praze abnormální hic“ – a tak 
své povídání o obci začneme 
netradičně právě plovárnou. 
Měchenická plovárna vznikla na 
řece Vltavě ve třicátých letech 
dvacátého století po napuštění 

Vranské přehrady. Situována byla v místě zhruba na 
úrovni dnešního kempu. Fungovala až do padesátých 
let z důvodu výstavby dalších přehrad na Vltavě a tím 
zhoršenému komfortu vody. Měchenickou plovárnu 
navštěvovali rekreanti z Prahy, kteří v obci rádi trávili 
celé léto. Ze známých osobností, jež rády plovárnu 
navštěvovaly, můžeme jmenovat např. pana Jana 
Masaryka.

Obec Měchenice leží v malebném údolí řeky Vltavy, je obklopena 
skalami a lesy. Obcí protéká Bojovský potok, který jen umocňuje 
krásu zdejšího okolí. Od jižní hranice Prahy jsou Měchenice 
vzdáleny zhruba 5 kilometrů, od soutoku Vltavy a Sázavy pak 
zhruba 2 kilometry. 

První zmínky o obci, jež patří k nejstarším sídlům v Čechách, 
se datují od roku 999, kdy Boleslav II. daroval tehdejší osadu 
Ostrovskému klášteru, kterému byla zabrána roku 1420. 
Poté osada často měnila své vlastníky. Roku 1499 zapsal král  
Vladislav II. v Budíně Měchenice Jeronýmovi ze Skuhrova.  
V zápisném majetku zůstala osada neustále; od roku 1590 byla 
spojena se Štěchovicemi, k nimž ji přikoupili od Adama ze 
Šternberka bratři Šanovcové. Sdílela osudy městečka, až přešla 
do vlastnictví rytíře Bedřicha Korba z Weidenheimu. 

Až do roku 1960 byla jako jedna z osad součástí městyse Davle. 
Vyjednávání o osamostatnění obce vedená mezi osadním 
výborem Měchenic a představiteli Davle však probíhala už 
od dvacátých let minulého století. Díky svému umístění  
v romantickém údolí, které tvoří řeka Vltava a Bojovský potok, 

sloužily Měchenice jako odpočinkové místo pro rekreanty 
z Prahy. Tomu také byla uzpůsobena architektura místních 
domů, z nichž jsou ještě dnes některé k vidění. Charakter vilové 
zástavby se přenesl i do současnosti. Nová zástavba však funguje 
jako tzv. satelit a je možné v ní nalézt prvky různých architektur 
– od podnikatelského baroka přes vesnické stavby až po domky 
z francouzské Provence či chladného severu. V současnosti je  
v obci 326 rodinných domů a 127 rekreačních zařízení.

Měchenický obecní znak a prapor byl obci udělen předsedou 
Poslanecké sněmovny České republiky dne 18. 6.1998. Znak byl 
vytvořen na základě návrhu pana Jiřího Diviše, měchenického 
občana: v modrém štítě nad stříbrnou patou s modrým břevnem 
stříbrný klín s černým plamenným křídlem (červené plaménky), 
provázený vpravo zlatým tlapatým křížem a vlevo zlatým 
sluncem.

Dne 28. října 2002 došlo ke slavnostnímu odhalení kapličky  
sv. Ludmily, která se původně zrodila jen jako myšlenka v hlavách 
pánů z měchenického rychtářství, kteří se před více než deseti 
lety rozhodli v obci vybudovat nějakou hodnotnou stavbu, když 
už v Měchenicích nemáme náves ani kostel. 

Pokud do Měchenic zabloudíte, můžeme vám doporučit 
procházku podél Bojovského potoka směrem na Bojov, toulky 
místními lesy. Budete-li hladoví či žízniví, jsou zde k dispozici 
tři fungující restaurační zařízení (U Drábů, U Čadilů a restaurace  
a cukrárna Fregatta) a dvě vinotéky. Rozhodnete-li se i nás 
přespat, nabízí se vám možnost využití místního kempu.  
V minulosti v obci fungovaly spolky jako okrašlovací spolek, 
sdružení dobrovolných hasičů, ochotnický spolek a doposud 
fungující spolek TJ Sokol. TJ Sokol působí na dvou sportovištích,  
a to na fotbalovém hřišti a tenisových kurtech, a podílí se společně 
s obcí na organizaci Letní noci, která se koná vždy na konci 
června. Zároveň jsou v obci organizovány sportovní a kulturní 
akce pro děti i dospělé: Masopust, Malování velikonočních 
kraslic, Pálení čarodějnic, Rozloučení s létem, Průvod svatého 
Martina, Rozsvěcení vánočního stromku, Vánoční jarmark, 
vánoční koncerty a různé přednášky.

Kateřina Gavlasová, starostka obce Měchenice

Měchenice na dobové fotografii Budova obecního úřadu
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Co vŠeCHno Jsme Už 
Zažili ve FabiánkU
Naše třída se jmenuje Bělásci  
a druhým rokem fungujeme ve 
školní družině. 

První týden v září byl hlavně o se-
znamování s kamarády, s prostře-
dím ve třídě, s hračkami a okolím 
družiny. Dnes už děti krásně znají 
své kamarády a už se neoslovu-
jí “on”, “ona”, ale jmény. Vytvořili 
jsme si s dětmi pravidla, podle 
kterých se chováme ve třídě, ale  
i na procházkách a v lese. 

Chodíme každý den na procházky 
a co nás nejvíce baví, je hledání 
pokladů neboli ”kešek” (tzv. geo-
catching) po Mníšku a okolí. Proto 
jsme si také vyrobili skřítky Fabi-
ánky, které vkládáme do naleze-
ných krabiček jako poklad. 

podZim 
 v klUbíčkU
Babí léto skončilo 
a my jsme s dětmi 
v Klubíčku přivítali 
podzim. Podzim je 
roční období, které 
zapojí všechny naše 
smysly. Oči vnímají 
barevnou pestrost, 
půda krásně voní, 
listí padá ze stromů 
a šustí nám pod no-
hami, ruce se dotýkají 
zralých plodů, které 
tak rádi ochutnává-
me. Příroda jek nám 
opravdu štědrá. Ka-
ždý den máme mož-
nost tvořit něco ba-
revného, voňavého či 

měkoučkého, ať už z listí, kaštánků, žaludů či mechu.

Barevný podzim nás inspiroval k novým aktivitám pro děti  
v Klubíčku. Od října vede kroužek angličtiny hravou a zá-
bavnou formou rodilá mluvčí. Děti tak mají možnost naučit 
se základy tohoto jazyka. Nově jsme v Klubíčku připravili 
kroužek pro maminky. Jedná se o večerní dvouhodinové 
tvoření, kdy si nejen maminky mohou vyrobit něco pro  
radost nebo pod vánoční stromeček. 

Více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.rcklubicko.cz.

Přejeme všem krásné podzimní dny. 

Lucie Vávrová, RC Klubíčko

Školky

Vyrazili jsme už také na menší vý-
let. Šli jsme pěšky do Rymaně na 
dětské hřiště a zpátky jsme jeli 
autobusem.

Koncem září  jsme uspořáda-
li seznamovací akci pro rodiče  
a děti z Fabiánku na farní zahradě.  
S dětmi jsme rodičům řekli bás-
ničky, které jsme se zatím naučili 
a potom jsme všechny Bělásky 
ve Fabiánku slavnostně přivítali. 
Každý Bělásek dostal na památku 
perníkového motýlka, užili jsme 
si spoustu her, legrace a nakonec 
jsme opekli buřty. Dalším velkým 
zážitkem byla návštěva knihovny. 
Děkujeme Tereze Bauerové a Ni-
kole Bláhové za připravený pro-
gram plný hádanek, čtení a hraní, 
rádi zase přijdeme.

Začátkem října jsme se společně 
s dětmi a rodiči sešli na zahradě 
u družiny a čekalo nás dopole-
dne plné práce. Prováděli jsme 
podzimní údržbu. Hlavním úko-
lem bylo vyplít záhony u plotů  
a u stromů. Vše jsme zvládli za 
dvě a půl hodiny a musím moc 
poděkovat za pomoc maminkám 

Vašíka, Štěpánka, Aničky, Péti, Ma-
týska, Emči a babičce a mamin-
ce Páti. Poděkování patří i Daně 
Hnátnické a dětem z přípravné 
třídy ZŠ, kteří nám přišli také po-
moci, a Lucce Vorlové, autorce 
projektu výsadby.

