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V průběhu prázdnin se v základní škole pilně 
pracovalo a proběhly opravdu velké stavební 
změny. Bývalé školní dílny se změnily k nepo-
znání. Dnes tu najdete dvě nové a prostorné 
učebny a zcela novou učebnu počítačů. Počí-
tačová učebna je i moderně vybavena. Děti ur-
čitě ocení nové a rychlé počítače, interaktivní 
tabuli a především wi-fi síť. 

Bývalé dílny jsme přesunuli do nevyužívaných 
prostor suterénu školy. Od září je společně  
s vařením najdete za školními šatnami. 

Ještě před několika málo lety do naší školy 
chodilo kolem 450 žáků, od letošního září při-
vítá brána naší školy žáků skoro 620. Město na 
postupném zvyšování kapacity školy pracuje 
od roku 2011 a celý záměr byl rozdělen do 
tří etap. V letošním roce byla zcela ukončena 
první etapa, která postupně zvýšila možnosti 
budovy základní školy, a to tak, aby zde mohlo 
být vyučováno skoro 700 dětí.

MĚSTO LETOS NA KONCI ČERVENCE  
ZÍSKALO 60 MILIONŮ KORUN NA STAVBU 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO PAVILONU

Letos se připravuje etapa druhá, která ke stá-
vající tělocvičně přidá druhou, zcela novou  
a k ní nové sprchy, kabinety, záchody a zázemí 
pro venkovní hřiště.

Koncem července se našemu městu podaři-
lo na tyto stavby získat dotaci, a to nejen na 
novou tělocvičnu, ale i na zcela nový školní 
pavilon pro další třídy, školní družinu i školní 
atrium. Dotace je opravdu velmi vysoká, pře-
vyšuje částku 60 milionů korun. Je to skutečně 
velmi dobrá zpráva, že naše město získá v příš-
tích dvou letech moderní školu s dostatečnou 
kapacitou i zázemím.

Postupně zkvalitňujeme i prostor náměstí. 
Před poutí jsme přidali nové lavičky. Měli jsme 
na výběr ze tří variant. Levnější betonové, 
nebo o něco dražší celokovové, nebo nejdražší 
v kombinaci litiny a dřeva. Rada města zvoli-
la zlatou střední cestu a vybrala celokovové,  
trvanlivější a estetičtější řešení. Lavičky se  
postupně rozmísťují a kotví k zemi. Najdete je 
v Lipkách, na hřbitově, na náměstí a u někte-
rých autobusových zastávek. Lavičky začínají 
být velmi oblíbené. 

Pro obyvatele ulice Čisovická za dálnicí máme 
dobrou zprávu. Po několika letech vznikl pro-
jekt na první etapu realizace chodníku a po-
čítáme, že ještě v letošním roce bychom tu 
postavili prvních 100 m, a to po levé straně 
směrem na obec Čisovice. 

Ať se vám vše daří. 
Petr Digrin

ŠKOLnÍ rOK dĚTI ZaČnOU V nOVÝCH pOČÍTaČOVÝCH  
UČeBnÁCH, nOVÝCH dÍLnÁCH, I VaŘIT se BUde V nOVÉm
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z usnesení rady a zasTuPiTelsTva 
MěSTA
l  Rada města souhlasila se zřízením přípravné třídy (dle školského  

zákona) při Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

l  RM nesouhlasila s žádostí o obnovu pomníku v parku na Skaleckém 
náměstí s ohledem na připravovanou obnovu zeleně celého parku. 
RM souhlasila s úklidem plochy kolem pomníku. 

l  RM souhlasila s převedením částky 20 000 Kč z rezervního fondu  
MŠ Nová do investičního fondu MŠ Nová z důvodu dovybavení  
kuchyně MŠ v rámci zkapacitnění školy o jednu třídu.

l  RM souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na stavební 
úpravy a rozšíření kapacity budovy Základní školy v Mníšku pod Brdy, 
Komenského 420. 

l  RM na základě doporučení výběrové komise souhlasila s  výběrem 
dodavatele stavebních prací na akci  „Sběrný dvůr tříděného odpadu, 
II. etapa“. Vítězem výběrového řízení se stala firma PROFISTAV Lito-
myšl, a. s.

l  RM souhlasila s Pravidly pro prezentaci volebních stran pro volby do 
zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – volby 2014.

l  Rada města, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000,  
o obcích, schválila zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků  
Základní školy Mníšek pod Brdy, okr. Praha Západ, Komenského 420 
na 690 žáků. 

l  RM podpořila odvolání ZUŠ Řevnice k rozhodnutí MŠMT o nenavýše-
ní kapacity ZUŠ.

l  RM souhlasila s návrhem Smlouvy o dílo na provedení stavebních 
úprav v mateřské škole Eden v rámci zkapacitnění mateřské školy. 

l  RM vzala na vědomí Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, odboru 
školství, mládeže a sportu, kterým se s účinností od 1. 9. 2014 zapi-
suje do školského rejstříku nejvyšší povolený počet žáků ve školském 
zařízení Školní družina při ZŠ Komenského 420 – 220 žáků.

l  RM schválila vznik nového pracovního místa v odboru OSMI –  
technické služby od 1. 9. 2014

l  RM schválila vznik nového pracovního místa OKS na pozici kultur-
ní referentka, správkyně BAS a propagace města a ukládá tajemnici 
města vyhlásit výběrové řízení.

 Více informací získáte na www.mnisek.cz

VOLIČI – OBČANé 
JinÉHo sTáTu 
evroPskÉ unie
Obyvatelé Mníšku pod Brdy, 
kteří nejsou státními občany 
České republiky, ale jsou stát-

ními občany členských zemí Evropské unie  (tj. Belgické království, 
Bulharská republika, Dánské království, Spolková republika Německo, 
Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, 
Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, 
Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské 
království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská 
republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, 
Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Rumunsko,  
Republika Slovinsko a Slovenská republika) si mohou zažádat o zápis 
do dodatku seznamu voličů k volbám do zastupitelstva obce, které 
se konají ve dnech 10. a 11. 10. 2014.

Podmínkou zápisu je ústní nebo písemná žádost podaná na  
Městském úřadu Mníšek pod Brdy do 8. října 2014 nejpozději do 
16.00 hodin.

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Lhotečtí  
a Rymaňští, 
NÁŠ ZPRAVODAJ BYL VYHLÁŠEN  
NEJLEPŠÍM MĚSTSKÝM ZPRAVODAJEM  
V ČESKÉ REPUBLICE!
Zpravodaj městečka pod Skalkou získal skutečně mimo-
řádné ocenění, a to ve velmi silné konkurenci. Přihlásili 
jsme Zpravodaj do celostátní soutěže „O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj“ a získali jsme zlato – první cenu. 
Vítězství je to velmi cenné, protože jsme porazili i maga-
zíny statutárních měst, jako například město Zlín, které 
se muselo spokojit s pomyslným stříbrem, třetí skončila 
Chotěboř.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 4. červen-
ce na Velehradě a ceny předali patroni soutěže, pan  
kardinál Dominik Duka a poslanec  Miroslav Kalousek.
Této prestižní soutěže se letos zúčastnilo 212 Zpravo-
dajů měst a obcí naší republiky a dalších 31 Zpravodajů 
různých mikroregionů, svazků obcí a místních akčních 
skupin. 
ZPRAVODAJ ZÍSKAL PRVNÍ CENU – MÁME ZLATO.
Vítězství je výsledkem práce celého redakčního týmu 
Zpravodaje městečka pod Skalkou, redakční rady  
a rady města a celé řady dalších spolupracovníků, včetně  
vás přispěvatelů. Zvláštní díky patří také grafičce paní  
Kateřině Fekoňové. Úspěch svědčí o vysoké úrovni  
redakční práce a otevřenosti našeho městského zpravo-
daje. Za tuto práci patří vám všem obrovské poděkování.
Soutěž vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olo-
mouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus 
o.p.s. u příležitosti státního svátku České republiky Dne  
slovanských věrozvěstů a již tradičních Dnů lidí dobré 
vůle na Velehradě.  
Jednotlivé zpravodaje hodnotila sedmičlenná porota 
složená z odborníků v oboru, ve které zasedali zástup-
ci vyhlašovatelů a profesionální novináři. Předsedou  

poroty byl doc. Pavel Šara-
dín z Katedry politologie  
a evropských studií FF UP  
v Olomouci a místopředsed-
kyní Marie Šuláková, redak-
torka Zpravodaje Spolku pro 
obnovu venkova a MAS. 
Ještě jednou děkuji a záro-
veň gratuluji všem přispěva-
telům i všem redakčním pra-
covníkům Zpravodaje. 
AŤ SE VÁM VŠE DAŘÍ.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

komunální volBy 2014

Volič – občan jiného státu – prokáže státní občanství státu, jehož  
občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále přihlášení se 
k trvalému pobytu v obci, tedy v Mníšku pod Brdy.

Občané států EU, kteří mají zájem být zapsáni do dodatku stálého  
volebního seznamu pro volby do zastupitelstva obcí, mohou o zápis 

požádat na MěÚ Mníšek pod Brdy v úředních hodinách na OVV –  
evidence obyvatel, telefon 318 541 939 nebo 737 505 349.

Miroslava Jeřábková, referentka OVV
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MNÍšEČTÍ RECYKLACÍ STARÝCH  
SpOTřEBIČŮ VÝRAZNě přISpěLI  
K OCHRANě žIVOTNÍHO pROSTřEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 444 televizí, 182 monitorů  
a 2 629,67 kg drobného elektra.

Občané naší obce již několik 
let zodpovědně třídí elektro-
odpad. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci ušetřili  
životnímu prostředí. Víme také, 
o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycháze-
jí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr  
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát  
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monito-
rů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počíta-
čových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vy-
čísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentová-
ny jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozaříze-
ní, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více 
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke sní-
žení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilo-
metrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL  
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 444 televizí,  
182 monitorů a 2 629,67 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
158,64 MWh elektřiny, 6 368,01 litrů ropy, 733,86 m³ vody a 7,42 tun  
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů  
o 37,13 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 143,34 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to im-
pozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak  
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

SBěRNÝ DVŮR TřÍDěNéHO ODpADu – 
OD 1. ZÁřÍ V NOVéM

Sběrný dvůr města realizovaný  
v I. etapě je (za poskytnutí finanč-
ních prostředků z Operačního 
programu Životní prostředí včet-
ně spolufinancování ze Státního 
fondu životního prostředí dvou 
projektů města – Sběrný dvůr 
tříděného odpadu a Dovybavení 

sběrného dvora tříděného odpadu) připraven k provozu. K tomuto pro-
voznímu prostoru dvora bude v nejbližší době přistavěn, těsně k jeho 
západní části, ještě objekt technického a sociálního zázemí. 

Oplocený areál dvora s celkovou plochou 1 390 m2 je situovaný do 
ulice Řevnická na pozemek bývalých technických služeb města. 

Objekt, který byl postaven na uvedený pozemek, se využíval po řadu 
let jako sběrné místo města pro vybrané druhy vytříděných složek 
odpadů. Po stavebních úpravách celého prostoru lze mezi základní 

provozní části sběrného dvora počítat vyvýšenou betonovou objezdo-
vou rampu, ke které budou přistavovány velkoobjemové kontejnery 
pro odkládání takových druhů odpadů, jež pro své rozměry, hmotnost 
nebo množství ulehčí vyložení z přepravních prostředků. Tato rampa 
je na jedné straně kryta otevřenou ocelovou kolnou, která zastřešuje 
také další živičnou plochu dvora. I tato část je určena pro umístění kon-
tejnerů a shromažďovacích nádob na odkládání dalších druhů odpadů  
a výrobků podléhajících zpětnému odběru. Pod krytou částí se nalézá  
i sklad nebezpečných odpadů, kde budou shromažďovány vytříděné 
nebezpečné složky komunálního odpadu. Na nezastřešené ploše dvora 
se nachází mobilní buňka obsluhy s počítačovou technikou pro řád-
né vedení evidence provozu sběrného dvora a vedle pak zabudovaná 
mostní váha určená pro zjišťování hmotnosti jak přivážených, tak odvá-
žených odpadů.

K základním činnostem sběrného dvora patří bezesporu převzetí všech 
druhů odpadů vytříděných složek zařazených podle Katalogu odpa-
dů do třídy 20 – komunální odpady, a to jak z kategorie ostatních, tak  
i nebezpečných, a jejich následné oddělené shromáždění do kontejne-
rů nebo jiných nádob. Kromě toho je sběrný dvůr určen i pro příjem 
odpadů třídy 15, 16 a 17, v nichž zařazené druhy odpadů nejsou od-
pady komunálními, a proto jejich přijetí podléhá jinému režimu. Část 
prostoru sběrného dvora je vymezena i pro přechodné uložení zaříze-
ní, která podléhají zpětnému odběru (televizory, chladničky, monitory, 
počítače a jiné elektrické a elektronické předměty). Do sběrného dvora 
budou také přijímány odpady třídy 2 a 3, které vznikají z údržby majet-
ku města.

Vzhledem k tomu, že mezi odpady, které byly předávány ve sběrném 
místě města jako objemný odpad, je ještě značné množství využitel-
ných složek (papír, plast, dřevo, kovy), bude tento druh odpadu ještě 
podroben třídění a následně pomocí zařízení sběrného dvora – lisu  
a drtiče - budou vytříděné složky předány k materiálovému nebo ener-
getickému využití. Nespornou službou sběrného dvora bude i možnost 
přistavení velkoobjemových kontejnerů objemu 3-12 m3 pro operativní 
odvoz nejrůznějších druhů odpadů vznikajících při údržbě, výstavbě 
nebo rekonstrukci bytového fondu.

Služby sběrného dvora jsou určeny pro všechny trvale bydlící ob-
čany z katastrů Mníšek pod Brdy, Rymaně, Stříbrná Lhota a majite-
le rekreačních objektů ležících na uvedených katastrech. 

Převzetí odpadů třídy 20 – komunální odpady je bezplatné pro všech-
ny, kteří uhradili poplatek (ve smyslu obecně závazné vyhlášky města 
č. 2/2012) a při předávání odpadu ve sběrném dvoře předloží platný 
občanský průkaz ke kontrole. Některé druhy odpadů zařazených do tříd 
15, 16 a 17 (např. pneumatiky, plastové díly vozidel, stavební a demo-
liční odpady, asfaltové lepenky aj.) budou při příjmu podléhat poplatku 
podle ceníku služeb sběrného dvora, který bude zveřejněn na stránkách 
města a také bude k dispozici ve sběrném dvoře. Městu Mníšek pod 
Brdy byla Státním fondem životního prostředí akceptována další žádost 
projektu o dotaci, jehož jednou částí je podpora dodávky uzavřených 
kontejnerů, s nimiž se počítá pro sběr a výkup kovových odpadů.