O tom, co dělají Žluťásci, se dozví-
te přístí měsíc od lektorky Lenky  

Mirčevy a o Běláscích zase až v pro-
sinci. Kdyby vás zajímalo, co dělá-
me každý den, můžete se podívat 
do Deníčku na stránkách Fabiánku  
www.fabianek-mnisek.cz .

Za Bělásky lektorka  
Miloslava Kozlová, Fabiánek, o.s

„slUníčka“ ve slUníčkU
V září se otevřely dveře a do naší škol-
ky vstoupila spousta nových „sluní-
ček“…

Děti se velmi rychle skamarádily, 
osvojily si naše sluníčková pravidla  
a zcela přirozeně rozšířily naši stávající „partičku“.

Září bylo krásné a na našich každodenních vycházkách do lesa, k rybníku, do  
zámecké zahrady a za koníky nás provázely slunce a dobrá nálada. Děti stavěly 
v lese domečky pro lesní skřítky, sbíraly podzimní „materiál“, ze kterého vytvořily 
krásná výtvarná dílka, zasoutěžily a pohrály si na našem školkovém hřišti.

V říjnu začaly ve Sluníčku naše oblíbené kroužky. Výtvarný s tetou Lídou, který děti 
milují a kde se naučí nejen rozmanitým výtvarným technikám, ale také zákonitos-
tem přírody, práci samostatné i skupinové... A angličtina s tetou Míšou, kde se děti 
hravou formouseznamují s jazykem, naučí se základním výrazům, dětským pís-
ničkám atp. Oproti loňskému roku jsme angličtinu zavedli i do běžného provozu 
školky, děti jsou v kontaktu s jazykem denně a není výjimkou, že během dne použijí 
spontánně anglické slovíčko.

Pro starší děti jsme připravili naučný program „Chytré hlavičky“, kde si děti zábav-
nou formou rozvíjejí jemnou motoriku, paměť, logické myšlení, fantazii, soustředě-
ní... Návštěvy solné jeskyně se od října také staly samozřejmostí. Podzimní cyklus 
deseti návštěv se nám již v minulých letech velmi osvědčil a děti přečkaly zimu bez 
vážnějších nemocí.

Na pozvání MŠ 9. května jsme se byli podívat na dravé ptáky a sovy, děti si moh-
ly ptáky pohladit a dozvěděly se o nich spoustu zajímavého. Akcí byly nadšené  
a často na ni vzpomínají. Se staršími dětmi jsme si vyjeli do kina a při animované 
pohádce „7 trpaslíků“, která neměla se Sněhurkou nic společného, se nasmály ne-
jen děti, ale i my „tety“. Stejně tak jsme si užili pohádky v MKS a v Divadélku KÁ, kde 
i v letošním školním roce budeme pravidelnými návštěvníky.

Zkrátka - v naší školce je stále živo a veselo a na stýskání nezbývá čas.

Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko
www.minislunce.cz
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Školky, školy, společnost

poděkování FabiánkU
Chtěla bych moc poděkovat Fabiánku, že nezaváhali a když jsem je  
poprosila, zda by nevypleli loňské výsadby v zahradě družiny, tak vše rychle 
zorganizovali. Když jsem tak ve čtvrtek 2. 10. přišla na zahradu, už čekali 
Bělásci s maminkami a všichni se vrhli s vervou do práce. Přidaly se k nám  
i děti z přípravné třídy ZŠ, takže pracantů bylo,  radost pohledět. I když se to 
zprvu nezdálo, tak práce bylo dost a dost, ale společně jsme ji rychle zvládli. 
Nakonec z toho bylo moc příjemné a užitečné dopoledne. Jsem ráda, že se 
najde tolik lidí s chutí a zájmem o své okolí.

Lucie Vorlová

děti a Učení   
Většině z nás je známo, že se člověk 
vyvíjí trvale, plynule, bez větších 
skoků či přerušení. Každý rodič, kte-
rý vychoval nebo právě vychovává 
potomka, ví, že společně s nimi pro-
chází vývojovým obdobími, která 
jsou pro všechny zúčastněné někdy 
snazší a někdy zase složitější. Není 
tedy jednoduché odpovědět si na 
otázku: „Kdy je vhodná doba na vý-
chovu a co kdy nepromeškat?“ 

Velmi rychle proteče období prvních 
úsměvů, putování batolete po kole-
nou a domácích hříček “paci, paci“, 
„berany, berany duc“ nebo „ukaž, jak 
jsi veliký.“ V období zhruba od jed-
noho do tří let nám je v učení dítěte 
nápomocna příroda a využíváme  
v tomto ohledu své přirozenosti. Za 
dobrou odezvu a výkon dostává od 
nás dítě psychickou odměnu – naši 
radost! To se pak učí! Potěšení z uče-
ní se totiž odehrává v situaci bezpe-
čí a jistoty rodiny, které zrcadlí naše 
postoje, názory a poznatky. 

Snad proto je první „já sám“ nebo 
„nechci“ u tříletého dítěte pro mno-
hé z nás luštěnkou a zpochybňuje 
to naši sebedůvěru a vytrvalost. 
Pokud se však nevzdáme a chceme 
si s potomkem dále hrát, musíme 
mu umět porozumět. V tomto oka-
mžiku na nás čeká významný úkol, 
totiž pomáhat mu jeho poznatky 
rozvíjet a dopracovávat tak, aby  
z něj byla, jak píše světově uznávaný 
dětský psycholog Zdeněk Matějček, 
„spolehlivá základna pro vztahy  
k druhým lidem vůbec“.

Dojdeme-li s dítětem do první tří-
dy základní školy, jsme zvědaví, co  
v jaké kvalitě jsme do dítěte vložili. 
Pokud nám zrcadlo ukáže, že jsme 
snad něco trochu zmeškali, je to 
dobrá příležitost k tomu, abychom 
potřebné dotvářeli a dobudovávali. 
Mohlo by se zdát, že vstupem dí-
těte do základního vzdělávání pro 

nás rodiče vše končí. Je však možné 
spolehnout se na to, že vše, co se 
dítě dále naučí, se naučí pouze od 
svých učitelů? Musíme si přiznat, 
že nároky a množství povinností  
v současné společnosti nás k tomu 
tak trochu tlačí, ale vězme, že jde o 
omyl, který může dítěti způsobit vel-
ké potíže.

Stejně, jako my dospělí potřebujeme 
vědět, zda je náš nadřízený či part-
ner spokojený a čekáme na oceně-
ní či uznání, naše dítě čeká na náš 
zájem o jeho práci a výsledky. Stalo 
se školákem a získalo novou spo-
lečenskou roli, plní různé úkoly, ale  
v podstatě se nezměnilo. Nenechme 
se tedy ošálit nároky stávající doby  
a nestavějme prioritní význam naší 
rodičovské role do pozadí, protože 
našim dětem velmi záleží na tom, 
abychom měli o jejich školní práci zá-
jem, abychom s nim sdíleli jejich ra-
dosti, neúspěchy i úspěchy. Zkrátka 
chtějí, abychom byli na jejich straně.

Zdeněk Matějček říká: „Zájem  
o školní práci dítěte mají projevovat 
všichni, ale pracovat s ním, tj. dělat 
úkoly, kontrolovat přípravu atd. by 
měl ten, kdo má na to ty nejlepší 
nervy! Nepodceňujme práci s dítě-
tem! Dobré nervy by tedy měl být 
ten první a nejvážnější předpoklad. 
Teprve za ním mohou jít ty ostatní, 
jako třeba kdo má nejvíce času, kdo 
se na to nejlépe cítí, kdo je nejvzdě-
lanější apod.“

Nespoléhejme na to, že naše dítě 
je dost šikovné a chytré na to, aby 
to zvládlo samo a těšme se na to, 
co se od něj každý den dozvíme!  
Povzbuzujme děti a pochvalme 
je za každou snahu, buďme jejich 
rádci a pomocníci – odměnou nám 
budou jejich úspěchy a spokoje-
nost.