Provozní doba nového sběrného dvora

l  období od 1. 4. do 31. 10. („letní“)
pondělí – pátek  15.00 – 18.00 hodin
sobota       8.00 – 12.00 hodin
neděle   15.00 – 18.00 hodin 

l  období od 1. 11. do 31. 3. („zimní“)
úterý   14.00 – 17.00 hodin
čtvrtek   14.00 – 17.00 hodin
sobota      8.00 – 12.00 hodin

Po dobu jednoho měsíce, tj. do 30. 9. 2014, proběhne ve sběrném 
dvoře zkušební provoz s takovou provozní dobou, jaká je v součas-
ném náhradním sběrném místě, tzv. zimní provoz.

Provoz sběrného dvora bude pro občana, který bude předávat vytřídě-
ný druh odpadu, v podstatě obdobný jako u bývalého sběrného místa,  
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Podzimní svoz BioodPadu
pro všechny domácnosti, zahrádkáře, majitele zahrad a další  
jsme i letos připravili podzimní svoz bioodpadu ve 
velkoobjemových kontejnerech. 
Kontejnery bude volně přístupné vždy od pátku do neděle. Jeden  
kontejner bude před novým sběrným dvorem v ulici Řevnická, další ve 
Stříbrné Lhotě u točny autobusu a také u zastávky autobusu Rymaně 
nádraží směr Zahořany.

Začínáme o víkendu 13.–15. září a končíme první listopadový  
víkend. Sběr je dle druhů bioodpadu rozdělen na liché a sudé  
týdny. 

Každý lichý týden je sběr trávy, ovoce, listí, plevele, květin a obdobně. 
V sudé týdny se odváží pouze větve, odštěpky apod. Prosíme, věnujte 

BioodPad
Co je bioodpad? 
Tvoří jej hmota, která vzniká např. údržbou zeleně, čištěním odpadních 
vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě 
pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny). Je to organická (v půdě rozlo-
žitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, jež můžeme ve formě 
kompostu navracet do půdy.

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů vznikajících v  komunál-
ní sféře. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování 
(tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je však 
bioodpad surovinou, kterou je možno přeměnit na užitečný materiál 
(kompost) využitelný v široké škále lidské činnosti. Kompostování je 
přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž z původ-
ních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká 
stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živi-
ny. Průmyslové kompostování probíhá ve speciálních zařízeních – kom-
postárnách, kde se na vodohospodářsky zajištěných plochách proces 
rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde drcení, promíchávání, 
provzdušňování a další postupy, které vedou k získání kompostu stan-
dardizovaných vlastností. 

proč třídit bioodpad? 
l  Z důvodu ochrany životního prostředí: bioodpady, které se podaří 

oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na 
humusové látky vhodné k částečné náhradě průmyslových hnojiv. 
Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údrž-
bu veřejné zeleně atd. Zároveň se významnou měrou snižuje produk-
ce odpadů.

l  Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s biood-
padem předpokládá i nově připravovaný Zákon o odpadech.

l  Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládko-
vání. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování 
rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

Jaké existují možnosti nakládání s bioodpadem?  
l  V místě vzniku – domácí kompostování, případně komunitní kom-

postování, které probíhá v rámci bytového domu či ulice.

l  Sběr na sběrných dvorech, sběr pomocí velkoobjemových  
kontejnerů – je vhodný pro příležitostné odložení bioodpadů typu 
větve, tráva, padané ovoce.

l  Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic). Obyvatelé mají k dis-
pozici pronajatou nádobu. Systém je pro uživatele velice komfortní 
a speciální konstrukce BIO nádoby zajišťuje hygieničnost sběru a za-
braňuje nepříjemnému zápachu. Systém je vhodný zejména ve vilo-
vé a satelitní zástavbě.

l  Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevele, zbytky ovoce, zeleniny, ča-
jové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

a to pouze s tím rozdílem, že každý dopravní prostředek s odpadem 
bude po vjezdu do sběrného dvora zvážen na mostní váze, malá množ-
ství nebezpečného odpadu na plošinové váze. Dále proběhne kontrola 
přijímaného odpadu, ověření totožnosti toho, kdo odpad bude předá-
vat a následně za přítomnosti obsluhy sběrného dvora bude odpad 
přemístěn do příslušného kontejneru nebo jiné shromažďovací nádoby.  
Po vyložení přijatého odpadu bude dopravní prostředek na mostní váze 
převážen. Pro urychlení celého procesu převzetí odpadů je vhodné při-
vážet jeden druh odpadu; pokud bude dovezena směs druhů odpadu  
v jedné dodávce, čas převzetí se pochopitelně prodlouží o nutnost  
jejich dotřídění.

Sběrný dvůr tříděného odpadu města vyjadřuje svou dostupností, 
stavebním řešením a rozsahem služeb především svou společen-
skou prospěšnost a tím se tak stává dalším důležitým článkem  
v systému komplexního nakládání s komunálním odpadem  
v městě. 

I když valná část občanů města i majitelů rekreačních objektů po-
chopila důležitost třídění jimi produkovaných odpadů, lze nadále jen  
předpokládat, že i ti ostatní občané se zapojí do systému třídění a tak 
pomohou nadále snižovat množství směsného komunálního odpadu, 
které město předává k odstranění na skládku.

Není bez zajímavosti podívat se podrobněji na čísla v následující  
tabulce: u vybraných druhů odpadů vznikajících z činnosti obyvatel 
města, jeho městských částí a majitelů rekreačních objektů, i při rostou-
cím počtu obyvatel města, roste i množství vytříděných složek (papír, 
plast, sklo a kompozitní obaly), narůstá množství přijatých biologic-
ky rozložitelných odpadů a objemného odpadu do sběrného místa 
a klesá množství směsných obalů (odpadkové koše, černé skládky).  
Výrazně klesá především množství směsného komunálního odpadu.

Počet trvale bydlících obyvatel a majitelů rekreačních objektů:
5 178 / 5 264 / 5 291 / 5 487 / 5 797 / 5 935 

Ing. Josef Pícha,
odborný poradce v oblasti odpadového hospodářství

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kompozitní obaly (t) 0,29 0,42 0,41 0,79 0,84 4,23

Směné obaly (t) 0,00 751,33 428,26 227,28 108,68 71,74

Papír, lepenka (t) 32,91 11,14 59,14 84,82 119,62 157,51

Sklo (t) 28,62 30,00 34,74 34,70 35,25 45,77

Plasty (t) 30,51 65,08 49,43 67,45 97,32 111,72

Biolog. rozložitelný odpad (t) 0,00 143,50 309,18 623,59 572,69 660,52

Směsný komunální odpad (t) 1 956,45 1 687,79 1 060,66 1 011,36 989,88 819,47

Objemný odpad (t) 0,00 131,63 118,54 251,82 271,11 354,74

rozdělení sběru bioodpadu do kontejnerů na liché a sudé týdny velkou 
pozornost. Děkujeme.

37.  12. – 14. 09. 2014  tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

38.  19. – 21. 09. 2014  pouze pro sběr větví

39.  26. – 28. 09. 2014  tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

40.  03. – 05. 10. 2014  pouze pro sběr větví

41. 10. – 12. 10. 2014  tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

42. 17. – 19. 10. 2014  pouze pro sběr větví

43. 24. – 26. 10. 2014  tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

44. 31. – 02. 11. 2014  pouze pro sběr větví

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

InfOKOUTeK KOmIse prO žIVOTnÍ prOsTŘedÍ
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NOVÝ úZEMNÍ pLÁN – AKTuÁLNÍ  
informace 
Zpracovatel dokončuje práce na návrhu územního plánu a koordinuje 
jej s rovněž dokončovaným „Vyhodnocením vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území“, jehož podstatnou součástí je i vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí - zejména tzv. SEA. Návrh pro společné jedná-
ní s dotčenými orgány měl být podle plánu odevzdán přibližně v polo-
vině srpna a následně zveřejněn na internetových stránkách města. Pro 
konkrétní informace o termínu zveřejnění a o možnostech podávání 
připomínek prosím sledujte webové stránky města a vyhlášku o zahá-
jení projednávání.

Ing. arch. Milan Salaba

osmi informuJe …
Celé léto na odboru správy majetku a investic bylo ve znamení staveb-
ních oprav, úprav, rekonstrukcí, stavebních prací…

rekonstrukce základní školy Komenského 
Koncem července a počátkem srpna se další etapa rekonstrukce zá-
kladní školy v ulici Komenského 420 přehoupla do své závěrečné fáze.  
Stavební práce a úpravy probíhaly podle plánu. 

Z prostor bývalých dílen, kuchyňky a sborovny vznikly dvě krásné nové 
třídy, včetně dalších sociálních zařízení pro děti. Spojovací chodba –  
krček mezi budovou základní školy a prostory teď již bývalých dílen – 
prošla také obnovou. Nově vsazené dveře a okna celou chodbu pro-
světlí. Celý prostor prošel zásadními stavebními úpravami. Budova  
bývalých dílen, včetně spojovací chodby, se zateplovala. Celá terasa 
prošla zásadní proměnou a z nevzhledné prostory vznikla další třída.  
Z terasy zůstal jen název. Staré příčky byly zbourány, vyzděny nové, byla 
zvětšena okna, osazeny traverzy a položen nový strop. Byly přeosaze-
ny vstupní dveře do třídy. Stávající okna z chodby zůstala. Vzhledem  
k přísným hygienických požadavkům na osvětlení bylo nutné tato okna 
zachovat a nijak je nezatemňovat nebo nezazdívat. 

Vznikla i nová velká prosvětlená místnost pro školní knihovnu, uprave-
na počítačová učebna. Nataženy byly nové datové rozvody. 

Z temných sklepních prostor, které vlastně nesloužily k ničemu, v lepším 
případě jako skladiště, jsou nyní krásné, velké dílny a kuchyňka, včetně 
nového sociálního zařízení. Celý prostor prošel zásadními úpravami.  
Z nijak účelně nevyužívaných prostor školy vznikly tak krásné velké, 
prosvětlené plnohodnotné prostory pro naše děti. 

Zkapacitnění mateřské školky eden 
Pro potřeby zkapacitnění mateřské školky Eden proběhla v průběhu 
měsíce července úprava prostor. Z plochy pro původně 25 dětí a jejich 
paní učitelky bylo třeba upravit prostory školky pro nových 19 dětí, 
nově tedy pro celkem 44 dětí! Jednotný herní prostor byl rozdělen mon-
tovanou akustickou příčkou na dvě samostatné třídy. Záložní sociální 
zázemí pro dospělé bylo přetvořeno na sociální zařízení pro děti. Dopl-
nily se záchodky a umyvadla, přeuložil radiátor a místo něj nainstaloval 
topný žebřík, aby se mělo kde sušit oblečení zmáčené při venkovních 
dobrodružstvích. A pro paní učitelky jsme vytvořili jedno nové umy-
vadlo navíc. Pohodlně, hezky po ruce, na dohled dětí. Začátkem srpna 
převzaly nad prostory vládu opět paní ředitelka Petra Poučková, paní 
učitelky a paní uklízečky, které prostorám daly finální podobu. Třída 
má nové vybavení. Ale to nejdůležitější, co bude děti asi nejvíc zajímat  
a bavit, je zvětšená zahrada! Stávající plocha zahrady se zvětšila o celých  
700 m². Byla osazena novým pevným svařovaným plotem, podhrabov-
kami, posečena… Byly vysekány náletové dřeviny (šípkové keře a stro-
my), ne však všechny. Olše, osika, břízy budou poskytovat dětem stín při 
dětských hrách i venkovní výuce. A aby to nebylo málo… na hřiště děti 
dostanou další herní prvky. 

Ulice K remízku a prostřední
Odvodnění obou ulic, ulice K Remízku a Prostřední, je hotové. Připra-
vuje se asfaltování obou komunikací. Když budete číst tento článek, 

l  Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečistěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. 
Je to z důvodu, že se jedná buď o látky, které znemožňují tvorbu kva-
litního kompostu, či nejsou kompostovatelné.

a jak si vedeme v mníšku? 
V roce 2013 bylo svezeno 64,2 t bioodpadu z BIO nádob od občanů, 
262,8 t odvezli obyvatelé do sběrného dvora. Dalších 628,7 t pochází  
z údržby města a z lesního odpadu. Tříděním bioodpadu tak bylo sníže-
no množství produkovaných odpadů.

Za KŽP RNDr. Radovan Straka, CSc

NAVÝšENÍ pOČTu SpOJŮ  
oBsluHovanýcH novým  
klouBovým auToBusem solaris

S potěšením vás a vaše občany mohu informovat, že od nového školní-
ho roku, tj. od 1. září 2014, dojde k požadovanému dalšímu zkvalitnění 
veřejné dopravy občanů Mníšku a okolí. Bude zahájen provoz nového 
kloubového nízkopodlažního vozidla. Autobus bude jezdit na následu-
jících spojích:

linka / vybrané zastávky 321/320 317 321 321
mníšek p/B – Stříbrná Lhota 6:00 - 15:05 17:05
mníšek p/B – SL, U Křížku 6:02 - 15:07 17:07
mníšek p/B – Na Kvíkalce 6:04 - 15:09 17:09
mníšek p/B – sídliště 6:05 - 15:10 17:10
mníšek p/B – U Šibence - 7:13 - -
mníšek p/B – Nad Špejcharem - 7:15 - -
mníšek p/B – Náměstí 6:10 7:20 15:15 17:15
mníšek p/B – Pražská 6:11 7:21 15:16 7:16
Smíchovské nádraží 6:37 7:50 15:45 17:45

linka / vybrané zastávky 320/321 320/321 320/321
Smíchovské nádraží 14:15 16:15 18:15
mníšek p/B – Pražská 14:43 16:43 18:43
mníšek p/B – Náměstí 14:44 16:44 18:44
mníšek p/B – sídliště 14:47 16:47 18:47
mníšek p/B – Na Kvíkalce 14:48 16:48 18:48
mníšek p/B – SL, U Křížku 14:50 16:50 18:50
mníšek p/B – Stříbrná Lhota 14:52 16:52 18:52

Na základě požadavku Města Mníšek pod Brdy a společnosti  
ROPID zařazuje dopravce Martin Uher, spol. s r. o. nové velkoka-
pacitní kloubové vozidlo zn. Solaris s pohodlnějším typem sedadel 
a atraktivním interiérem. Věříme, že spoje obsluhované tímto novým 
vozidlem přispějí k dalšímu zkvalitnění veřejné dopravy Mníšku pod 
Brdy a okolí. 

Za společnost ROPID, Martin Uher, spol. s r. o. a Město Mníšek pod 
Brdy přeji mnoho šťastně ujetých kilometrů,

Ing. Martin Jareš, Ph.D., vedoucí odboru projektování dopravy
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obě komunikace budou už vyasfaltované. V ulici Prostřední se odvod-
nění komunikace vyřešilo vyspárováním vozovky a svedením vody po  
komunikaci formou zvýšeného obrubníku při jižní straně. Voda je ná-
sledně svedena do žlabu, který ústí do stávajícího žlabu v ulici V Lip-
kách. 

Na horním konci ulice Prostřední je vybudována nová vsakovací jímka  
a 5 metrů hluboká vsakovací studna. Sem bude svedena voda z části 
silnice, která má sklon k lesu. Veškerá voda z této oblasti bude spádová-
na do této jímky a studny a voda bude přirozenou cestou zasakována 
do podzemí.

Práce probíhají podle plánu a v okamžiku, kdy budete číst Zpravodaj, 
budou obě ulice prakticky hotové.

mateřská školka nová – parník
Mateřské školka získala ještě před prázdninami nový venkovní plot 
mezi zahradou mateřské školy a přilehlými zahradami sousedních ro-
dinných domů. 

Nejprve nastoupila firma VOTOP na rekonstrukci v kotelně mateřské 
školy. Firma instalovala nové uzavírací kohouty, vyměňovala potrubí. 
Na závěr projde celé zařízení revizí.

Za pár dní na to nastoupila firma Strejček na nátěr dřevěné fasády.  
Fasáda musí mít dostatečnou povrchovou úpravu, tak bylo nutno 
ji znovu natřít a ošetřit. V červenci bylo postaveno lešení a byla nově 
natřena dřevěná část fasády. Získala krásnou stejně sytě červenou bar-
vu. Výrazného odstínu bylo docíleno dvojím, na jižní a západní straně 
dokonce trojím nátěrem (kvůli větší námaze povrchu). Takto bude dře-
věná fasáda dostatečně a dlouhodobě chráněna před povětrnostními 
vlivy. Mimo to se opravily všechny lišty, které chyběly, dotáhly šroubky 
a udělaly ostatní drobné opravy. 

Na konci měsíce července firma Oknoplastik provedla instalaci dvou 
oken v šatně dětí. Šatna dětí nebyla zahrnuta do předchozí prováděné 
rekonstrukce mateřské školy. Původně umístěné luxfery tak nahradila 
okna, která jsou stejná jako v rekonstruované části, může se jimi větrat 
a přitom dostatečně izolují. 

Všem, kteří se podíleli na opravách, město děkuje a věří, že se školka 
bude líbit dětem i jejich rodičům. 

Komunikace K rybníčku
V horní části lokality OPTREAL – lokality nových rodinných domů pod 
Skalkou, od křižovatky ulic Sluneční a K Rybníčku vedla prašná a nekva-
litní komunikace. Komunikace v celé délce ulice K Rybníčku byla sou-
částí územního rozhodnutí v této lokalitě a počítalo se s opravou. První 
část byla opravena v předchozích letech. Část zbývající – od dětského 
hřiště ve Sluneční po ulici Řevnická, byla jakýmsi „dluhem“ a bylo třeba 
ji opravit a napojit na již hotovou část. Opravě této části komunikace 
předcházelo položení kanalizace na podzim loňského roku. 

Podél cesty byly neproniknutelné náletové dřeviny, pozemek byl neu-
držovaný, zavezený, se zbytky původního rigolu, který vlivem zaváže-
ní břehu skládkou a později i při stavbě rodinných domů ztratil svoji 
funkci a časem z něho zůstalo jen nefunkční torzo. Původně sloužil jako 
trativod pro odvod vody při deštích a v nouzových případech i odvod 
vody z blízkého rybníčka. Odváděná voda svedená rigolem se rozlévala 
do přilehlých zahrad a luk, v současnosti zastavěných rodinnými domy 
OPTREAL a logicky není možné dovolit vodu sem vpustit. 

… a jak to bude vypadat?
Povrch vozovky bude navazovat na předchozí část ulice K Rybníčku. 
Bude asfaltový, s obrubníky. V části od hřiště po rybníček opatřen 
výhybnami. 

Spádování opravované komunikace je řešeno standardním způsobem 
po spádu vrstevnice s odvodem povrchové vody ve směru ulice Řevnic-
ká, K Rybníčku, Sluneční. Spádování řeší neduhy původní komunikace, 
která nebyla svahována a voda stékala přímo na přilehlé pozemky. 

Veškerá povrchová voda z opravené komunikace bude odváděna 
stávající dešťovou kanalizací, která je uložena podél ulice K Rybníčku  
a v ulici Řevnická. Zaústění do této kanalizace bude provedeno něko-

lika dešťovými vpustěmi a horskou vpustí v horní části komunikace 
(před výjezdem na ulici Řevnická). Tak bude vyřešen odtok vody, která 
způsobovala trvalou devastaci komunikace, která se v době přívalových 
dešťů stávala neprůjezdnou. 

V některých částech komunikace došlo z výše uvedených důvodů ke 
změně nivelety, a to tak, aby bylo dosaženo plynulého odtoku vody 
do dešťové kanalizace ve směru Řevnická, K Rybníčku, Sluneční. Úpra-
vu výšek považujeme za nutnou pro správnou funkci komunikace  
i odvodnění. První část komunikace je svahována směrem k Řevnické, 
kde bude instalována horská vpusť, se zaústěním do dešťové kanali-
zace. Druhá část komunikace je svahována směrem k ulici K Rybníčku, 
s odvodem taktéž do dešťové kanalizace v ulici Sluneční.

Stávající komunikace ani její úprava nezasahují do žádných pozemků, 
které by nebyly územně projednány, ani do oplocení sousedních po-
zemků. Odstupy obrubníků od plotů jsou minimálně cca 40 cm v nej-
užším místě. Zpravidla je však odstup mnohem větší. Prostor mezi ko-
munikací (obrubníky) a ploty bude zbaven náletových dřevin, vyčištěn  
a svahován, nebo vyplněn zeminou a zatravněn. To také pomůže pre-
venci před výskytem divokých prasat, která už nenajdou tak snadno 
úkryt.

… jaké bude dopravní řešení?
Napojení nové komunikace na komunikace Řevnická bude provedeno 
běžným způsobem v souladu s projektem postupně klesajícími obrub-
níky. Před místem napojení bude instalována horská vpusť pro likvidaci 
dešťové vody. Je zvažováno i posunutí zóny s omezením rychlosti včet-
ně instalace vjezdového retardéru. Dopravní řešení části komunikace 
Řevnická - K Rybníčku bude obousměrná, dvoupruhová. Část komuni-
kace K Rybníčku – Sluneční bude obousměrná, jednopruhová s výhyb-
nami. 

… a co rybníček?
Rybníček nacházející se nad komunikací dnes prakticky nelze vypustit. 
Funkční má pouze fixní přepad. Původní řešení likvidace vod z přepa-
du rybníčku zaniklo v letech 2005–2009 při realizaci lokality OPTREAL  
(původní mělká rýha ve směru ulice K Rybníčku s rozlivem do zahrad 
a polí dnešní lokality rodinných domů OPTREAL). Stávající stav tedy 
přepad neřešil, pouze se každý rok zhoršoval postupným zavážením 
odtokové rýhy skládkou. Úpravou komunikace dochází k nápravě  
nevyhovujícího stavu a svedení přepadu do dešťové kanalizace přede-
vším ve směru k ulici Řevnická (horská vpusť). Oprava komunikace a její 
odvodnění se snaží udržet vodu v profilu komunikace a odvést ji do již 
existujících stok.

Současná nezpevněná plocha již delší dobu nefunguje jako vsakovací 
zóna, neboť trativod i příkop byl postupně zničen výstavbou rodinných 
domů. Zbývající část příkopu o délce cca 30 m bude zavezena, neboť 
jeho funkce není koncepční a v místech křižovatky Řevnická bude  
povrchová voda svedena do dešťové kanalizace. Příkop zůstane pou-
ze v úseku mezi rybníčkem a komunikací pro případ silnějších dešťů. 
Odvod je zajištěn profilem komunikace do dešťových kanalizací.

Výstavba odvodnění, vodovodu a kanalizace v ulici na Oboře
V polovině května byla zahájena stavba prodloužení vodovodu a ka-
nalizace v lokalitě Na Oboře. Jedna z nejdelších ulic v Mníšku pod Brdy  
a také jedna z těch v nejhorším stavu. Při suchu prašná, po deštích roz-
bahněná, plná tekoucí vody. V dolním úseku u kulturního střediska plná 
výmolů. Hotová rallye. Účelem celé akce je prodloužení vodovodního 
PE 110 o celkové délce 150 m a jeho připojení na hlavní řad uložený ve 
Lhotecké ulici, z důvodu zokruhování pro navýšení tlaku v potrubí. Ka-
nalizační řad PVC 250 stoky AB2 bude prodloužen o 50 m, což umožní 
připojení dalších nemovitostí na kanalizaci. 

Tyto práce byly ukončeny v červenci a nyní se pokračuje na odvodnění 
komunikace. Voda bude svedena korytem z části vydlážděným a z části 
z betonových žlabovek vyústěním do Bojovského potoka. Nyní se bu-
dují přejezdy a propustky z lomového kamene k jednotlivým rodinným 
domům. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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novinky na „Pivovárce“
Oblast „Pivovárka“  je všemi známá část Mníšku podél Bojovského po-
toka, vymezená oblastí od mostku v ulici Skalecká, podél Bojovského 
potoka až k zahradnictví v ul. Řevnická. Tato plocha je vedena jako 
záplavové území Bojovského potoka (záplavové území 100leté vody)  
a má nenahraditelnou funkci při větších deštích nebo povodních, kdy je 
umožněno rozlití vody do celé lokality. 

Již dlouhou dobu byla „Pivovárka“ ponechána svému osudu a je to na ní 
vidět. Připomínala hustou neproniknutelnou džungli. Zvláště část po-
dél Bojovského potoka je silně předimenzovaná stromy a keřové patro 
zarůstá čím dále, tím více do hloubi louky. Právě proto připravujeme 
na podzim obnovu „Pivovárky“, kdy budou odstraněny stromy, které 
jsou ve špatném zdravotním stavu (převážně nepůvodní druhy dřevin) 
a bude též redukováno keřové patro. Na ostatních stromech bude pro-
veden zdravotní řez. 

Obnova Pivovárky je součástí projektu Obnovy zeleně v Mníšku pod 
Brdy. V rámci toho proběhne mimo obnovy Pivovárky také obnova 
parků na náměstí  F. X. Svobody u pomníku obětí z první světové vál-
ky, parků v ulici Skalecká a na Skaleckém náměstí a bude zrevitalizo-
ván celý prostor za domovem pro seniory. Podobně jako v Pivovárce,  
i v ostatních lokalitách budou odstraněny stromy ve špatném zdravot-
ním stavu nebo jejich části, zredukováno keřové patro a provedena  
výsadba. Vše v souladu s projektem.

Podrobněji vás o dění budeme informovat v následujících číslech Zpra-
vodaje. Nyní ale chceme upozornit na to, že právě v těchto dnech začí-
ná vyklízení lokality od odpadků a sekání ruderálního porostu (travního 
porostu – převážně kopřivy apod.).  Můžeme se všichni těšit na nově 
upravenou část Mníšku, která nás bude lákat k příjemným procházkám. 
Práce realizuje společnost OK Garden. 

Ing. Jiřina Romová, referentka OVV
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

SKALECKé KApLIČKY V NOVéM HÁVu
Vznik Křížové cesty na Skalce se odhaduje na 
1740-1750. Kapliček je celkem 14 a úžasně 
vertikálou propojují kostelík a klášter s na-
hoře položeným rekolekčním domem (pous-
tevnou). Kapličky byly několikrát opravová-
ny. Ne vždy se ale opravy povedly. 

Před třemi lety proto Město Mníšek pod Brdy 
vyhlásilo veřejnou sbírku „Skalecké kapličky“ 
na jejich záchranu a opravu. Ve sbírce se vy-
bralo 154 598,- Kč! Všem, kteří přispěli, moc 
děkujeme. Jen díky těmto prostředkům mů-
žeme vrátit zpět jejich původní podobu.

Samotnému započetí oprav předcházela podrobná debata s památká-
ři, místní šetření, podrobné zmapování každé jednotlivé kapličky. Byla  
pořízena podrobná fotodokumentace a zaměření kapliček. Nyní jsme 
už ve fázi zahájení samotných stavebních prací a konečně výsledek 
už můžete vidět. V prvé řadě jsou kapličky stavebně stabilizovány, po-
koušíme se zabránit pronikání vlhkosti a zbavujeme je nežádoucího  
betonu a dalších nevhodných materiálů.

Část kapliček, rádi bychom nejméně šest, opravíme v roce letošním, 
zbývající pak v roce dalším. O vnitřní výzdobě, bude-li nějaká, proto-
že v některých kapličkách je ještě vidět původní výmalba, budeme 
ještě jednat s památkáři, ale také s našimi nejbližšími partnery, tedy  
s Římskokatolickou farností sv. Václava.

Skalecké kapličky nikdy nebudou jako nové, to víme. Klima a čas přece 
jen dělají své. Opravou ale docílíme toho, že je budeme moci předat 
našim potomkům, příštím generacím, aby se – stejně jako my – naučili 
Skalku milovat a chránit ji.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

žÁDÁME MINISTERSTVO ZEMěDěLSTVÍ:
ZMěňTE VYHLÁšKu! 

Město Mníšek pod Brdy iniciovalo 
již druhé setkání všech zaintereso-
vaných stran zapojených do řešení 
přemnožených divokých prasat. 
Konalo se ve středu 25. června 2014 
a účastnila se jej všechna myslivec-
ká sdružení z regionu, stejně jako 
honební společenství, zemědělci, 
zástupci státní správy a představi-
telé obcí Mikroregionu Mníšecko.

Všichni se zapojili do vyhodnocení dosavadních opatření. Z jednání vy-
plynulo, že v některých částech regionu se situace po loňských opatře-
ních výrazně zlepšila. Na většině území regionu, zejména v Mníšku, je 
ale situace kolísavá a nárazově opět vniká zvěř až k obydlím. 

Zástupci města také všechny přítomné informovali, že byla zakoupena 
odchytová klec, která byla k okamžitému užívání zapůjčena místnímu 
mysliveckému sdružení. Do dnešního dne (6. 8. 2014) byly odchyceny 
4 kusy divočáků. Klec se používá tam, kde z důvodu bezpečnosti není 
možné provést odstřel.