Za ZŠ Mníšek pod Brdy  
Bc. Jitřenka Valášková, tř. učitelka  

ve vzdělávacím programu ZAS

beneFiční konCert 
pro „domeček“ se vydaŘil
„Tam, kde jiní končí, my začínáme...“  

Vážení a milí spoluobčané!
Od soboty 6. září, kdy jsme pořádali náš 
benefiční koncert v zámecké zahradě  
a u „Domečku“, uběhl již více než jeden 
 měsíc. Nyní je čas na to, seznámit vás s vý-
sledkem celé akce - ale než to uděláme, rádi 
bychom se ještě vrátili zpět a připomenuli 
onen sbírkový den.

V sobotu ráno se všichni zaměstnanci sešli v 6.00 v „Domečku“, vyzbrojeni 
typickými žlutými tričky a nezdolnou energií. Někteří zůstali, aby vyko-
nali každodenní službu našim uživatelům, a my ostatní jsme se s prodej-
ními stánky a kasičkami přesunuli do předzámčí, na náměstí a k Penny 
marketu. Již okolo osmé hodiny jsme mohli začít s prodejem. V tu dobu 
jsme museli překonat zádrhel v podobě nespolehlivého dodavatele na-
fukovacího hradu, který se rozhodl bez jakékoli zprávy nepřijet. Děti však 
rozhodně nebyly smutné, neboť se celé dopoledne vozily na poníkovi  
s obličejíky pestře pomalovanými od našich výtvarně nadaných sestřiček. 

Zahájení v půl desáté provedli s grácií sobě vlastní paní Vlaďka Pirichová  
a pan Marek Inderka a poté již mohla do strun udeřit kapela Hwězdná 
pěchota. To už se zámecká zahrada pomalu začala plnit lidmi, kteří byli 
vesměs překvapeni, co to ten Domov pro seniory vlastně provádí, ale dle 
jejich slov to bylo překvapení příjemné. Jako další hudebníci vystoupili 
talentovaní Brdští kosi a Vlasta Horváth. V průběhu programu se slova 
ujali pan starosta, ředitel „Domečku“ Jan Daniel a paní Andrea Tajanov-
ská, která jako odborník v sociální oblasti promluvila na téma stáří a před-
stavila jakousi jeho „simulaci“ pomocí speciálního gerontoobleku. 

Na zámek dorazili minibusem i někteří naši uživatelé, aby se podívali na 
koncert, a také naše dvě uživatelky, které nás podpořily svým krátkým 
interview přímo na pódiu. V předzámčí mezitím probíhal živý prodej 
výrobků seniorů, dobrot, malování, aktivity školek a koník se nezastavil. 
Také na náměstí stál mezi farmářskými stánky i náš stánek s výrobky. Jak 
na zámku, tak na náměstí a u Penny marketu byly naše zaměstnankyně 
s kasičkami a oslovily mnoho dobrých lidí, kteří nás podpořili. Od Penny 
marketu byly bohužel vykázány, a tak se připojily k nám.

V jednu hodinu začal program v „Domečku“ a za ním. K tanci i poslechu hrály 
kapely Balzám a Rangers Band a opékající se selátko na ohni se rozvonělo 
do daleka, lákajíc spoluobčany z okolí, takže za chvíli u nás seděli společně  
s našimi uživateli a užívali si krásného slunečného sobotního odpoledne 
společně s námi. Okolo páté hodiny vystoupila s muzikálovými písněmi 
také Linda Finková a završila tak náš první benefiční koncert.

Pokud bychom chtěli akci celkově zhodnotit jedním slovem, tak říkáme, že 
byla vydařená. Byl to náš úplně první počin tohoto druhu a je třeba zdůraz-
nit, že jeho účel nebyl ani tak shromáždit velké množství financí, jako dát  
o sobě vědět. A to ve stylu domova, který v atmosféře takřka domácí pe-
čuje o své uživatele, jehož zaměstnanci dělají maximum pro jejich spo-
kojenost a nebojí se „jít s kůží na trh“, aby jim mohli pořídit bezbariérové 
vozidlo, na které ve veřejných rozpočtech bohužel nejsou prostředky.

Svoje „PR“ poslání akce jistojistě splnila, ale vyplatila se i finančně. Na trans-
parentním účtu u České spořitelny, do kterého můžete nahlédnout na 
stránkách www.csas.cz v sekci Transparentní účty, se v době vzniku článku 
nachází 117 106,39 Kč. Když budeme dále uvažovat, že 74 735,39 Kč bylo 
na sbírkový účet převedeno po svolení Města z účtu určeného na původně 
plánovanou stavbu kaple v atriu Domova, jsme na částce 42 371 Kč, kte-
rou jsme vysbírali od vás občanů, a část pochází z prodeje výrobků našich  
seniorů.

Výsledek je to velmi krásný, ale v úsilí rozhodně nelze polevit. Do nákupu 
vozu zbývá ještě velká částka, kterou musíme získat. Děkujeme a nadále 
žádáme o vaši podporu. Stále můžete přispět do kasičky, umístěné přímo  
v Domečku, nebo na transparentní účet číslo 20036-388060359/0800. 

Ředitel Jan Daniel by ještě jednou rád poděkoval vám všem, kteří jste nám 
přispěli, ať jako podnikatelé či jako soukromé osoby, a rovněž Městu Mní-
šek pod Brdy, Státnímu zámku Mníšek pod Brdy, moderátorům, umělcům, 
hasičům, dobrovolníkům, sousedům „Domečku“, kteří se k nám připojili  
v odpolední části a hlavně všem zaměstnancům, kteří věnovali část  
víkendu ve prospěch dobré věci.
S vámi to dokážeme.

Ing. Markéta Vojtíšková,
Domov pro seniory Pod Skalkou
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ZámeCkoU ZaHradU roZeZněly 
Javory
Letošní Mníšecké kulturní léto 2014 jsme zakončili 
13. září koncertem Hany a Petra Ulrychových s Ja-
vory. Přestože předpověď počasí nebyla příliš op-
timistická, hrozil déšť a nevlídno, před zahájením 

se počasí umoudřilo a na koncert už bylo krásně. 
Hlediště se zaplnilo nedočkavými diváky, kteří si přišli vychutnat závěr 
kulturního cyklu.

Ve chvíli, kdy se zahradou rozezněl překrásný hlas Hany Ulrychové,  
šumění v hledišti utichlo a všichni po celou dobu koncertu fascinovaně 
naslouchali a sledovali pódium. Koncertem vtipně provedl Petr Ulrych. 
Hodina a půl hudby utekla jako voda. Ke konci se k Javorům a cimbálu 
přidávali i diváci, zvláště poté, co z pódia zazněly jejich nejznámější pís-
ně. Petr Ulrych také připomněl jejich kulatá výročí, která připadají právě 
na rok 2014. Sourozeneckých 135 let (Hana 65, Petr 70), 50 let umělecké 
činnosti, 40 let Javorů a 5 let Javory beatu. 

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem obchodním partnerům 
a sponzorům, bez kterých by se Mníšecké kulturní léto 2014 nemohlo 
uskutečnit. Podle ohlasů, které byly značné a velmi nás těší, usuzujeme, 
že se program všem divákům z Mníšku i okolí líbil. Za projevenou přízeň 
děkujeme, znamená pro nás mnoho. Půjde-li to, pustíme se co nejdří-
ve do plánování příštího ročníku. Těšíme se, že Vám brzy představíme  
program Mníšeckého kulturního léta na rok 2015.

Tereza Středová, referentka OKS/MKS

ŘíJnové vernisáže na skalCe
O prvním víkendu v říjnu bylo na Skalce živo. 
V sobotu 4. 10. byla vernisáž výstavy The Tap Tap načerno. Skvěle  
a vtipně ji odmoderoval, jako vždy, Láďa Angelovič z kapely The Tap Tap 
a pár slov řekli i starosta města Petr Digrin a autor části vtipů Jiří Koštýř. 
Podle množství smíchu, který jsme v klášteře slyšeli, můžeme výstavu 
považovat za velmi úspěšnou.

Výstava má i charitativní účel. Výtěžek z ní je věnován na dostavbu 
Jedličkova ústavu. Přispět jste mohli do kasičky, která byla umístěna 
přímo v klášteře, nebo jste mohli a stále můžete zasílat DMS ve tvaru  
„DMS SBIRKAJUS“ na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, o. s. TAP obdrží 
28,50 Kč.

V neděli 5. 10. pak proběhla vernisáž první výstavy mladé umělkyně Iva-
ny Bartůňkové „KRESBA, MALBA, GRAFIKA“. Na úvod a na závěr zahráli 
skvěle Šimon a Matouš Bolkovi a krátce promluvila evangelická farářka 
Vendula Kalusová z Husova domu Hvozdnice.

Výstava byla prodejní a autorka věnuje 10 % z prodeje na obnovu  
Barokního areálu Skalka. Děkujeme!

Tyto dvě expozice zakončují výstavní sezónu na Skalce, která byla jako 
každý rok velmi nabitá. Těšíme se na setkání s vámi v příští výstavní  
sezóně.

Tereza Středová

Na fotografii zleva Láďa Angelovič, Jiří Koštýř  
a starosta Mníšku Petr Digrin

Ivana Bartůňková se starostou Petrem Digrinem
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mC oáZa – podZim
V sobotu 13. září 2014 uspořáda-
lo Mateřské centrum OÁZA první 
dětský blešáček. I přes to, že ně-
kteří z malých prodejců nemohli 
kvůli nemoci nakonec dorazit, 
svůj účel blešáček splnil. Slovy 
maminky paní Jany Bílkové, která 
při blešáčku svým dětem pomá-
hala, to vypadalo následovně:

“V sobotu 13. září  získaly naše 
děti příležitost vyzkoušet si ob-
chodního ducha při prodeji svých 
pokladů. Samy si ocenily hračky, 
knihy a jiné předměty, které při-
nesly do prostor Oázy na farní 
zahradě. Získané peníze samo-

zřejmě hned proměnily za lákavé zboží na vedlejších stolcích. Blešáček 
se jim líbil, setkaly se tu s kamarády, procvičily matematiku... Nakonec i 
uronily pár slz nad neprodaným zbožím, což jim určitě není na škodu :-)”

Do konce tohoto roku pro vás připravujeme kromě klasických  
Miniškoliček také tématické Miniškoličky, o kterých se dozvíte z nástě-
nek ve městě nebo na webu MC.

Občanské sdružení OÁZA vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Koordi-
nátorka Mateřského centra OÁZA”. Vhodné pro maminky na RD. Úva-
zek cca 15 hod měsíčně, práce na DPP. Náplní práce je tvorba koncepce  
a nabídky MC, jednoduchá správa webových stránek MC, zodpověd-
nost za celkový chod zařízení. Motivační dopis se stručným životopisem 
zašlete na adresu oaza.mnisek@seznam.cz nejpozději do 15. listopadu 
2014.

Eva Wollnerová

dárečky pro pŘedčasně naroZené děti 
Už počtvrté OÁZA předala sdružení Nedoklubko pro porodnici v praž-
ském Podolí dárečky určené rodinám s předčasně narozenými dětmi. 

Obrovský balík obsahující 29 čepiček, 37 svetříků, sedmnáctery bač-
kůrky, šestery rukavičky, 18 zavinovaček a spoustu ručně vyrobených 
dárečků, který kupodivu váží jen asi jako jedno novorozené miminko. 
Důkaz toho, že lidskou radost a dobré skutky na váhu postavit nelze.

Velké poděkování patří opět paní Martě Svobodové z Mníšku pod Brdy, 
její švagrové paní Marii Hejné z Vlašimi a jejich společné neteři paní Ště-
pánce Jirkové, také z Vlašimi. Dále paní Pavlíně Hermanové z Královy 
Lhoty u Čimelic, paní Lucii Fedorkové z Karlových Varů a paní Lence 
Bočkové z Železnice u Jičína. 

Projekt dále pokračuje. Vítané jsou nyní zejména háčkované hračky.  
Návody naleznete na stránkách OÁZY – http://oaza.mnisek.cz.

Pavla Pšeničková, občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

2. mníŠeCký bleŠí trH s bleŠáčkem
Počátkem října se sešli na zeleném prostranství u zámku příznivci setká-
vání, dávání, prodávání a výměny starých věcí, které se někomu nehodí 
a jinému zase ano. Tentokrát (a propříště napořád) byl spojený s Blešáč-
kem, kdy své nepoužívané hračky a věci nabízely samy děti. Vnímáme 
to jako velmi dobrou výchovu k občanství. 

To dopoledne proběhlo příjemné sousedské setkání. Děkujeme všem, 
kdo akci podpořili, zejména svou přítomností na jedné či druhé stra-
ně „pultu“ – i když ta se často smývala. Těšíme se na setkání při třetím 
pokračování, kdy plánujeme oslovit účastníky po vzoru francouzských 
sousedských bleších trhů výzvou k upečení moučníků. 

Přijďte příště něco zajímavého objevit, nebo (dostatečně včas) pro-
berte tajemná zákoutí svého domu či bytu a přijďte něco nabídnout –  
a navíc ještě dostanete moučník. Jak známo – v domě, kde jsou pouze 
používané věci a ne staré haraburdí, proudí energie volněji.

Josef Porsch

oáZa oslavila svatováClavské posvíCení 
Letošní putování za sv. Václavem 
začalo na Malé Svaté Hoře. Stez-
ka s úkoly byla příjemným zpes-
třením svátečního dne a v cíli na 
farní zahradě bylo všem dopřáno 
hojně jídla, pití i zábavy.

Děti i dospělé pobavil kejklíř Vítek 
z divadelní společnosti Chůdadlo. 
K poslechu i tanci zahrála farní ro-
dinná kapela Familion. Obdivovat 
jsme mohli práci nefalšované tka-
dleny s kolovrátkem. Hadi z těsta 
pečení nad ohněm se rozplývali 
na jazyku. Nechyběla ani pod-
zimní výtvarná dílna se zvířátky 
z brambor. Završením programu 

byl zpěv svatováclavského chorálu s družinou knížete Boleslava.

Dobročinný středověký jarmark opět splnil svůj účel – jeden vyrobil, dru-
hý usušil, třetí upekl,  další prodal a jiný nakoupil. Součet dal 11 300 Kč. 
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci budovy komunitního centra 
OÁZY na farní zahradě, konkrétně na opravu druhé půlky střechy. Díky 
všem za společné přispění!

Je na čase také zbilancovat letošní rekonstrukci budovy OÁZY. Letos 
jsme pořídili dva nové dřevěné záchodky a jeden nový chemický zá-
chod, nechali zasklít a vyrobit chybějící okna, dále jsme pokračovali  
v rozvodu elektřiny do zbývajících částí budovy včetně venkovního 
světla a zásuvky, natřeli jsme štítovou zeď. A hlavně – díky investičnímu 
grantu města a daru od společnosti VALUE ADDED, a. s. jsme se mohli 
pustit do opravy střechy – máme zrekonstruovanou půlku střechy, kte-
rá je téměř jako nová! A začínáme s opravou i druhé části.         

Patron naší země a mníšecké farnosti sv. Václav vždy pomyslně zamy-
ká dveře za akcemi OÁZY na farní zahradě. Tak na jaře se na vás zase 
těšíme! 

Pavla Pšeničková,
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Foto Martina Krejčová
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pUtovní poHár Za neJlepŠí káJovy roZpíčky 
má opět novéHo maJitele
V sobotu 27. září se v rámci Brdského farmářského trhu konal již 4. roč-
ník soutěže o nejlepší Kájovy rozpíčky. V soutěži jsme měli 7 druhů roz-
píčků. Porotci to opravdu neměli vůbec snadné. Porotcovských rolí se 
ujali paní Růžena Langerová, zkušená pekařka, mníšecký farář Jan Dlou-
hý, Olga Grušová z Oriflame a Pavlína Lázničková z kavárny Malý mnich 
Cafe. Porota ochutnávala, radila se a znovu ochutnávala. Výsledky byly 
velmi těsné a dopadlo to takto: 3. místo obsadila paní Dana Havlíková, 
2. místo paní Růžena Filipová, loňská vítězka a putovní pohár získala 
slečna Viktorka Peroutková.

Všichni účastníci si odnesli diplom a první tři získali krásné ceny od spo-
lečnosti Oriflame a od OD Werva. Vítězka si navíc odnesla nejen putovní 
pohár, ale i proutěný koš od Drahoše Veroňka a dárkový voucher do ka-
várny Malý mnich Cafe. Po předání cen začal prodej soutěžních rozpíč-
ků. Výtěžek z prodeje byl věnován na obnovu Barokního areálu Skalka. 
A kolik se vybralo? Krásných 715 Kč. Moc děkujeme.