Hlavním výsledkem jednání je ale výzva, žádost na ministra zeměděl-
ství, aby inicioval změnu příslušné vyhlášky upravující lov černé zvěře 
tak, aby ji bylo možné lovit celoročně. Takové opatření považuje odbor-
ná veřejnost za v tuto chvíli nejúčinnější. Tuto výzvu podpořili všichni 
přítomní jednohlasně. 

Město Mníšek pod Brdy dále nechalo prezentovat další z preventivních 
technických opatření, a to tzv. klopýtadlo. Zkušenosti s ním mají jak  
v Rakousku, tak i v Německu. Jedná se o zařízení, které po instalaci vy-
plaší procházející zvěř. Stejně jako odchytovou klec, tak i klopýtadlo 
město pořídí a předá myslivcům k užití s tím, že obě technická zařízení 
budou umísťována po vzájemné poradě a dohodě.

Děkujeme všem, kteří aktivně pomáhají neudržitelnou situaci s pře-
množenými divočáky řešit.

Věra Landová, tajemnice
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

zdroj: Internet

DěKuJEME
Město Mníšek pod Brdy děkuje všem, bez kterých by se nemohla ko-
nat ani jedna z kulturních nebo společenských událostí cyklu Mníšecké  
kulturní léto 2014. Jen za jejich podpory, partnerství a spolupráce se 
mohli obyvatelé a návštěvníci a hosté z celé země těšit z celé řady pořa-
dů různorodých žánrů, zajímavých umělců a akcí.

Za nezištnou pomoc a spolupráci speciálně děkujeme:

Vlaďce Pirichové,
rozhlasové moderátorce, za laskavé a profesionální  
moderování hlavního dne Skalecké pouti a péči, s jakou 
se na všechny akce města připravuje

Martinovi Hrubému,
moderátorovi a básníkovi z kapely Bůhví a Partyband.
cz, za laskavé a profesionální moderování hlavního dne 
Skalecké pouti a nedělní neckyády a skvělý srpnový 
koncert kapely Bůhví

Pavlíně a Markovi Lázničkovým z kavárny Malý mnich
za milou ochotu a nadšenou spolupráci při organizaci Mníšeckého  
kulturního léta 2014
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velká válka zasáHla všecHny.  
i mníšek...
U příležitosti 100 let od začátku I. světové války, které se ale tehdy 
ještě říkalo Velká válka, jsme nahlédli do městské kroniky. Čtení je 
to nelehké a smutné. Posuďte sami.

Bylo to právě v neděli na Skaleckou pouť  
26. července 1914, kdy radost a veselí vracející se 
mládeže z pouti byla přerušena temnými údery 
obec. bubnu, který hlásil mobilizaci. Pan sta-
rosta Antonín Humhal svolal 28. července 1914 
ihned obec. zastup. A předem uvádí mobilizaci 
následkem válečného stavu mezi Rakouskem  
a Srbskem a vyslovuje soustrasť rodinám, jejichž 
příslušníci musili odejíti do boje. Ze členů obec. 
zast. musili dostaviti se k pluku: p. radní Vojtěch 
Minařík, p. Emanuel Lebl a p. Vendelín Sucho-
mel. Celkem ke svým plukům odjelo 68. Byli to: 

Bartoš Václav, Rygál Karel, Zavadil, Čermák A., Seidl, Hladovec, Kus, Kalina 
Frant., Veselý Ant., Lébl Eman, Šťastný Jos., Sedláček Fr., Cihelka, Ráda Jan, 
Skalický Jar., Chadima Fr., Uhlík K., Minařík Vojt., Vojáček Václ., Lukeš Ant., 
Hrbek Kar., Dolejš Ant., Matys Jindř., Zavázal A., Cihelka, Knobloch Jar., Sý-
kora Václ., Kocour F., Suchomel, Antoš Aug., Nathan Hugo, Zavázal J., Želi-
na V., Vlnas Melichar, Hájek Eman., Jirota, Krech Alois, Veselý Václ., Brabec 
Fr., Doležal Fr., Liška Jos., Štětka J., Trnka Ant., Duhek Jos., Krejsa Ant., Šírl F., 
Petřík J., Petřík Vác., Vorel Mat., Husák Václ., Šťastný F., Koubal, Kočí V., Šima-
novský J., Kácovský Alois, Nedvěd Fr., Nedvěd Jos., Kolář Jan, Fiala Jos., Sálek 
Jos., Petránek, Hájek V., Liška Fr., Faus Ant., Matys Čeněk, Krupička F., Motlík  
Ondřej, Vlnas Emanuel.
Plné vlaky odvážely nejlepší mladé síly, nové a nové odvody vzaly, co ješ-
tě zbylo. Ve městě zůstali jen starci, ženy a děti. Stíny smutku, nářku a bo-
lesti jevily se v každém domku. Brzy přijížděli ranění, vyprávěli o hrůzách  
a útrapách, povídalo se šeptem o věcech, za které dával stát oprátku. První 
padl na srbském bojišti 8. srpna 1914 člen Sokola Jos. Kohák.  Veškeré ná-
rodní uvědomění u nás bylo potlačováno. Starala se o to četnická stanice  
z rozkazu politické správy. Nejenom, že bylo malicherně zakázáno prodá-
vati sirky s trikolorou a obrazem Komenského, nesměly se také vyvěšovati 
prapory červenobílé, zpívati národní písně. Každý veřejný projev byl stře-
žen, udávačů bylo hojně mezi lidem rozseto. Schůze zakazovány, Dělnic-
ká Těl. Jednota a Těl. J. Sokol musily zastaviti svou činnost. Nastává doba 
přísných policejních prohlídek jak v archivu sokolském, tak i u jednotlivých 
členů výboru. Archiv však brzy uklizen. V té době tajně převezen z Prahy 
archiv České obce Sokolské do Mníšku a tajně uschován u p. Jos. Minaříka, 
kde v klidu a bezpečí odpočíval po celou dobu válečnou.
Škole bylo nařízeno starati se o to, aby dítky vychovány byly v duchu ra-
kouském, aby v přetvářce učilo se tomu, co nenáviděly.
Válka přinesla s sebou i důsledky hospodářské: ceny požívatin v městě 
stouply desatero i stonásobně. Tak 1 kg hovězího masa stálo 25 Kč, vepřo-
vé 32-40 Kč, vejce 2 – 2,50 Kč, máslo 60-80 Kč, mouka tajně prodávaná za  
20 Kč za 1 kg, cukr 1 kg za 21 Kč. Stálé rekvizice staraly se o to, aby vše vy-
vezlo se z města, nejen obilí, ale i dobytek a naposledy i kovy. Všecky zvony 
z kostela zdejšího byly vzaty, až na jediný zvon, který tu ponechán. Podob-
ně na Malé Sv. Hoře a v Kytíně zvony odebrány...
Záobování zdejšího lidu dělo se jen „enkami“, které také jsou na památku 
tady přiloženy, a sice cukřenkami, moučenkami, tabačenkami, tučenkami 
a.t.d. Příděl na osobu byl velice malý a velmi často se stalo, že ani příděl ne-
byl dán. K dovršení všeho, jezdilo vlakem spousta lidí z Prahy a měst okol-
ních a za cenu velikou skupovali vše, co se koupiti dalo. Pro válečné lichváře 
byla to pastva veliká – na úkor druhých – ubohých. Obilí bylo pod státním 
dohledem a hospodář musil většinu úrody odevzdati státu. Aby však před-
ce něco pro sebe zachránil, vynalézaly se skrýše, kam by dalo se co skrýti. 
Co tu bylo vynálezů! Pod podlahu, na půdu za prkna, do kompostu na dvůr, 
do hromad chvoje, zazdívání za skříně a.t.d. Ke všemu strádání vypisovány 
stále nové a nové půjčky, které staly se nucenými.
K dovršení zásobovací bídy, posláni sem k nám z vyklizené Haliče. Polští 
židé, kteří rok u nás zůstali. Brali státní podporu děti do dvou let 50 hal., 
starší 60 hal., dospělí 70 h. Obec jim s počátku dala všem 70 hal. za osobu 
a slámu. Ruští zajatci též k nám byli posláni, aby nahradili pracovní síly. 
Ku konci války ani naše městečko nebylo ušetřeno od nakažlivých chorob, 
byla to španělská chřipka, která velmi řádila mezi lidem. 
Za války od r. 1914-1918 zemřelo 113 osob, ale vesměs starších šedesáti 
let, několik 80tiletých, nejstarší Marie Strejčková 88 r. stará. Z řad Sokol-
ských 17 padlo v boji a 15 vstoupilo do legií. Na mohyle napsáno je 44 jmen  
našich padlých neb nezvěstných rodáků. V době války v r. 1916 zemřel  

velmi zasloužilý starosta Antonín Humhal, úřad po něm pak zastával  
I. radní Jos. Řehtáček do r. 1919. V tomto roce, vlastně v r. 1917 zřízen  
a založen odbor „Černý Kříž“, který pečoval o hroby vojínů, kteří zemřeli  
v Sanatoři pro tuberkulosní na Pleši.
Tolik ze sto let starého zápisu v městské kronice. Město Mníšek pod Brdy 
si připomnělo toto smutné a tragické výročí a připojilo se k celostátní 
pietě. V pondělí 28. července 2014 v 18.00 hodin se rozezněly všech-
ny zvony v naší zemi. Kyticemi jsme uctili památku všech mníšeckých 
obětí. Byla vyslovena mnohá přání, aby se už nikdy nerozhořela válka, 
aby mír a klid panovaly jak v Evropě, tak i na celém světě. V kontextu 
událostí posledních dnů jsou tato přání o to naléhavější.
Za spolupráci děkujeme Státnímu okresnímu archivu Praha-zá-
pad se sídlem v Dobřichovicích, konkrétně za laskavou ochotu  
PhDr. Pavlovi Buchtelemu.

Tereza Středová, OKS/MKS, Miloš Navrátil, vedoucí OKS

MÍR NENÍ SAMOZřEJMOST
Žijeme v krásné zemi. Ale jak říkával náš slavný český herec Jan Werich, 
cituji: „Nic na tomto světě nemáme míti za definitivní.“ Josef Švejk zase 
pravil: „Lidé, neblázněte, dyť jsou tu lidi.“
Při procházce zdejším hřbitovem mě to zavedlo k neznámému hrobu, 
kde jsem zjistila, že právě zde leží vojáci z první světové války. Tento 
hrob najdeme na mníšeckém hřbitově cestou k márnici na samotném 
konci vpravo. Je společná hrobka obětí světové války 1914–1918, posta-
vená nákladem památního úřadu svěřeného mníšeckého velkostatku. 
Dříme tu věčný sen devadesát vojínů českého národa, různých hodnos-
tí z blízkých i vzdálených míst, kteří zemřeli v nedalekém sanatoriu „Na 
Pleši“. Jejich jména s patřičnými údaji jsou vedena ve zvláštním sezna-
mu. Hrobka bývá každoročně v dny svátků mrtvých pečlivě upravena  
a dojemně působí účast mníšeckých dětí, které se jedno přes druhé tlačí 
a snaží se na náhrobní desku postavit svou svíčku nebo položit kytičku. 
V den Dušiček posvěcuje každoročně hrobku duchovní správce římsko-
katolické církve a v krátkém proslovu pietně uctívá památku padlých 
hrdinů. Podle knihy Městečko pod Skalkou od autora Jana Šťastného se 
týkala vydání od roku 1948. 
Po tomto zjištění jsem bez váhání oslovila současného místostarostu 
pana Vlastimila Kožíška ještě před deseti lety s prosbou a požádala, zda-
li Městský úřad v Mníšku pod Brdy by mohl tento zanedbaný hrob ob-
novit. Jelikož mají k této události naši zvolení zastupitelé kladný vztah, 
tak po projednání a schválení vyslovili souhlas k této věci a dali hrob 
řádně vyčistit. Pověření pracovníci následně instalovali novou pamětní 
desku nejen k mé úplné radosti a spokojenosti, za což jim samozřejmě 
patří veřejné uznání i velké poděkování. Ještě bych chtěla pozname-
nat, že je chvályhodné a MÚ ctí, že se nezapomíná ani na kladení věnců  
u památníků padlých před pekárnou a i před Domovem důchodců, což 
jistě obyvatelé Mníšku velmi dobře vědí.
V současné době uplynulo od hrůzné války 100 let. Čest padlým vojá-
kům!
Kdo se na tomto prospěšném a užitečném organizování dobrého skutku 
podílel a nadále i podílí, nechť je mu dopřána dobrá energie k životu.
V Mníšku pod Brdy dne 4. srpna 2014

S pozdravem
Slávka Hájková Schoberová

V rámci Mníšeckého kultur-
ního léta 2014, pořádaného 
městem Mníšek pod Brdy, 
ještě připravujeme koncert 
Hany a Petra Ulrychových –  

Javory s cimbálem. Bude se 
konat 13. září 2014 od 18.00 

hodin v krásné zámecké zahradě. 

Vstupenky můžete zakoupit v před-
prodeji za 190 Kč. Kde? V kavárně Malý 
mnich, na zámku, v pokladně města,  
v kulturním středisku a v knihovně. Na 
místě v den konání koncertu budou stát 
vstupenky 240 Kč.

Tereza Středová, OKS/MKS

Doslovná citace z kroniky – redakčně neupraveno (pozn. red.).



Poznáváme krásy mikroregionu mníšecko

KYTÍn
Na úpatí brdských Hřebenů, asi 30 km 
jihozápadně od Prahy, obklopena hustými lesy, 
leží obec, která si stále zachovává svůj vesnický 
ráz. Malebnou náves s kostelem a vodníkem, 
střežícím rybník, stejně jako Kovárnu pro radost 
či hospodu Na vršíčku zná většina turistů, 
mířících do Brd. Každoročně to sem znovu táhne 

tisíce trampů, běžkařů, cyklistů a houbařů. A kdo má to štěstí v Kytíně 
žít, žije tam rád. 

O Kytíně by se dalo dlouze vyprávět. Před 10 lety o něm vyšla pro potřeby 
obecního úřadu dokonce i kniha, přinášející dochované zmínky o něm 
pěkně pohromadě. Snad tedy jen pár nejzajímavějších bodů ze života 
této obce. Historie přinesla mnohé těžké momenty, z nichž se Kytínští 
vždy dokázali vzpamatovat a posunout dál, ale také spoustu dobrého, 
co si dokázali hýčkat a rozvíjet.

První obydlené osady na území Kytína se objevují již v 10.–12. století. 
Někdy ve 13.–14. století pak byl postaven místní kostel. Podle pověsti se 
v těchto místech zastavila při své pouti paní Korutanská, která v místní 
studánce omyla tvář slepému dítěti a ono začalo vidět. První, co uvidělo 
a pojmenovalo, bylo „kytí“ – odsud pak máme krásný název obce. Paní 
Korutanská na památku tohoto zázraku měla nechat v místě studánky 
postavit kapličku a později kostelík. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie slouží věřícím dodnes. Byl několikrát 
opravován, rekonstruován a rozšiřován. V r. 1814 do něho byly pořízeny 
vzácné rokokové varhany, které můžeme slyšet při slavnostních 
příležitostech i dnes. Loni potěšil i nevěřící, když na svých zdech díky 
důmyslně připravené světelné show odvyprávěl příběh o vzniku 
obce. Studánka byla díky stávajícímu starostovi Miloslavu Holému  
v nedávných letech obnovena a vysvěcena. 

První oficiální dochovaná zpráva o Kytíně pochází z r. 1321, z dob vlády 
Jana Lucemburského, který ho povýšil na ves trhovou neboli městečko. 

V roce 1348 pak Kytín dostal nové sousedy, právě vzniklou osadu Mníšek 
pod Brdy. Sousedské vztahy se léty proplétaly, v průběhu třicetileté 
války se Kytín stal pobočnou obcí Mníšku a společně postupně patřily 
mnoha pánům, byly prodávány a zastavovány. Samosprávu Kytín znovu 
získal až v roce 1849. O 15 let později k němu připadla Stříbrná Lhota, 
která se oddělila až v r. 1936. Od r. 1976 patři Kytín znovu k Mníšku pod 
Brdy, aby se opět osamostatnil v r. 1991.

Když se našim předkům smáli, že jsou z Blátína, postavili asfaltové silnice. 
Aby nemuseli dál chodit do Mníšku pěšky, zřídili autobusové zastávky 
a pravidelné linky. Dnes k nám jezdí (s přestupem na nové zastávce Na 
Kapli) MHD až z Prahy. U cedule s názvem obce dnes narazíte na krásně 
upravené vítací kameny. Sousedy vítáme na všech kulturních akcích  
a pokusili jsme se vzájemné vztahy ještě prohloubit loni prvním 
ročníkem Her bez hranic.

Roku 1639 švédský generál po několika výpalných nájezdech svých 
vojáků Kytín i okolí zcela vyhladil. Zůstala pouze malá osada, která se  
v následujících desítkách let snažila vzchopit. V r. 1882 byl založen 
místní Sbor dobrovolných hasičů, který měl plné ruce práce začátkem 
20. století, kdy na dvacet chalup v Kytíně vyhořelo. 

Hasiči jsou v Kytíně dodnes velmi aktivní. Kromě účasti na mnoha 
akcích okolních sborů sami pořádají závody například i se starými ručně 
ovládanými „koňkami“ a pomáhají při organizaci mnoha kulturních akcí. 
Velkou devizou místních pak je i dětský hasičský sbor.

V roce 1856 byla uprostřed návsi zprovozněna obecní škola, která 
fungovala až do r. 1970. V této budově od r. 1991 sídlí obecní úřad. 

Díky skvělému autobusovému spojení dnes potřebám místní školní 
mládeže plně vyhovuje Mníšek, případně Dobříš. Letos se však díky 
bohaté populační úrodě a dlouhodobým snahám zastupitelstva 
podařilo od září zprovoznit v prostorách obecního úřadu školku. 

Rozestavěný kulturní dům byl v roce 1978 prodán učňovskému  
středisku Okresního stavebního podniku, aby byl o 22 let později 
zrekonstruován do podoby, která citlivě zapadá do konceptu celé 
návsi a slouží jako Domov důchodců. Mnoho babiček a dědečků  
z „důchoďáku“ se aktivně zapojuje do kulturního života obce. Díky 
nim se Kytín nedávno proslavil i v televizi, kde tvůrci pořadu o českém 
venkově obdivovali nadšení fotografického kroužku seniorů. Dnes 
máme v Kytíně domovy důchodců dokonce dva.

V Kytíně se neustále něco děje – masopustní průvod, vánoční  
a velikonoční trhy, vepřové hody, výlov rybníka, stavění a kácení 
máje, Hawai párty, myslivecký ples, letní kino, dětský den, veteránské 
akce… Stále se něco zdokonaluje a zvelebuje – otevřel se tu obchod 
se základními potřebami a možností objednání zboží, v Hospodě na 
Vršíčku se vyměnilo linoleum, zabudovalo odvětrávání a nahodila se 
nová fasáda, pomník obětem světové války byl narovnán a obnovena 
jeho písmena, začal se stavět minipivovar s muzeem historie 
automobilismu…

Nezbývá, než vás pozvat k jeho návštěvě. Přijďte se sami přesvědčit  
o tom, jak Kytínští naplňují heslo svého starosty: „Jaký si to tu uděláme, 
takový to budeme mít.“

Dagmar Čechová
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Rozhovor

Letos to bude již třetí školní rok, ve 
kterém bude mníšecká základní škola  
pokračovat pod novým vedením. 

Uvnitř školy již proběhla řada výrazných 
změn, které změnily a mění její vzhled  
a dispozice. Tyto změny samozřejmě může 
vidět a posoudit každý návštěvník.
Během letošních prázdnin pak proběhla  
v budově školy velmi výrazná rekonstruk-
ce, která má naprosto zásadní význam jak 
pro navýšení kapacity školy, co se týká 
vlastních učeben, tak pro zlepšení prostor 
pro kroužky, pro kuchyňku nebo dílny.
Protože nejen naši redakci, ale i mnoho  
rodičů i dalších občanů určitě budou zají-
mat důvody této značné stavební investice, 
rozhodli jsme se zjistit podrobnosti přímo 
ve škole a položili paní ředitelce Michaele 
Pažoutové pár otázek.

Paní ředitelko, můžete nám říci, jaké důvody 
vedly město a školu k poměrně velkým sta-
vebním úpravám?
Ve školním roce 2011/2012 měla škola  
421 žáků, 18 tříd a 3 oddělení ŠD. V letošním 
roce jsme dosáhli maximálního možného 
počtu žáků, které nám dovolila kapacita ško-
ly, což je 600. Dokonce jsme museli některé 
žáky odmítat. Tuto kapacitu budeme od září 
2014 navyšovat, což bude možné právě díky 
vzniku nových učeben. Budeme mít celkem  
24 tříd a 7 oddělení ŠD. Kapacitu ŠD se 
nám za dva roky podařilo navýšit na počet  
220 žáků. Můžeme tak opět vyhovět zájmu 
všech, z čehož máme radost. Kapacita ze září 
2012 – 115 žáků – byla nedostatečná a mně 
osobně bylo nepříjemné muset odmítat pra-
cující rodiče žáků, pro které již místo nezbylo.

Když jste dávala rozhovor před dvěma lety, 
zmiňovala jste se o tom, že byste ráda do 
mníšecké školy přinesla své zkušenosti se zís-
káváním grantů a podpory různých projektů. 
Podařilo se alespoň něco z Vašich představ  
a plánů uskutečnit?
Musím přiznat, že zejména na začátku jsem 
měla mnoho starostí, jak postupně rozběh-
nout chod školy podle svých představ, a na-

víc podmínky pro získávání nových podpor  
a grantů jsou v poslední době čím dál tím víc 
přísnější a je těžší je získat. Přesto se leccos 
podařilo. Nechci unavovat podrobným po-
pisem, proto jen seznam: ,,Podpora imple-
mentace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ 
v roce 2013“ (MŠMT), ,,Učíme se s Evropskou 
kosmickou agenturou“ (Scientica Agency, 
s.r.o.) – naše škola byla partnerskou školou  
v projektu OPVK, „Naše posvícení“ (Člověk  
v tísni), „Zahrada ŠD na Malém náměstí“ 
(Město Mníšek pod Brdy a Brontosaurus)  
a ,,Mandala dětem“. V roce 2014 jsme získali 
tyto granty: Podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výcho-
vy v roce 2014 (MŠMT) – projekt „Jeden za 
všechny, všichni za jednoho“, v rámci něhož 
organizujeme letní aktivity pro naše žáky. 
Podporu získal i projekt ,,Komunikace a vzta-
hy ve volném čase“ (Program na podporu 
aktivit v oblasti primární prevence rizikového 
chování na rok 2014 – MŠMT). 

To je jistě zajímavý seznam vašich úspěšných 
aktivit, chtěl bych se ale zeptat na něco aktu-
álního opravdu z poslední doby…
Dále jsme byli jako škola vybráni od Business 
Leaders Forum (sdružení mezinárodních  
a českých firem) jako podpořená škola v pro-
jektu ,,Mentoring začínajících učitelů“ pro 
školní rok 2014/2015. V tomto školním roce 
jsme také byli zapojeni do programu ,,Zdravá 
abeceda“, což je program na prevenci nadvá-
hy a obezity žáků a podporuje aktivní život  
v MŠ, ZŠ a ŠD. Proto jsme do tohoto pro-
gramu přizvali partnery MŠ Nová a školní  
jídelnu. A rovněž byla naše škola vybrána jako 
katedrová škola pro CŠM PedF UK v Praze.

Já osobně však mám největší radost ze zís-
kání grantu Erasmus+, který podporuje tzv. 
vzdělávací mobility pedagogických pracov-
níků. Velkým úspěchem bych si dovolila zařa-
zení do tohoto projektu nazvat zejména pro 
velký rozdíl mezi počtem žadatelů a počtem 
podpořených škol. U tohoto projektu bych 
obzvláště chtěla výslovně poděkovat paní 
učitelce Širkové-Šifelové, která odvedla při 
jeho přípravě obrovský kus práce.

Co vlastně ale tyto nepopiratelně úspěšné 
aktivity škole přinášejí obecně i konkrétně? 
Rodiče dětí si jistě tuto otázku položí.
Tedy obecně a zároveň konkrétně: Nechci 
vše zjednodušit na odpověď, že přináší pe-
níze škole navíc. Ano, ty také. Škola získává 
mnoho – zkušenosti a podporu nadřízené-
ho orgánu, přístup k materiálům a jistému 
know-how, které může využít, a samozřej-
mě získává finanční prostředky navíc, které 
může investovat do zvyšování úrovně vzdě-
lávání, do zvyšování kvalifikace učitelů i do 
materiálně technického vybavení. Zkrátka 
tyto aktivity umožňují školu udělat lepší, 
než by mohla být bez těchto navíc získaných 
prostředků.

A v neposlední řadě to škole dodává tvář 
moderní a aktivní školy, o kterou může stou-
pat zájem i mezi rodiči. Něco takového již 
škola začíná pociťovat, bohužel stávající ka-
pacity neumožňují přijmout úplně všechny 
zájemce.

Ano, tomu rozumím. Ještě na závěr Vám po-
ložím jednu otázku. Předpokládám, že s posí-
lením kapacit musí být spojeno i posílení ka-
pacit pedagogických. Můžete nás informovat 
o změnách v tomto směru?
Jistě. V září do naší školy nastupují tři nové 
paní učitelky do 1. tříd. Všechny paní učitel-
ky mají zkušenosti i z jiných škol. Paní uči-
telka Mgr. Hana Hrušková a paní učitelka  
Mgr. Sylva Strnadová mají plnou kvalifikaci, 
paní učitelka Miriam Kopsová bude končit 
svoje studium na pedagogické fakultě di-
plomovou prací v tomto školním roce. Do 
6.A třídy přijde jako třídní učitel Mgr. Josef  
Porsch, Ph.D., který zakončil svá studia dokto-
randským studiem na FF UK.

Jako netřídní učitelé naše řady posílí: 
Učitelka anglického jazyka Mgr. Sylva Lisá, 
která vystudovala kromě Ekonomiky a cestov-
ního ruchu na univerzitě také pedagogickou 
fakultu – učitelství cizích jazyků – angličtina  
a učitel tělesné výchovy Mgr. Petr Šimonov-
ský, který vystudoval FTVS. Pak jsou tu pe-
dagogové, kteří již pracovali na naší škole  
v loňském školním roce jako suplenti:  
Mgr. Eva Šibřinová a Bc. Jan Schlindenbuch 
budou již vyučovat hodiny pevně dané roz-
vrhem.

Školní družinu posílí paní Karla Jiroušková, 
která má zkušenosti s prací ve ŠD, s výukou 
českého jazyka na SUPŠ, výukou hry na klavír 
v DDM a dosud studuje VŠ na pedagogické 
fakultě. Další novou posilou ŠD bude i paní 
Kateřina Typlová, která patřičné vzdělání ten-
to rok ukončí.

Možná si povšimnete, že na škole přibylo 
mužů. Pokládám to za velký přínos a výho-
du. Dnes si můžete přečíst v odborném i ji-
ném tisku mnoho povzdechů nad přílišnou 
feminizací školství. Já se rovněž domnívám, 
že mužský faktor, styl jednání a přístup k ře-
šení problémů kolektivu škole jen prospějí. 
Když jsem nastupovala, v pedagogickém 
kolektivu byl muž jeden, nyní jich máme pět 
a já jsem přesvědčena o pozitivním efektu 
tohoto faktu.

Paní ředitelko, děkuji Vám za rozhovor.