O koláči, buchtě nebo zákusku či dezertu se švestkovou náplní, který 
se jmenuje rozpíčky a ke kterému se hrdě hlásí Mníšečtí, se píše hlav-
ně v knihách Marie Wagnerové (Felix Háj) o školákovi Kájovi Maříkovi. 
„Kájovy rozpíčky“ zmiňuje autorka oblíbené ságy celkem 17x! A jak by 
také ne, vždyť Kája by se po nich mohl utlouct a jeho maminka je dělala 
opravdu skvěle. 

Například v Díle I, kapitole 32 – „Kája se hlásí“, se píše: „...To, prosím, při-
nesla vzácná paní z lesovny, co Zdeňa je jejich. A jakou umí „jarskou“, to 
byste koukal, vzácný pane vikáři! A koláčky dělají – jako nic jsou, ale jen 
se rozpliznou. Naše maminka zas dělá rozpíčky. Vaše maminka je taky 
umí? Jestli ne, já bych se třeba zeptal, jak je naše maminka dělá. Naše 
maminka peče rozpíčky, inu, jen se jazejček kroutí.“

Bylo by skvělé, pokud bychom rozpíčky vnesli do dnešního světa, aby-
chom dali světu vědět, že na Mníšku a v celém našem regionu máme 
pokrm, který je spojován (téměř) výhradně s naším městečkem a re-
gionem. Třeba, když se budeme snažit a bude se dařit, se rozpíčky sta-
nou podobně známými, jako mají ve Štramberku uši nebo Valaši frgále. 
Vždyť kolik měst a kolik míst se může pochlubit tím, že právě s ním je 
spojen lahodný pokrm?

A protože bychom chtěli tuto tradici ještě více rozšířit, připravujeme na 
dlouhé zimní období alespoň jeden kurz pečení rozpíčků. Řekneme si 
něco o tradici, druzích a pak se vrhneme na praktickou část a rozpíčky si 
každá účastnice nebo každý účastník může rovnou upéct. Sledujte po-
zorně webovou stránku města anebo jeho facebookový profil. Budete 
srdečně vítáni.

Tereza Středová, Miloš Navrátil

v sobotU 27. ZáŘí  
byl mníŠek Hlavním městem malýCH pivovarů
Za podpory ministerstva zemědělství a přímo ministra Mariana  
Jurečky se konaly třetí Mníšecké slavnosti piva. Je šťastná náhoda, že 
právě 27. září bylo vyhlášeno Dnem českého piva. 

V předzámčí, kde se každoročně koná Skalecká pouť a jinak je tato plo-
cha nevyužitá, si ten den postavilo stánky 15 malých pivovarů. Oproti 
minulým ročníkům byla změna místa konání zásadní a slavnostem piva 
slušela. Stánky byly postavené do půlkruhu se zahradní restaurací pro 
přibližně 500 osob umístěnou uprostřed - jak na Oktoberfestu v „Mníš-
ku pod Alpami“. 

Přijely pivovary zblízka i zdaleka. Mnoho jich bylo z brdského okolí, 
ale také z Nymburka, Plzně, Vratislavic nebo Letohradu v Orlických ho-
rách. „Od 1. ročníku, kdy se slavností zúčastnilo 8 pivovarů, stoupl po-
čet takřka na dvojnásobek,“ říká Josef Dvořák, který má účast pivovarů 
na starosti, „a mohlo by jich být i více, ale prostor byl letos zaplněný 
tak akorát“. Zástupci pivovarů to potvrzovali - výtoč byla vysoká a bez 
dlouhých front. K pohodě návštěvníkům příjemně hrála kapela Fonet.  
Soutěž pití piva na rychlost vyhrál mladý muž, který stačil vypít půllitr 
piva za 4,52 vteřiny. 

Odborná porota vybírala nejlepší pivo a všichni hosté mohli hlasovat  
o nejlepší pivovar.

Z prezentovaných piv nejvíc chutnalo zauzené pivo ze soukromého  
plzeňského pivovaru Purkmistr. 

„Tohle je nejlepší místo, jaké v Mníšku je,” hodnotí akci hlavní pořadatel 
Aleš Krákora, „chce to jen trochu upravit terén a celý prostor trochu za-
rovnat. Možná stabilní toalety, pár laviček, přípojky elektro, vody a pár 
světel  a může vzniknout místo, kde se mohou pořádat další podobné 
společenské akce a koncerty apod.“  Tak vidíte, k čemu mohou být i ta-
kové slavnosti piva dobré.

Mníšecké slavnosti piva se pořádají vždy v sobotu před svátkem  
sv. Václava a v příštím roce se budou konat 26. září.  Pro příští ročník 
jsou v plánu přednášky odborníků o výrobě piva, jak si postavit vlastní 
pivovar, soutěž a škola v čepování piva, párování jídla s pivem i mobilní 
pivní lázně.

Letos se v sousedství - na náměstí - konaly farmářské trhy. Spojení obou 
událostí bylo velice zajímavé a mohlo by se v příštích ročnících stát pra-
vidlem.

Děkujeme všem návštěvníkům,  těšme se na příští rok a doufejme,  
že i počasí bude tak pěkné jako letos.

A jaké pivo bylo nejchutnější? Tady jsou výsledky podle odborné  
poroty:

Ivan Wallisch 

Porota - zleva Pavlína Lázničková, Růžena Langerová,  
Olga Grušová a Jan Dlouhý

Světlé pivo 
1. pivovar Kozlíček Horní Dubenky
2. pivovar Zámecký dvůr Všeradice
3. pivovar Nymburk

Polotmavé pivo
1. pivovar Kozlíček Horní Dubenky
2. pivovar Vratislavice
3. pivovar Purkmistr

Tmavé pivo
1. pivovar Vítek z Prčice
2. Sedlčanský pivovar Krčín
3. pivovar Hostomice

Speciální pivo
1. pivovar Purkmistr
2. pivovar Vratislavice
3. pivovar MMX
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o vánočníCH ZvyCíCH na mníŠeCkém ZámkU
Proč počítaly slečny na Štědrý den polena? Dali byste si na Vánoce 
kroupy? Umíte si představit, že nemáte vánoční stromeček? Ne?  
A přitom tohle všechno bylo dřív normální. V dávných i méně dávných 
dobách se o vánočních svátcích, které patří mezi nejvýznamnější 
křesťanské svátky roku, dodržovalo mnoho zvyků a tradic. Některé  
z nich známe dosud, ale některé jsou už dávno zapomenuty. 

Jak je to s těmi poleny? Jistě víte, že mladá děvčata, která by se ráda 
provdala, házela na Štědrý den střevíčkem. Dívky chtěly zjistit, zda 
najdou příští rok ženicha. Když padl střevíček špičkou ke dveřím, mohly 
se chystat na veselku, když opačně, musely si ještě počkat. To ale nebyl 
jediný zvyk, kterým slečna zjišťovala, jestli se dočká svatby. Dívka ze 
stavení šla večer do dřevníku pro polena do kamen. Nabrala plnou náruč 
a ve světnici je spočítala. Sudý počet znamenal svatbu, lichý smůlu.  
I podle barborek se dala předvídat budoucnost. Pokud utržená větvička 
rozkvetla přesně na Štědrý den, mohla se chystat svatební výbava.

Jedli jste už někdy houbového kubu? A vidíte, přitom to bylo tradiční 
štědrovečerní jídlo. Maso se na Vánoce nejedlo, jen ryba, ale tu si 
mohli dovolit jen ti bohatší. Ostatní si připravovali jídlo zvané kuba, 
do kterého patřily kroupy, houby, cibule a česnek. Dneska si neumíme 
představit večer bez kapra nebo řízku. A hlavně nám doma nesmí 

chybět nazdobený vánoční stromeček. Přitom je to ale nejmladší 
vánoční zvyk! K nám se dostal z německých zemí, ale nejprve jen do 
domů nejbohatších měšťanů a šlechty. V chudších obydlích si stále 
zdobili místnosti pomocí betlémů, které si sami vyráběli ze slámy, ze 
dřeva, z perníku. 

O těchto i dalších vánočních zvycích a tradicích uslyšíte na mníšeckém 
zámku, když přijdete navštívit speciální Vánoční prohlídky, které jsou 
určené zejména rodinám s dětmi. Konat se budou během adventních 
víkendů a děti si na nich spolu s průvodkyní některé zvyky i samy 
vyzkoušejí, například pouštění lodiček z ořechových skořápek, házení 
botou, zdobení stromečku. A jestlipak si vyslouží i malý dárek? 