Miloš Navrátil

co Je novÉHo v základní škole  
komenskÉHo 420
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Školy

Ráda bych vám krátce představila nově příchozí zaměstnan-
ce ZŠ Komenského 420, které budete od září 2014 potkávat 
ve škole.

mgr. Josef porsch, ph.d.
  vystudoval Filosofickou fakultu UK, studia  

zakončil doktorandským studiem
  v roce 2010 dokončil studium pedagogiky
  od roku 2004 působil jako profesor střední 

školy v Praze, pracoval na řadě projektů, má 
zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí pro 
děti i dospělé

  má zkušenosti se správou muzejních sbírek
  pracuje jako vedoucí dětských skupin
  spolupracoval s mnichovskou univerzitou na etnografickém projektu
  má kurzy počítačové grafiky, digitální fotografie…
  bude třídním učitelem třídy 6. A

mgr. petr Šimonovský
  vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu 

UK
  první pracovní zkušenosti získal na střední 

škole v Praze
  je trenérem mládežnického týmu ve fotbale  

v Praze
  je instruktorem kanoistiky, lyžování
  trenér – UEFA ,,B“ licence
  bude pracovat jako učitel tělesné výchovy

Bc. Jan schlindenbuch
  původně studoval stavební fakultu ČVUT,  

kterou ukončil jako bakalář
  dlouhá léta pracoval jako novinář, působil  

jako redaktor v Českém rozhlase i jako šéfre-
daktor jednoho z titulů vydavatelství Mladá 
fronta a. s. 

  více než dva roky strávil na cestách po anglic-
ky mluvících zemích. Během studijního pobytu  
v Austrálii úspěšně složil jazykovou zkoušku FCE

  ve školství působí třetím rokem, s pedagogickou praxí začínal na  
ZŠ Řevnice 

  v současné době dokončuje kombinované studium speciální peda-
gogiky a učitelství I. stupně na Universitě Jana Amose Komenského 
v Praze

  bude pracovat jako učitel 1. a 2. stupně

mgr. eva Šibřinová
  vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity, obor učitel-

ství – dějepis – občanská nauka
  bude pracovat jako učitelka 1. a 2. stupně

mgr. sylva Lisá 
  studovala ekonomiku služeb a cestovního  

ruchu
  dále vystudovala – Pedagogickou fakultu UK, 

učitelství cizích jazyků pro ZŠ – angličtina  
a Pedagogickou fakultu UK, učitelství cizích 
jazyků pro střední školy – angličtina

  pracovní zkušenosti získala jak na střední ško-
le, tak na škole základní

  bude vyučovat angličtinu

mgr. sylva strnadová
  vystudovala Pedagogickou fakultu UK – studium speciální pedagogi-

ky a 1. stupeň ZŠ
  pracovala jako lektorka lidí s mentálním postižením v Praze
  pedagogické zkušenosti se žáky na ZŠ získala na ZŠ Táborská,  

ZŠ Líšnice a ZŠ Všenory
  má státní zkoušku z artefiletiky
  bude třídní učitelkou třídy 1.A

phdr. Barbora Bažilová 
  vystudovala Podnikohospodářskou fakultu 

VŠE, obor podniková ekonomika a manage-
ment

  dále vystudovala Pedagogickou fakultu UK, 
obor francouzský jazyk – matematika

  má zkušenosti s výukou žáků na gymnáziu i na 
škole základní

  bude vyučovat francouzštinu

mgr. Hana Hrušková
  vystudovala Pedagogickou fakultu UK, učitelství pro 1. stupeň a SZZ  

a učitelství pro mateřské školy + TV, SZZ
  má 27 let pedagogické praxe
  lektorka Střediska pro volný čas dětí a mládeže 
  lektorka zájmové činnosti podporující rozvoj logického myšlení
  lektorka kroužků keramiky
  pracovní zkušenosti získala na ZŠ Dobřichovice, ZŠ Všenory  

a ZŠ Černošice
  bude třídní učitelkou třídy 1.B

miriam Kopsová
  dokončuje studia na Pedagogické fakultě UK  

v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  má pracovní zkušenosti ze ZŠ Ratibořická  

v Praze
  má zkušenosti s organizací práce v dětském 

zábavním centru
  vedla kroužek zpěvu, hry na klavír
  bude třídní učitelkou třídy 1.C

Karla Jiroušková
  studovala na Pedagogické fakultě UK obor 

český jazyk, základy společenských věd
  studuje na Pedagogické fakultě UK, obor soci-

ální pedagogika se zaměřením na etopedii
  vyučovala hru na kytaru a hru na klavír v DDM
  pracovala jako vychovatelka ŠD
  pracovala jako odborná knihovnice
  vyučovala češtinu a literaturu na SUPŠ
  bude pracovat jako vychovatelka ve ŠD

Kateřina Typlová
  dokončuje 2leté nástavbové studium na  

Střední škole pedagogiky a sociálních služeb
  má zkušenosti s prací s dětmi
  bude pracovat jako vychovatelka ve ŠD

Mgr. Michaela Pažoutová,  
ředitelka školy

nOVÍ ZamĚsTnanCI ZŠ KOmensKÉHO 420
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Školy

ZÁVĚr ŠKOLnÍHO rOKU na ZŠ KOmensKÉHO 420
Závěr školního roku znamená kromě vytoužených prázdnin také bilanci 
veškeré snahy, vynaložené všemi zúčastněnými na procesu vzdělává-
ní našich dětí. Je až neuvěřitelné, kolik lidského úsilí lze vměstnat do  
10 měsíců společné práce. Všichni důvěrně známe, jak se nám v součas-
nosti čas rychle přesypává a v průběhu školního roku není příliš času 
sledovat, kolik za námi všemi zůstává práce. Konec školního roku a za-
čátek prázdnin je období, kdy je dobrá příležitost se za společně dosa-
ženými výsledky ohlédnout.   

Podívejme se na několik málo střípků, které budou hovořit také za 
všechny ostatní. Otevřeme-li např. stránky deníků žáků ze šestých tříd, 
dočteme se v nich o tom, jak byli žáci nadšeni třídními akcemi, ale 
zejména pak ocenění toho, že mohli společně diskutovat a sdílet své 
nápady, případně i smutky, a to v odlišném prostředí, než jsou pouhé 
školní lavice. Motto třídy, které si sami vytvořili, vypovídá o jejich zkuše-
nostech, které si vzali za své: „SPOLEČNÉ ZÁŽITKY SBLIŽUJÍ“. 

Také osmá třída v čele své paní třídní učitelky zrealizovala svůj jedineč-
ný nápad, uspořádat pro spolužáky mladších ročníků různé aktivity na 
celý den. Rozhodně nebylo snadné celý den připravit, a už vůbec ne se 
trpělivě věnovat mladším spolužákům a dobře jim vysvětlit každou čin-
nost! Z mnohých tváří osmáků byla únava jednoznačně znát, ale i přes-
to se celý den vydařil! Prvňáci byli spokojeni a osmáci šťastni, že to mají 
úspěšně za sebou. Avšak bohatší o zkušenost, která jim jistě naznačila, 
jak náročnou profesi jejich učitelé denně vykonávají. Věřme, že s jejich 
zkušeností přijde i větší snaha každého pracovat sám na sobě. 

Ve třetích třídách neměli žáci zase nouzi o dobrodružné zážitky. Nej-
většího úspěchu např. dosáhli žáci 17. 5. 2014 na Mistrovství republiky 
žáků a juniorů v dámě. Přivezli si domů cenné skalpy zkušených sou-
peřů a skvělé výsledky. Žáci trénovali na kroužku pod vedením Petry 
Duškové – vicemistryně Evropy v mezinárodní dámě. Po tak dobré pří-
pravě se jim dařilo porážet v kategorii mladších žáků jednoho soupeře 
za druhým.  Spolužák Ríša se nakonec stal mistrem republiky pro rok 
2014 a o radost ze hry se postaral celému týmu. 

Sousedním třeťákům umožnila paní třídní učitelka zamyslet se a zvolit si 
vlastní téma, na kterém by chtěli pracovat v centrech aktivit… a TITANIC 
se rozjel! V průběhu center činnosti „Na palubě Titanicu“ žáci poznávali 
vše, co se na gigantické lodi nacházelo. Potýkali se s nejrůznějšími úkoly 
a objevovali neobjevené. Promítnutou noční scénu potápějící se lodi 
pak ztvárnili pomocí rozličných materiálů přímo úžasně! Je to ukázka 
další dobré provázanosti pedagoga s žáky, která je vidět zcela reálně. 
Posuďte sami.

Každá třída je bohatší o rok zážitků a zkušeností. Neméně žáci z prvních 
tříd, pro které byla zkušenost se školou vůbec to první. Všichni se nau-
čili číst, psát a počítat a po prázdninách budou stát před další cestou, 
zdokonalit a rozvíjet vše, co jim v průběhu celého roku paní učitelky 
předaly. Nepochybně silným zážitkem pro všechny byla škola v příro-
dě, kterou si všichni užili v přátelské atmosféře a s plány, kam pojedou 
příště!

Když poskládáme všechny střípky ze zážitků a výsledků jednotlivých 
tříd, otevře se nám velká mozaika finálních úspěchů. Jak jsme jich do-
sáhli? Bezesporu díky neutuchající energii a podpoře našeho vedení  
a díky pomoci vás všech, kteří máte na srdci rozvoj našich dětí pro jejich 
život v budoucí realitě.

Za kolektiv ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420  Bc. Jitřenka Valášková

Autorkou článku Moderní škola na str. 8 v č. 227 je paní Jitřenka Va-
lášková. Omlouváme se autorce i čtenářům za zveřejnění článku bez 
podpisu.

Redakce

medaILOVÉ žnĚ na aTLeTICKÉm sTadIOnU
Ve školním roce 2013/2014 jsme se po pečlivém tréninku v tělocvičně 
i na školním hřišti opět dočkali mnoha sportovních úspěchů. Největ-
ším z nich byly bezesporu atletické závody v Rudné u Prahy.

Radost nám všem udělali především žáci 9. tříd. Ti v cílových rovin-
kách ukazovali soupeřům většinou jen svá záda a již potřetí (!) za 
sebou (2012, 2013, 2014) získali zlaté prvenství v soutěži družstev 
a „ochutnali“ krajské finále.

V běhu na 60 m postoupili do finále všichni naši nominovaní žáci  
a finálový běh se běžel výhradně v „mníšeckých barvách“. Záleželo už 
jen na tom, jak se chlapci o medaile podělí. V takové chvíli opravdu 
nevíte, komu máte fandit :-). První místo bylo vcelku jasné. Naše sprin-
terské eso Dominik Dlouhý zlato svým spolužákům nedopřál. Stříbro 
ke svému překvapení získal Jan Konieczny a bronz Robin Vančura.

Skok vysoký byl velmi napínavou disciplínou a k nám opět velmi štěd-
rou. Pro zlatou medaili si vyskočil Dominik Beran a pro stříbro Petr 
Vodenka, který předvedl svůj osobní rekord dokonce i po běhu na  
1 500 m.

Ve štafetě na 4x60 m jsme soupeřům (a troufnu si říct, že i rozhod- 
čím :-)) „vytřeli zrak“. Nejrychlejší tým (Dlouhý, Vančura, Koniezcny,  
Beran) jsme složili my a doběhli jsme si pro zlato. Skvělá byla ale  
i naše „béčková štafeta“. Každá škola totiž do závodu nominuje dvě 
družstva. „Áčko“ je složené z těch nejlepších sprinterů a „béčková“ 
štafeta závody spíše už jen doplňuje. Ne však ta naše (Stibůrek,  
Soukup, Vodenka, Sojka). Chlapci běželi v třetím nejrychlejším čase, 
takže nakonec nás zahřál i bronz a stupeň vítězů velmi lahodil našim 
očím.

Bronzová medaile ve skoku dalekém (Dominik Dlouhý) také přispě-
la do celkového bodového hodnocení družstev. A to stále ještě není 
všechno. 

Zlatou medaili Terezy Knotkové ve skoku vysokém musím také zmínit. 
Třetí místo chlapců a čtvrté místo dívek v mladší kategorii neopomí-
jím. Další medaile v této kategorii již jen stručně vypíši, aby článek 
nebyl moc dlouhý.

Další úspěchy mladší kategorie:
Běh na 60 m: Holub Radek – 3.místo, Dernerová Katka – 3. místo

Skok vysoký: Dernerová Katka – 3. místo

Skok daleký: Uvíra Lukáš – 1. místo

Štafeta 4x60 m: Holub, Brůna, Uvíra, Čech – 1. místo, Hmelárová,  
Kalbáčová, Droppová, Dernerová – 3. místo

Ráda bych ještě zdůraznila, že z úspěchů svých svěřenců mám obrov-
skou radost a chválím všechny reprezentanty naší školy za vstřícnost, 
obětavost, bojovnost, týmovou spolupráci a slušné chování při našich 
výjezdech po Středočeském kraji.

Mgr. Lenka Jandová
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Školy, školky

Líbí se Vám Montessori pedagogika

Alternativa předškolního vzdělání

Celodenní provoz od 7.30 – 17 hod.

Rodinné centrum Klubíčko přijme Vaše děti a povede 
je Montessori cestou...

Přijďte nás navštívit, 
poznejte výhody Montessori výuky.

www.rcklubicko.cz

Skalecká 124, Mníšek pod Brdy, 252 10

Lucie Vávrová 733 523 710, Martina Špičková 734 703 804

info@rcklubicko.cz

•  respektující a individuální přístup k dětem – malý 
kolektiv

• vedeme děti k samostatnosti – Montessori pomůcky

•  kroužky jsou součástí denního programu (angličtina, 
Malý vědec, dětská jóga ...)

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

M. Montessori

nOVInKY V ZŠ KOmensKÉHO 886 (nad LÉKÁrnOU)
ZÁVĚr rOKU
Prázdniny opět utekly jako voda, ale určitě jsme všichni stačili načer-
pat dostatek energie do nového školního roku. Závěr roku proběhl jako 
vždy poněkud hekticky. Všichni už se těšili na zasloužené volno, ale pře-
sto se nám podařilo zrealizovat řadu zajímavých akcí. V průběhu měsíce 
května a června nás již druhým rokem v rámci canisterapie navštívila 
fenka Trudy, na kterou se žáci I. stupně vždy velmi těšili. Zábavnou  
a pestrou formou se naučili, jak se správně chovat ke psu, několik zá-
kladních povelů a také se seznámili se základní anatomií psího kamará-
da. Starší žáci začátkem června navštívili Husitské dny v Táboře, kde si 
doplnili informace o životě Mistra Jana Husa, viděli zábavné ukázky ze 
středověkého života a řadu věcí z té doby si mohli i prakticky vyzkoušet. 
A na závěr školního roku se konala, za bohaté účasti rodičů a příznivců 
školy, Zahradní slavnost. Žáci si za pomoci pedagogů připravili pestrý 
program a závěrečné sborové zpívání všech zúčastněných bylo pěknou 
tečkou za uplynulým školním rokem.

nOVÝ ŠKOLnÍ rOK
Co nás ale čeká v novém školním roce? Jsou to dvě základní novinky, 
které bychom rádi ve škole během roku realizovali a které velmi úzce 
souvisejí se základním posláním a nastavením naší školy - a tím je vý-
chova a vzdělávání a celostní péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Tyto naše záměry podpořila na svém jednání i komise pro 
školství a vzdělávání.

TerapeUTICKÉ sKUpInY prO dĚTI
Od září nabízíme v základní škole prostřednictvím Poradenského centra 
Mařinka terapeutické skupiny pro děti v této formě: bubnování a mu-
zikoterapie I. (pro děti od 6 do 15 let, kurz pomůže vyrovnat dýchání, 
srdeční rytmus, zmírnění úzkosti, strachu apod.), bubnování a muziko-
terapie II. (kurz je určen pro děti s ADHD, poruchami chování, autisty 
– součástí kurzu bude nácvik sociálních dovedností a sebeovládání), 
třetím kurzem bude arteterapie (kurz napomáhá rozvíjení vůle, sebevě-
domí, zpracování neúspěchu apod.) 

aKTIVaČnÍ CenTra  
Co to jsou Aktivační centra, co je jejich cílem a pro koho jsou určena?
V průběhu let 2012-2014 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělá-
vání (NIDV) individuální projekt národní „Aktivační centra – vzdělávání 
pro těžce zdravotně postižené“. Záměrem projektu bylo začlenění ak-
tivačních center do systému formálního vzdělávání ČR. Aktivační cen-
trum představuje nový typ školského účelového zařízení, zřizovaného 
při základních školách speciálních pro celoživotní učení žáků s těžšími 
formami mentálního postižení, kteří získali základy vzdělání, případně 
střední vzdělání v praktické škole jednoleté a pro které je vzhledem  
k rozsahu zdravotního postižení nedostupná další forma celoživotního 
učení. S aktivačními centry bychom chtěli začít od ledna 2015, kdy by 
měla být v platnosti nová školská legislativa pro tuto oblast. Vzdělávání 
v aktivačním centru probíhá formou cíleně koncipovaných kurzů (Tech-
nické, pěstitelské a chovatelské práce, Lidová řemesla, Svět kolem nás  
a orientace v něm). Absolventi kurzů získávají osvědčení. Toto vzdělá-
vání odpovídá schopnostem a potřebám žáků, za možné účasti jejich 
rodičů, pod vedením vyškolených lektorů a ve spolupráci s dobrovol-
níky. V rámci koncepce celoživotního učení se jedná o systematickou, 
navazující péči o tyto osoby a jejich rodiny. Pravidelná docházka do ak-
tivačního centra omezí pocit osamocenosti, přinese radost z výsledků 
jednotlivých zvládnutých činností a pohodu ve známém prostředí ško-
ly. Nově získané vědomosti a dovednosti přispějí k větší samostatnosti  
a zvýšení kvality života každého žáka. Podobná zařízení mají již v mno-
ha zemích Evropy a jsou nesporně projevem vyspělosti společnosti. 
Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách do 
konce roku. Uvítáme také jakoukoliv pomoc dobrovolníků, kteří se bu-
dou chtít podílet na chodu aktivačních center a také pomoc ve formě 
pracovních materiálů a pomůcek pro činnost jednotlivých kurzů.

KOnTaKTY
Pro bližší informace o činnosti naší školy a plánovaných novinkách ne-
váhejte kontaktovat pedagogy školy na telefonním čísle 318 599 465 
nebo 732 458 092 či navštivte naše webové stránky http://zsmnisek886.
webnode.cz/. Rádi vás také ve škole přivítáme osobně. 

Přeji všem žákům, rodičům a učitelům úspěšný školní rok. 

Mgr. Marcela Krákorová, pověřená řízením školy
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KOneC ŠKOLnÍHO rOKU BYL  
prO dĚTI Z faBIÁnKU pLnÝ aKCÍ 
a LOUČenÍ 
Naposledy před prázdninami jsme navštívili 
Divadlo KÁ. Představení „ O Dorotce“ se dě-

tem líbilo a mohly si i zazpívat. V dalším týdnu jsme jeli autobusem do 
Stříbrné Lhoty. Velitel dobrovolných hasičů se svými kolegy nás sezná-
mili s tím, co potřebují ke své práci. Všichni už víme, proč je jejich práce 
tak důležitá a potřebná. Loučení s Fabiánkem a se svými kamarády si 
děti užily společně jedno krásné dopoledne na Skalce. Děti předvedly 
rodičům básničky a písničky, které se naučily ve Fabiánku. Vyzkoušely 
si sportovní i vědomostní disciplíny. Na památku dostaly děti krásné-
ho skřítka Fabiánka. Opékání špekáčků uzavřelo příjemné loučení dětí 
i rodičů. 

Po prázdninách pro většinu dětí začne něco nového. Půjdou do té velké, 
opravdové školky. Školku v ulici 9. května děti znají. Je vždy plná dětí, 
přesto se tam někdy vejdou i děti z Fabiánku. Dostali jsme pozvání na 
prima diskotéku se skákacím hradem. Každý rok je Fabiánek i  návštěv-
níkem mníšeckého zámku. Letos jsme zde navštívili pohádky. 

Děkujeme všem, kdo nás podporují akcemi a programem pro děti. 

Lenka Tomanová, Fabiánek

nOVInKY V LmŠ sedmIKVÍTeK
Léto pomalu končí a za námi je nejenom 
zkušební provoz lesní školky, ale také tři 
turnusy příměstských táborů. Zároveň se 

připravujeme na další školní rok, chystáme spoustu novinek a pro děti 
jsme zajistili vytápěné zázemí na zimu. 
Zkušební provoz lesní školky Sedmikvítek ukázal, že je v Mníšku o tento 
druh vzdělávacího zařízení zájem a dětem se u nás moc líbí. I nadále 
plánujeme být s dětmi co nejvíce venku, ale pro případ extrémní ne-
přízně počasí, podzimních plískanic a zimních mrazíků máme pro děti 
a průvodce zajištěné vytápěné zázemí, kde se budou moci ohřát, najíst 
a odpočinout si. Zatím v klubovně Městského kulturního střediska, ale 
stále hledáme chatu v okolí lesa, která by našim účelům vyhovovala 
více. I nadále budeme využívat indiánské týpí s ohništěm.
Od září také plánujeme vždy jeden den v týdnu anglický den, kdy jeden 
z průvodců (pravděpodobně rodilý mluvčí) bude s dětmi mluvit pouze 
anglicky. Děti se tak budou učit hrou a nenásilnou formou základům ci-
zího jazyka. Naše zázemí v zahradě Na Kvíkalce bude vylepšeno o herní 
prvky z přírodních materiálů. 
Příměstský tábor, který jsme ve třech turnusech letos nabídli předškolá-
kům i školákům, se opravdu vydařil. Děti byly z pestrého programu nad-
šené, domů chodily z lesa utahané a rodiče byli díky tomu spokojení. 
Více informací o našich aktivitách se dozvíte na www.7kvitek.cz a na 
www.facebook.com/Sedmikvitek. 

Za lesní školku Sedmikvítek Petra Vaňková

faBIÁneK ZaČne sedmÝ ŠKOLnÍ rOK
Fabiánek má za sebou šestý školní rok, který proběhl 

ve víru her, poznávání, výletů, divadýlek, společ-
ných akcí s rodiči a seniory. Jen namátkou připo-
mínám dýňový večer, vánoční tvoření, výlety do 
lesa, olympiádu se seniory, divadelní představení 

v MŠ Líšnice, návštěvy knihovny atd. Naše poděkování 
patří všem našim asistentkám a lektorkám. Především 

musíme poděkovat naší lektorce Marušce Davídkové za 
její ochotu, podporu a práci, kterou po tři roky Fabián-

ku věnovala a přejeme ji mnoho úspěchů do nové práce. Poděkování 
míří i k dětem a jejich rodičům za krásné společné chvíle a spolupráci. 
Speciální poděkování patří Ivaně Holbové za vytvoření Skřítka Fabián-
ka, jeho podobou se můžete pokochat na přiložené fotografii. 

Od září pokračujeme v celodenním provozu na Skaleckém náměstí  
a v dopoledním provozu v prostorách družiny. U Žluťásků přivítáme 
novou lektorku Lenku Mirčevu, už se na ni moc těšíme.  Na úvod no-
vého školního roku nás čeká společné setkání dětí a rodičů, abychom 
se seznámili a lépe poznali. 

Další  informace o naší práci, akcích a náplni najdete na našich webo-
vých stránkách www.fabianek-mnisek.cz

Andrea Kučerová, Fabiánek

Lhotecká 896
Mníšek pod Brdy
tel.: 603 301 310
www.minislunce.cz

Náš prázdninový tábor

byl zkrátka super!

Školy, školky
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Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku pod 
Brdy, spadající pod c. k. hejtmanství Smí-
chov, země České byl úředně a zákonně 
založen v roce 1879. Podle výkazu z roku 
1894 „… má obec Mníšek 1 425 obyvatel, 
počet domovních čísel 203, která jsou 
všechna obydlena, dále má 200 stodol 
a chlévů. V místě nacházejí se 4 rybníky, 
z nichž nejbližší je 500 metrů k odběru 
vody na hašení vzdálený.“

Hasičský sbor čítá 21 činných členů. Velkou kulturní a společenskou 
akcí národnostního významu byla v Mníšku slavnost dvacetiletého tr-
vání Sboru dobrovolných hasičů konaná dne 25. června 1899, při níž 
bylo provedeno svěcení nové stříkačky zakoupené z vlastních peněz 
sboru. Prvá hasičská zbrojnice se v té době nacházela v kostelní zdi  
s vyústěním na komunikaci napříč náměstím. 

Příchod 20. století nebyl v Mníšku zrovna radostný. Roku 1900 vypukl 
ve městě velký požár, který zachvátil západní část náměstí, od městské-
ho úřadu až ke správě polesí, kde celá řada domů lehla popelem. Sbor 
dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy byl v té době členem Zemské 
ústřední jednoty hasičské Království Českého, prostřednictvím župní 
okresní jednoty PROUD v Novém Kníně. V Mníšku existovala „Knihov-
na Dobrovolného hasičského sboru“, která nepůjčovala knihy jen svým  
členům, ale i občanům města. V letech 1904 a 1905 přišla také men-
ší krize, jejíž příčinou byly určité neshody ve sboru vzniklé na základě 
pomluvy, že prý při požáru v Kytíně mníšečtí hasiči nepracovali s nej-
větším úsilím. Nový výbor sboru byl zvolen 12. listopadu 1905, v čele 
se starostou Emanuelem Léblem. Ze zpráv roku 1905 se dovídáme  
o velkém požáru v Čisovicích, největší požár byl ovšem v Kytíně. Vy-
pukl o šesté hodině večerní a padlo mu za oběť 16 stavení a 32 rodin 
bylo krutě postiženo. Záslužnou a obětavou práci hasičů tehdy oce-
nil i Jeho Veličenstvo císař a vydal za 25leté činné členství „Zásluž-
né medaile“, které obdrželi z Mníšku tři členové sboru. Byla to veliká 
oslava, zakončená po rakouské hymně písní „Kde domov můj“. Toto je 
poslední zmínka o sboru před počátkem světové války (1914–1918) –  
z pokladní knihy je zřejmo, že sbor v této době základní úkoly plnil. 

Po skončení světové vá-
lečné vřavy se 29. pro-
since 1918 sešla první 
členská schůze po čty-
řech letech v hostinci  
U černého koně, první  
v samostatném Česko-
slovenském státě. Mní-
šeckými občany bylo 
rozhodnuto, že na po-
čest místních padlých 

vojáků ve světové válce bude vystavěn pomník, jenž byl odhalen v roce 
1928. Hasičský sbor věnoval na tuto akci 200 korun. V roce 1923 bylo 
rozhodnuto o zmotorizování ruční koněspřežné stříkačky za částku  
16 500 korun, což nebyla na tehdejší dobu laciná záležitost. Finančně 
byla zajištěna sbírkou a půjčkou od místní Kampeličky. Velká slavnost 
byla v Mníšku 13. dubna 1937 – při ní byla Sboru dobrovolných hasičů 
v Mníšku pod Brdy předána místním zastupitelstvem nová motorová 
stříkačka od firmy R. A. Smekal. Také byl zakoupen za 8 000 korun první 
automobil zn. Buick pro dopravu mužstva a stříkačky. 

Po dobu německé okupace, v době protektorátu, jsou činnosti a zprávy 
z jednání omezeny pouze na výčet vykonané práce, aby nebyla zavdána 
příčina ke zvýšenému sledování činnosti sboru a jeho členů. Rok 1947 
je připomenut dopravní nehodou hasičského vozidla Buick, do kterého 
v Mníšku narazil autobus. Bylo zraněno 7 hasičů, z toho 3 těžce. Byla 
přebudována hasičská zbrojnice stojící mezi sokolovnou a městským 
úřadem a přistavěna sborovna pro školení a schůze. V roce 1951 byla za-
pojena nová elektrická siréna pro sezvání mužstva. Od roku 1954 se za-
čalo u sboru pracovat s mládeží, čímž si sbor vychovával budoucí členy. 
Pro přepravu stříkačky sbor dostal přiděleno nákladní vozidlo Praga –  
RN a v roce 1958 stříkačku PPS 8. Při požáru bývalého hotelu Sequens 
v roce 1971 došlo k poruše stříkačky PS 8 a na základě toho byla sboru 
přidělena Okresním národním výborem Příbram nová stříkačka PPS 12. 
Cisternová automobilová stříkačka Praga RN CAS 16 od březohorského 
sboru byla přidělena v témž roce.

Z prostředků sboru byla zakoupena havarovaná cisterna CAS 25 Škoda 
706 RTHP. Po více než roční usilovné práci bylo vozidlo dáno do provozu 

při příležitosti otevření nové požární zbrojnice. Slavnost k otevření nové 
požární zbrojnice se konala 7. května 1977. Při té příležitosti bylo sboru 
přiděleno dopravní vozidlo DA 12 Avie. 

21. říjen 1979 byl hlav-
ním dnem oslav stého 
výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů 
v Mníšku pod Brdy. Na 
podzim roku 1985 se 
podařilo od armády 
získat vyřazené vozidlo 
CAS 32 Tatra 138. Po 
dvouleté opravě bylo 
vozidlo zařazeno do vý-

jezdu. Zároveň byla ze služby vyřazena stařičká cisterna Praga. Dosud je 
chována u sboru jako muzeální kus a používána k příležitostným propa-
gačním jízdám. Pro osobní ochranu zasahujících hasičů se v roce 1996 
započalo s vybavováním členů nehořlavými zásahovými obleky DEVA  
a od Hasičského sboru hl. města Prahy bylo odkoupeno 20 ks dýchacích 
přístrojů „Saturn“. Na jaře 1998 zakoupil sbor ze svých prostředků 11 ks 
přileb Gallet. V roce 1997 bylo sboru dobrovolných hasičů Mníšek od 
Kovohutí Mníšek zapůjčeno vozidlo CAS 25 K 101 LIAZ po zrušeném 
sboru podniku a později převedeno na město. Město Mníšek zainves-
tovalo nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815  
s dotací od kraje. Krom výjezdů k událostem ve svém hasebním obvodě 
se sbor účastnil pomoci při povodních v Olomouci na Moravě a v roce 
2002 a 2013 při povodních v Poberouní – zejména v Řevnicích a Letech, 
kde jednotka pobyla při likvidaci následků povodně více jak 14 dnů. 
Stěžejním zaměřením našeho sboru však je výjezdová činnost k mi-
mořádným událostem, ke kterým vyjíždí v průměru 60x do roka (např. 
v roce 2013 79x).