To ale není pro děti vše.  V neděli 30. listopadu mohou menší i větší 
zavítat do nebe i pekla. Sejdou se tu čerti i andělé a v zámeckém 
sklepení budou hodným dětem nadělovat. Děti si ale musí připravit 
koledu, básničku nebo písničku, s čerty i anděly si zasoutěží nebo 
zahrají nějakou hru a vyslouží si určitě malou sladkost za odměnu. 
Rodiče mohou pro děti nachystat balíček a podepsaný ho přinést do 
zámku, stejně tak jako zápis do knihy hříchů pro Mikuláše, který mu 
prozradí, zda byla dítka hodná nebo trošku zlobila. Prohlídky i nadílku si 
nezapomeňte zarezervovat na telefonu 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

okénko do historie zámku mníšku

bydlení serváCovy rodiny
Stavba zámku trvala panu Servácovi 16 let, a to od roku 1656 do roku 
1672. Byl to čas plný starostí i radostí, těžkých chvil i veselých událostí. 
Mezi ty milé chvíle patří určitě vzpomínání na slavnostní začátek stavby, 
kdy pan Servác pokládal základní kámen spolu se svým malým synem 
Ignácem a měl kolem sebe celou svou rodinu, nebo samozřejmě 
okamžik velkého zadostiučinění, slavnostního dokončení zámku, který 
všechny předchozí starosti zasunul do kouta. A že jich bylo požehnaně, 
starostí i výdajů. Pan Servác Engel si vše sepsal do své pamětní knihy, 
ze které vám tak rádi citujeme, a i tu nejmenší položku zaevidoval. 
Kromě výdajů na stavbu zámecké budovy se musel postarat o dodávky 
stavebního materiálu, ubytování a stravování dělníků a sloužících, 
shánění poctivých a pracovitých řemeslníků nebo šikovného tesaře 
na stavbu jeřábů, nechal vybudovat sýpku, cihelnu, mlýn, stodoly, 
vepříny, stáje i pivovar, obnovit vodovod, aby celé panství v pořádku 
prosperovalo. Zkrátka a dobře, neměl to jednoduché. 

Kde ale mezi tím on sám bydlel? Z Prahy to byl přeci kus cesty a zámek 
dlouho žádný komfort nenabízel. O tom nám pan Servác také napsal do 
své pamětní knihy. Jak tento problém vyřešil? 

„Tak jsem roku 1659, jelikož jsem až do postavení zámku neměl 
vůbec žádné obydlí, dal od základů ze samého vápna a cihel vystavět  
v městečku Mníšku vedle mníšeckých stodol, kde se říkalo U ztraceného 
syna, ten dům se 2 světnicemi, komorou, sklepem a předsíní, v němž 
jsem až do roku 1672 bydlel, je to velmi čistý a dobře vystavěný domek 
a nahoře půda je vydlážděna cihlami; zedník, cihlář, vápno, tesař, kovář, 
zámečník, sklenář a truhlář s kamnářem stáli – 371 zlatých 33 krejcarů.“

A čeho si pan Servác z celého zámku vážil úplně nejvíc? To vám 
prozradíme příště.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy
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týden kniHoven  
v městské kniHovně
Od 6. 10. do 10. 10. probíhala v České repub-
lice akce Týden knihoven. V rámci tohoto 
týdne nás navštívily děti ze Školní družiny  
ZŠ Komenského 420. Pro žáky byl připraven 
velmi zajímavý a pestrý program.

Zatím co my knihovnice jsme předčítaly  
pohádku a dávaly hádanky, děti si vyráběly 
papírové záložky do knih, které si poté odnes-
ly domů.

Všechny záložky se moc povedly.

V tomtéž týdnu knihovnu navštívili Delfínci  
a Želvičky z MŠ Nová. Kromě čtení pohádek si 
děti zahrály hru na části lidského těla a Poznej, 
komu to patří. Překvapení pro paní knihovnice 
bylo, když jim děti udělaly malé představení – 
přednesly básničky a zazpívaly písničky.

Všichni už se těšíme na další ročník.
Nikola Bláhová

městské kulturní středisko mníšek pod brdy  
vás zve na přednášku  
s projekcí fotografií  

cestovatele, fotografa a filmaře 

čestmíra lUkeŠe
tibet – pŘeCHod transHimálaJe,      

která se uskuteční
v úterý 25. listopadu 2014 od 19 hod. 

v sále mks v lipkách.

Co vás čeká? 
Putování s karavanou jaků přes Transhimálaj, 

územím Nomádů k bráně Changtangu…
Odlehlé oblasti Tibetu, jejich spiritualita a mystika…

Setkání s Nomády a výstupy na nedotčené „rozhledny“
a mnoho dalších zajímavostí.

Čestmír Lukeš je známým horolezcem, cestovatelem a fotografem. Pochází z Plzně, 
začátkem 70. let přesídlil natrvalo do švýcarských Alp, kde podnikl řadu hodnotných 
sólových výstupů. V zimě 1985 společně s Jiřím Šmídem a Michalem Pitelkou strávili  
17 dní v severní stěně Eigeru, korunovaný úspěšným prvovýstupem. Deset let  
organizoval v Interlakenu Diaforum Bergwelt. Publikuje v řadě časopisů,  natočil 
 několik filmů. Své zážitky a pocity shrnul v knize „Žij své sny“, která vyšla v německém, 
anglickém a českém jazyce. Jeho přednášky nechybějí na nejznámějších festivalech  
a setkáních milovníků hor.

Jarmila Balková

beseda s milanem syrUčkem
V úterý 14. října se v sále kulturního středis-
ka V Lipkách konala beseda s PhDr. Milanem 
Syručkem, novinářem a spisovatelem.  Jejím 
tématem byly především vojenské objekty 
v Brdech včetně nedávno otevřeného Atom 
muzea v Míšově, o jehož vznik několik let usi-
lovala skupina dobrovolných nadšenců sdru-
žených v Nadaci Železné opony. V době stude-
né války zde byly skladovány jaderné hlavice, 
které měly být připraveny k odpalu z nedaleké 
sovětské raketové základny v Rokycanech. Ne-
jen toto muzeum, ale i další zajímavé objekty 
v Brdech jsme si mohli prohlédnout na foto-
grafiích. Z Brd se pak beseda přenesla k aktu-
álním společenským a politickým tématům, 
například k situaci na Ukrajině. Pan doktor 
neúnavně hovořil více než půl druhé hodiny, 
pak musel skončit, aby mu neujel autobus. 
Zájemci si mohli koupit a nechat si podepsat 
poslední Syručkovu knihu Záhady brdských 
lesů (Epocha, 2014).

Beseda se konala ve spolupráci mníšeckého 
kulturního střediska s městskou knihovnou.

Jarmila Balková

pro dospělé
PICOULTOVÁ, Jodi
VYPRAVĚČKA
Kontroverzní brilantní román 
o vině a trestu. Příběh ženy, 
která se musí rozhodnout. 

DEVÁTÁ, Ivanka
RADŠI NEKOUKAT
Kniha fejetonů o lásce, 
vztazích, nemocech, běžném 
životě a třeba i bulváru. 
Ve své knize jich Ivanka Devátá 
shromáždila více než šedesát. 

JAKOUBKOVÁ, Alena
DOPADLO TO ŠPATNĚ… 
VZALI SE
Humoristický román o potížích 
žen v manželství i po rozvodu a 
o ženské solidaritě.

TRUC, Olivier
POSLEDNÍ LAPONEC
Nejlepší francouzská detektivka 
roku 2013, z drsného 
severského prostředí.

VÁCHA, Dalibor
ČERVENOBÍLÁ
Historický román líčí šest let 

československých legií  
v Rusku. 

VONDRUŠKA, Vlastimil
HUSITSKÁ EPOPEJ
Sedmidílná sága vypráví  
o událostech slavné i pohnuté 
doby 15. století v Českém 
království.

KUNDRA, Ondřej
MLÁDKOVÁ, Meda
MŮJ ÚŽASNÝ ŽIVOT
Životní osudy známé české 
mecenášky a sběratelky umění.

 pro děti
GREENOVÁ, D. L.
KÁJA, SUPER FRÁJA
Úsměvný deníček devítiletého 
Káji, který přitahuje trable 
všeho druhu.

SMOLÍKOVÁ, Klára
VYNÁLEZCE ALVA
Je libo raketobrusle, 
přenášedlo, létající samočistící 
maxibubliny nebo robota, který 
za vás uklidí zahradu? Alva si ví 
rady se vším. 

VEBROVÁ, Sandra
DUCHÁČKOVIC RODINA, 
ANEB STRAŠIDLA MEZI NÁMI
Seznamte se s Ducháčkovými! 
Tatínek Mlživoj, maminka 
Blanka a jejich tři neposední 
potomci, to jsou milá strašidla, 
kterých se rozhodně nemusíte 
bát.

BURTON, Tim
MŮRA NOČNÍ,  
PŘEDVÁNOČNÍ
Veršovaný příběh, který 
se stal předlohou ke 
stejnojmennému kultovnímu 
animovanému filmu 
autora.

NYKLOVÁ, Radka
NYKL, Jaroslav
POHÁDKY Z MRAVENČÍ 
CHALOUPKY
V chaloupce u jetelových 
trojlístků se zabydleli dva 
bráškové - mravenečkové  
Kamil a Emil. Mají spoustu 
kamarádů, takže 
o napínavé a veselé příhody 
nebude nouze.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

Kultura, společnost
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Sedmému ročníku mníšeckého BĚHU NADĚJE 
v neděli 14. září 2014 počasí opravdu nepřálo. 
Pořadatelé byli nuceni zrušit obvyklý sportovní 
program Sokolení před kulturním střediskem  
a chyběl i oblíbený skákací hrad pro děti.

Přesto se akce zúčastnilo 55 registrovaných při-
spívajících. Na podporu boje se zákeřnou rakovi-
nou bylo vybráno 2 235 Kč – a to je velmi pěkný 
výsledek, když zvážíme, že velkou část účastníků 
tvořily děti. Vybrané peníze byly okamžitě po akci 
odeslány na celostátní konto sbírky Běh naděje 
2014. Výtěžek letošní celostátní sbírky bude po 
rozhodnutí odborníků přidělen některému z on-
kologických pracovišť v rámci České republiky.

Všem, kdo se nezalekli deště a statečně absolvo-
vali jednu ze dvou tras, patří velký dík.

Děkujeme i všem, kdo se nezištně zúčastnili pří-
prav a organizace letošního Běhu naděje – čle-
nům a členkám Sokola Mníšek pod Brdy a mní-
šeckého Junáka za pomoc u startu i na trasách, 
Danu Duchoňovi z Brdského zálesáka za perfektní 
ozvučení, paní Marii Sadilové a paní Anežce Sirot-
kové za pomoc s registrací a vydáváním občers-
tvení, paní Zdence Svobodové (samoobsluha na 
sídlišti Pod Skalkou), která poskytla občerstvení 
pro účastníky běhu a pro pořadatelský tým, panu 
Karlu Havlíkovi za kožené pamětní přívěsky pro 
účastníky běhu, MUDr. Daniele Piharové za měře-
ní tlaku u startu i MUDr. Alexandře Aschermanno-
vé za krásný proslov na startu. 

Za pořadatelský tým Běhu naděje 2014  
v Mníšku pod Brdy 

Jarmila Balková a Dana Havlíková

první Zlato pod brdy!
Poslední zářijovou neděli vyrazily malé slečny  
z oddílu závodního aerobiku Mníšek pod Brdy na 
pražské Petřiny, kde se prvně postavily na závod-
ní plochu, aby jejich výkon posoudila odborná 
porota. I když jsem byla velmi nervózní z toho, 
jak holčičky zvládnou své první velké závody, vě-
řila jsem, že ostudu neuděláme! Během celého 
vystoupení se ve sportovní hale vytvořila skvělá 
atmosféra - nejen díky fandícím divákům v čele 
s mohutnou podporou rodičů a přátel našeho 
oddílu, kterým za to patří velký dík, ale dokonce 
i díky porotcům, které nejmladší závodnice také 
roztleskaly. Z jejich vystoupení jsem jako trenér-
ka, ale i jako jejich spřízněná duše a kamarádka, 
byla zcela dojatá. Ač to byla pro děvčata první ta-
ková zkušenost, zvládly ji naprosto s přehledem  
a za tento skvělý výkon vystoupaly na stupně  
vítězů, kde jim na krku zazářily zlaté medaile.

Velký dík si zaslouží také Petra Kubínová a Alexan-
dra Malá, které jsou celému oddílu velkou oporou 
a proto bych jim touto cestou ráda poděkovala za 
jejich pomoc během tréninku, ale i mimo něj.

Již v prosinci nás čekají další závody, na které se 
tentokrát z Mníšku vypraví tři závodní týmy v růz-
ných věkových kategoriích. Pro starší děvčata to 

budou úplně první závody, proto doufám, že si je 
užijí stejně jako jejich mladší kolegyně.

Závodní období je sice v plném proudu, ale stá-
le hledáme děti, které baví pohyb a které by se  
k nám rády přidaly. Otevřené jsou kurzy sportov-
ní všestrannosti pro kluky a holky od tří do šesti 
let, závodní přípravka pro děti od čtyř do sedmi 
let, závodní oddíl pro děti od osmi do deseti let 
a pro juniory od deseti do osmnácti let. Nabídka 
kurzů je široká, takže si vybere opravdu každý!      

Těším se na všechny, Linda Nechybová
www.cvicenibezchyby.cz 

brontosaUŘi  
pomoHli v mníŠkU 
O víkendu 17.-19. října se v Mníšku pod Brdy 
uskutečnila pracovně prožitková víkendová akce 
pořádaná Hnutím Brontosaurus. Náplní sobot-
ního dopoledne byla dobrovolnická práce na 
Pivovárce, kdy bezmála 20 mladých účastníků ve 
věku od 16 do 26 let spolu s dalšími 6 organizá-
tory akce pomáhalo obnovit zdejší zeleň. Za do-
poledne dobrovolníci vytahali pokácené stromky  
a větve, čímž se znovu objevily průhledy na zá-
mek od louky Pivovárka.

Po zbytek víkendu na účastníky čekal zážitko-
vý program odehrávající se v prostředí fiktivní 
Čajovny na konci světa. Zázemí jim poskyt-
lo kulturní středisko. Brontosauři si prohlídli  
i okolí Mníšku včetně Skalky – toto místo na-
vštívili v rámci programu hned několikrát.  
O akci byl mimořádný zájem ze strany účastníků, 
víkendovka měla veliký úspěch a již spřádáme 
plány na další akci na jaře. 

Důležitou roli při organizaci a koordinaci práce 
sehrál Pavel Jeřábek a za to mu patří naše díky. 
Dále velmi děkujeme paní Balkové, paní Středové 
a panu Navrátilovi za výbornou spolupráci. 

Za organizátorský tým Tereza Opravilová

skaUti v mníŠkU
Po čase bychom vás rádi informovali o tom, co děje se  
v junáckém středisku Skalka Mníšek pod Brdy. V 
loňském roce se podařilo několik akcí, které mají 
za cíl více zapojit a neformálně informovat rodi-
če. Do této části patří každoměsíční zpívání pro 
členy a jejich rodiče. Zorganizovali jsme si břez-
novou besídku, kde se prezentovaly jednotlivé 
oddíly rodičům a sympatizantům skautské myš-
lenky. Druhým rokem jsme uspořádali „táboření 
s rodiči“. Vyjeli jsme také na jednodenní sjíždění 
Berounky, které bylo opět koncipováno jako vý-
let rodičů s dětmi. 
Tradičně jsme pomáhali při Květinovém dni a 
Běhu naděje. V létě jsme uspořádali dva tábory. 
Jeden byl stabilní střediskový tábor vlčat, svět-
lušek a skautek v Mokrovratech, druhý putovní 
tábor skautů a roverů do Jizerských hor.
Podařilo se zajistit vedoucí ke světluškám, takže 
již středisko funguje ve standardním věkově roz-
děleném modelu. Postupně bychom vám chtěli 
představit podrobněji jednotlivé oddíly. 

Jako první jsou to Dráčata vedená již šestým 
rokem Andreou Kučerovou (Andy) a Pavlou 
Plockovou (Olaf ). Jedná se o koedukovaný od-
díl předškoláků a prvňáků. V junácké termi-
nologii patří do obecné kategorie Benjamín-
ci a jako takoví mají svůj výchovný program.  
V současnosti se 26 členů schází každé úterý . Na 
schůzkách a výpravách se zaměřují na poznávání 
přírody, tradice, zvyšování fyzické a duševní kon-

dice, slušné a přátelské chování ve společnosti. 
Děti jsou vedeny k samostatnosti a orientaci ve 
svém okolí, ochraně životního prostředí, zdravé-
mu životnímu stylu. Součástí programu jsou ne-
pravidelné výpravy do okolí Mníšku a společné 
schůzky s rodiči.
Více se můžete dozvědět na našem webu (http://
junak-mnisek.webnode.cz/), který najdete také 
na stránkách města v sekci „Informační servis“ – 
Spolky a kroužky.

David Bílek (Davy)

Sport, příroda, společnost 

Andy s dráčaty

prosba 
Máte doma nějaké fotografie interiéru bývalé-
ho hotelu Sequens v Mníšku pod Brdy? Máte 
doma nějaké artefakty týkající se hotelu, nebo 
součást jeho vybavení? Máte nějaké informace 
o hotelu nebo o architektovi, který hotel navr-
hoval? Pokud ano, kontaktujte mne, prosím, 
na e-mail szebinovska@seznam.cz. Děkuji, 
Šárka Szebinovská. 
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odpověĎ 
Vážený pane Kotouči, veliteli Městské policie v Mníšku pod Brdy.

V reakci na váš článek adresovaný mně se nabízí říci ,,potrefená husa…“ 
nebo „píchla jsem do vosího hnízda“. Ale nic takového neřeknu a ani ne-
hodlám dopisovat si s vámi prostřednictvím Zpravodaje. Naopak, svými 
příspěvky se jen snažím ve Zpravodaji upozornit na nešvary, nebezpečí 
a v neposlední řadě na mezilidské vztahy. A přepadení důchodkyně, 
účastnice zájezdu Klubu důchodců, které spolupořádám, je právě toto 
upozornění. Dlužno připomenout, že tento útok, spolu s vandalismy, 
nejsou v Mníšku ojedinělé.

Ujišťuji vás, že svůj očistec v politice mám za sebou, takže vaše úvaha  
o mém článku jako o předvolebním je opravdu lichá. Skutečně se vě-
nuji jen prospěšným, sociálně zaměřeným aktivitám a svému povolání. 
Jestliže jsem psala o mezilidských vztazích, pak k nim patří i osobní kon-
takt městských strážníků a promiňte, stále se mi víc nabízí označení –  
pochůzkářů. Právě pro jejich častější a osobnější kontakt se spoluob-
čany při pochůzkách. Nikterak ale nechci zlehčovat počiny, které jste 
podle výčtu ve vašem článku vykonali.  

Dnes, kdy tento Zpravodaj čteme, už je po volbách. Také jste kandido-
val, pokud jste uspěl, tak gratuluji a pokud ne, pak přeji méně nepříjem-
ných zásahů, včasnou přítomnost tam, kde je to nejvíce potřeba, více 
procházek po našem malebném městě a hlavně spokojené úsměvy na 
tvářích mníšečáků, adresované vám a vašim kolegům.

Alexandra Merunková

Měla bych zájem zahrát si s partou slušných lidí jednou-dvakrát  
do měsíce scrabble, kanastu, žolíky… Myslíte, že byste se chtěli 
přidat? Pakliže ano, domluvme se. Marta Zemanová,  
marta.zemanova@centrum.cz.

Diskuse, inzerce 

Vydává Město Mníšek pod Brdy se 
sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod 
Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911,  
e-mail: mesto@mnisek.cz,  
jako nepolitický měsíčník.
Příspěvky jsou přijímány průběžně 
na adrese zpravodaj@mnisek.cz,  
inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, 
dále pak poštou nebo osobně na 
výše uvedené adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je 
zveřejňován v aktuálním čísle  
a sekci Zpravodaj města na 
www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány,  

nevyžádané se nevracejí, za obsah 
textů odpovídají jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, 
Ph.D., Ing. Radim Hreha, Miloš 
Navrátil.
Technická příprava, jazyková  
korektura a koordinace vydání:  
Mgr. Jarmila Balková.
Grafické zpracování:  
Kateřina Fekoňová.
Tiskne Tiskárna Mníšek s. r. o.,  
Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy.
Evidenční číslo periodického tisku 
MK E 12576.
Náklad 3 000 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 232  
je ve středu 12. listopadu 2014 v 18 hodin.

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně  1 800 znaků včetně mezer, fotografie 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje - název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na 
adresu zpravodaj@mnisek.cz

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

profesionální chůva s kvalifikací „péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jednot-
livé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si poděkovat všem, kteří přišli k volbám a rozhodli o nové tváři 
vedení města.

Potvrdilo se, že aktivita občanských iniciativ nebyla marná, že probudila 
zájem občanů o dění ve městě a tito dali najevo své přání, aby radni-
ce více a lépe komunikovala s občany a více se starala o rozvoj města  
a zájmy občanů.

Lze s potěšením konstatovat, že uspěl ženský prvek, který jistě zname-
ná více empatie, více péče o životní prostředí, více péče o rodinu a spo-
lečenský život.

Novým kolegyním a kolegům přeji hodně úspěchů při prosazování je-
jich programů.

JUDr. Miroslav Vilimovský
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Psychoterapeutické 
poradenství

Iva Zemancová

Pomohu Vám najít cestu při řešení:

▶  partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti) 

▶  krizových životních situací
▶  psychických problémů

Empatický přístup a diskrétnost

Mníšek pod Brdy
tel.: (+420) 603 301 310

e-mail: slunecnidum1@seznam.cz
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energon-reality_inzerce_mnisek-10-14_210x148.indd   1 07/10/2014   11:04:29

Natura_inzerat_188x128.indd   2 20.10.2014   13:25:48
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Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37

PC Akademie pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
l večerní l víkendové l individuální

Nabídka kurzů:
základy ovládání PC

základy práce s Internetem
základy MS Office 2010

Kurzy jsou vhodné i pro seniory!!!

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.
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PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

PROdej zrekonstruované vily
6+kk/G 240m2, Březová-Oleško

PROdej RD 7+1, 236m2, pozemek
1005m2, ul. Slunečná, Černošice,

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Prodej apartmánu 1+KK v OV,
36 m2, terasa a předzahrádka,

Harrachov okr. Semily

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

� 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav Pýcha

aUtoŠkola
brdská

v lipkách 610
mníšek pod brdy

(městské kulturní středisko)

výUkU provádíme pro skUpiny 
ŘidičskéHo oprávnění :

      am, a1, a2, a, b, C            

praktické jízdy – mníšek, dobříš, praha   
kondiční jízdy

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

     inFormaCe: 723 001 687    
     www.autoskolabrdska.cz
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

PB STĚHOVÁNÍ – provádíme stěhování bytů, domů,  
firem. Vyklidíme vaši nemovitost, pozůstalost, půdu, 
sklep. Mezinárodní autodoprava – přeprava zboží, 
materiálu. 721 951 905, www.pbstehovani.cz

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých  
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921
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4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ


TEPELNÁ ČERPADLA

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda
  Kompletní instalace otopného systému 

     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

4u-

Cena 
od 70 000 Kč00 

bez DPHbbebebebezz z DPDP

Montáž a instalace 

do 14 dnů

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

4uTherm-180x130mm-2013-01.indd   1 21.01.13   12:46



24

Inzerce

Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

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

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

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

inz_storek_188x128_01:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

Pražská 13
Mníšek pod Brdy

email: mnisek@general-reality.cz

Adresa pobočky  
General Reality:

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

313 034 113 nebo 
728 961 519

Přijďte nebo zavolejte – během 5 minut Vám nezávazně z naší databáze zjistíme,  
zda na ni máme přímé kupující.

Byt 3+kk, 64 m2, zahrada 125 m2, za-

střešené park. stání, cena: 2.584.764 Kč

Byt 4+kk, 117 m2, zahrada 118 m2, 2x za-

střešené park. stání, cena: 3.630.978 Kč

Byt 1+kk, 35 m2, zahrada 34 m2, zastřešené 

park. stání, cena: 1.456.739 Kč

AKTUÁLNÍ NABÍDKA V MNÍŠECKÉM EDENU:

CHCETE PRODAT NEMOVITOST V MNÍŠKU POD BRDY A OKOLÍ?

V 1. MINUTĚ