Průměrný stav členské základny se za poslední léta pohybuje kolem  
75 členů, z toho je 10 žen a 8 členů z řad mládeže. Sbor úzce spolupra-
cuje s městem při společenských a kulturních akcích i s okolními sbory 
okrsku, na soutěžích a oslavách, zúčastňuje se školení a výcviku v rámci 
okresu.  

Jiří Vlček 

Historie, společnost

HIsTOrIe sBOrU dOBrOVOLnÝCH HasIČů „mĚsTeČKa pOd sKaLKOU” mnÍŠeK pOd BrdY
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3.

sobota 27. září 2014 od 11h.
v prostoru předzámčí Zámku

v Mníšku pod Brdy
moderuje Zbyněk Merunka

Pizzeria Alcapone, Pražská 96, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel. 318 543 044

http://mnisekpodbrdy.webnode.cz/

Buick z r. 1937
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dĚTsKÝ den sI dĚTI UžILY
V neděli 1. června se na městském cvičišti 
v Mníšku konal tradiční dětský den. Oproti 
loňsku  počasí dětem přálo a tak si mohly ve 
slunečném dni vychutnat program, který pro 
ně za finanční podpory města a pomoci ne-
malého počtu dobrovolníků připravila místní 
občanská sdružení Oáza, Fabiánek a Rorejs. 
Po splnění deseti zábavných úkolů, mezi nimiž 
nechyběla oblíbená lanová prolézačka připra-
vená mníšeckými skauty či plyšáková střelni-
ce, se děti až do pozdních odpoledních hodin 
bavily na ploše městského cvičiště. Mohly si 
tam prohlédnout vybavení hasičského auta  
a vyzkoušet hasičskou stříkačku (trpělivými 
pomocníky jim byli hasiči SDH Stříbrná Lhota  
a Mníšek pod Brdy), zaskákat si na nafukovacím 
hradu a ti odvážnější vylézt na horolezeckou 
stěnu. Členové klubu Krav Maga-Kapap jim 

předvedli umění sebeobrany, slavný umělec 
Giorgio Fame představil originální Bleší cirkus, 
Páni Krašova prezentovali své umění rytířské 
a malé slečny zatančily v rytmu zumby. To vše 
dětskými písničkami propojovala kapela Lu-
boše Růžičky. Nechyběl eko-stánek ani výtvar-
ná dílna Lídy Pokorné - korálkování a malování 
na obličej. A nakonec se samozřejmě opékaly 
špekáčky. Děti si svůj letošní svátek opravdu 
hezky užily.  

Radka Volfová a Andrea Kučerová

Letos už posedmnácté uspořádala OÁZA pro 
děti, jejich rodiče a blízké pohádkovou cestu 
přes „sedmero hor a řek“ - tedy kolem koste-
la, pekárny, zámku, restaurace U Káji Maříka  
a mníšeckých rybníků s cílem na farní zahradě.

Na startu přivítal děti pohádkový Honza, kte-
rý měl původně v plánu vyrazit do světa, jeho 
zraněná noha mu v tom však zabránila a tak 
poslal děti místo sebe. Vybavil je ale „kouzel-
nou“ buchtou, po které dostaly velkou sílu  
a elán zvládnout všechny úkoly:

Zasadit semínko do květináče, uplést housku, 
doručit dopis, roznést hostům pití v restaura-
ci, položit tašky na střechu, umlít obilí, utkat 
látku, přišít knoflík, převézt kolečko s cihlami 

přes lávku, složit rozbitý obraz, postavit „krabi-
cový“ dům, chytit rybu, pořezat dříví a zatlouci 
hřebík.

Děti se během cesty seznamovaly i s řemesly, 
která jsou dnes už na ústupu, a do vandrovní 
knížky přibývalo jedno razítko za druhým. Ne-
nechaly se zaskočit ani náročným řemeslným 
kvízem. Při putování za krásou řemesel se také 
potkaly s kouzelným dědečkem, který jim po-
radil, kudy do světa. O bludný kořen nezakopl 
nikdo, a tak děti zdárně dorazily do cíle, kde 
dostaly pamětní list za vyučení se dvanáctero 
řemeslům. Po těžké lopotě se rády posilnily 
hadem z těsta pečeným nad ohníčkem.

OÁZA velice děkuje za spolupráci na této akci 
Městu Mníšek pod Brdy za finanční i mediální 
podporu, městské policii za zajištění bezpeč-
nosti při průchodu městem a především všem 
účinkujícím za obrovské nasazení na jednotli-
vých stanovištích, na startu i v cíli cesty, a to 
zástupcům Státního zámku Mníšek pod Brdy, 
pekařství a cukrářství Jarolímek, mníšecké 
farnosti, Junáka, Zálesáků, Rorejse, rodinného 
centra Klubíčko i jednotlivcům neorganizova-
ným v žádném spolku či sdružení (paní Kotou-
čové s dcerou, paní Štamberkové, paní Poulo-
vé, paní Kretschmerové). A samozřejmě všem 
dětem za hojnou účast!

Pavla Pšeničková, 
Občanské sdružení OÁZA

prVnÍ sKaLeCKÉ KOsenÍ Je Za nÁmI
Spolek Matice Skalecká uspořádal koncem června první kosení louky  
v Barokním areálu Skalka. A povedlo se. Přišli místní i přespolní, z mno-
ha míst a z mnoha končin naší země. I se zpívaly lidovky. Nálada skvělá, 
a to přesto, že kosení je dřina. Ale krásná dřina, kdy je práce vidět. Je 
skvělé, že se kosení zúčastnil i Petr Štěpánek, který to jednak umí, ale 
hlavně, ví, jak se kosa kuje, ostří a brousí. Anička přišla s celou rodinou, 
Zora a Pavla zuly boty, Míla vzal Petra a Ondru, Honza krojovou košili  
a všichni další dobrou náladu a radost.

Míla Holý ještě přišel s pranostikou na daný den: Na svatého Aloise,  
poseč louku, neboj se. Krásné. Nebát se a kosit. Nebáli jsme se a těšíme 
se na otavu.

Za spolek Matice Skalecká Miloš Navrátil
Foto Zora Kasiková

srdečně zve na farní zahradu děti i dospělé 
na oslavy Svatováclavského posvícení

v neděli 28. září 2014 odpoledne.
Těšit se můžete na posvícenskou stezku 
s úkoly, na dobročinný jarmark (výtěžek 

bude opět věnován na rekonstrukci 
OÁZY), na vystoupení kejklíře a také na 

koncert farní kapely F. R. K. Familion.

Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

OHLÉdnUTÍ Za pOHÁdKOVOU CesTOU

VYdaŘenÁ pOHÁdKOVÁ CesTa
Občas si říkáme, co vede člověka k tomu, že 
udělá něco pro druhé? Ambice, nutnost, sna-
ha zviditelnit se, zábava nebo touha sloužit?  
V případě mníšecké Pohádkové cesty pořáda-
né v půlce června sdružením Oáza jistě platí 
posledně jmenované. Navíc spojené s notnou 
dávkou nadšení pro věc. Službou rozumím roz-
hodnutí podělit se nezištně o svůj volný čas, 
dovednosti a nápady s ostatními – se všemi, 
kdo přijdou. Na akci jsme do Mníšku pozvali 
několik rodin. Všechny byly nadšené, tako-
vou pohádkovou cestu prý ještě nezažily. Akci 
bez zbytečného hluku, nafukovacích hradů,  
reklam a nadmíry sladkostí, zato „stylově čis-
tou“ (např. krojovým oblečením organizátorů), 
zábavnou (např. úkoly i pro dospělé) a nápadi-
tou (např. stavění z velkých krabic). Budiž tedy 
tento článek brán jako velká poklona Zuzce 
Bartákové, Kačce Typlové, Pavle Pšeničkové  
a všem skvělým řemeslníkům.

Josef a Jana Porschovi
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Zatímco se náměstí F. X. Svobody pozvolna 
zaplňovalo pouťovými stánky, od kostela  
sv. Václava vyšlo na Skalku procesí v čele  
s panem farářem Janem Dlouhým.  Tradiční 
barokní poutní písně v podání souboru staré 
hudby Ritornello přitahují nejen mníšecké, 
ale i přespolní poutníky – a nejinak tomu bylo 
i tentokrát, v sobotu 19. července.

Slavnostní dopolední mši v barokním areálu 
Skalka celebroval mníšecký farář P. Jan Dlou-
hý.  Po jejím ukončení zahrál návštěvníkům 
Familion – farní rodinná kapela.  V kostelíku 
sv. Maří Magdalény se uskutečnila verni-
sáž výstavy obrazů Evy Hernández, známé  
pod uměleckým jménem Eva Ova. Křehkou 
krásu jejích jemných obrazů umocnila hra na 
harfu v podání mladé harfenistky Dominiky 
Ťukové. 

Na pódiu před kostelíkem pak pokračoval 
kulturní program pěveckým vystoupením 
Miroslavy Časarové. Za doprovodu klavírist-
ky Magdy Šírkové rozezněla svůj podmanivý 
soprán v písních světových i českých klasiků 
i ve výběru známých operních árií. Nadšené 

publikum odměnila přídavkem z Lehárovy 
operety Giuditta.

Odpoledne na Skalce zakončilo čtení z Bible 
a pobožnost u kapliček křížové cesty, jejichž 
oprava v nedávné době započala.

Na náměstí F. X. Svobody zahájila kulturní 
program temperamentní česko-kubánská 
skupina Mezcla Orquesta. Její vystoupení, 
stejně jako následující koncert kapely The Tap 
Tap pod vedením Šimona Ornesta, mělo vel-
ký úspěch.  Řady diváků ještě zhoustly před 
vystoupením Anety Langerové – a Aneta di-
váky nezklamala!  

Skvělým závěrem odpoledního koncertního 
bloku pak bylo více než hodinové vystoupení 
Václava Neckáře se skupinou Bacily. I když už 
náměstí pokryl milosrdný stín, stále panova-
lo velké horko – ale zdálo se, že je zpěvák ani 
nevnímá. Jako Čaroděj Dobroděj očaroval Va-
šek zcela zaplněné náměstí svým kouzelným 
hlasem. Divákům, kteří se nechtěli rozloučit, 
ještě několik písní přidal… včetně magické 
Půlnoční. 

Nedělní dopolední představení pro děti ve 
farní zahradě zahrálo pražské divadlo Elf. 
Adaptaci staré francouzské pohádky Kocour 
v botách, hranou ve svižném tempu a v ná-
paditých kulisách, ocenili diváci všeho věku.  
Ve stínu velkého ořešáku se jich sešlo od-
hadem na sto dvacet – svým dobrovolným 
vstupným  přispěli na další etapu rekonstruk-
ce komunitního centra OÁZA.

Zakončením letošního kulturního programu 
Skalecké pouti byl koncert duchovní hudby  
v kostele sv. Václava. S programem složeným 
z děl klasiků duchovní hudby se představili 
sopranistka Daniela Demuthová, houslo-
vý virtuos Alexander Shonert a varhaník  
Vladimír Jelínek. Netradičním zpestřením  
programu byla varhanní improvizace na  
témata vybraná samotnými posluchači. 

Jarmila Balková

Foto Zuzana Stýblová (1, 4)  
a Jarmila Balková (2, 3, 5)

mnÍŠeCKOU sKaLeCKOU pOUť naVŠTÍVILY TIsÍCe LIdÍ

1 2
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Vážení spoluobčané, návštěvníci města Mníšek pod Brdy, lidé dobré 
vůle, rodinní příslušníci, přátelé. Rád bych se s vámi podělil o dobrou 
praxi v našem Domečku.

Jistě se všichni shodneme na tom, že nás v našem životě čeká nejedno 
těžké rozhodnutí. K nim patří situace, kdy se ze zdravotních, sociálních 
či rodinných důvodů ocitneme na křižovatce a nevíme, co dál. Síly  
docházejí, nikdo nemá čas, nebo nemáme nikoho, kdo by podal po-
mocnou ruku. Pak přichází okamžik rozhodnutí zvolit naši službu – 
službu domova pro seniory. Toto rozhodnutí často ovlivňují „zaručené“ 
výpovědi lidí, kteří v takovém zařízení nikdy nebyli, nebo kolektivní 
paměť dob minulých, kdy v těchto zařízeních docházelo někdy i k po-
rušování lidských práv. Těmto dobám je však díkybohu odzvoněno!

Pravdou je, že kvalita těchto zařízení se do určité míry odvíjí od finanč-
ních prostředků, kterými disponují. Náš Domov pro seniory neboli  
Domeček, jak jej nazýváme, se bohužel netěší přízni finančních dotací 
od Středočeského kraje, je zařízením obecním, ale o to zdravější vzta-
hy zde panují. 

Za svůj život jsem viděl mnohá zařízení, kde mají podlahy z mramoru 
či křesílka z ratanu, ale radost v očích nebo úsměv ve tvářích tamějších 
uživatelů jsem nespatřil. Nikde nesedávali uživatelé pospolu a nesdíleli 
radosti či trampoty všedního dne. Domeček žije aktivně den za dnem. 
Denně se potkáváme, s uživateli komunikujeme při besedách, na  
„radách starších“ nebo kdykoli potřebují, cvičíme, vyrábíme, cestu-
jeme, každoročně plesáme a někdy jen tak odpočíváme. Vše se řídí 
našimi zdravotními a finančními možnostmi. 

Žádný domov pro seniory nemůže nahradit domov, odkud přicházíte, 
ale může se pokusit nabídnout cestu jinou. Podat pomocnou ruku, 
pohladit na duši i těle, dát bezpečné zázemí i pocit důležitosti kaž-
dého z vás. V našem Domečku se snažíme zapojit každého, kdo má 
dobrou vůli i chuť. Někdy je nám nápomocna i dobrá „babská rada“ či 
životní zkušenosti od vás.

Jsem šťastný, že naši velkou rodinu podporují i vaši rodinní příslušní-
ci, kteří nám pomáhají spolufinancovat službu, zúčastňují se aktivně 
našich společných akcí a když životní pouť skončí, najdou i v tak těžké  
situaci slova díků pro personál Domečku. Ne vždy, ale i takto naše 
služba pro vás končí. Ztráta každého z vás je těžkou ztrátou i pro naši 
rodinu v Domečku, ale těchto případů je jen pár. Každý se s tímto vy-
pořádává po svém a s tím i od nás odchází.

Služba je to nelehká, vnímáme ji jako poslání, ale finančně je nedo-
ceněna. Náš Domeček zahájil z důvodu progrese onemocnění novou 
službu pro uživatele s lehčími stupni demence a Alzheimerovy choro-
by, kterými v současné době trpí době třetina našich obyvatel. Kdyby-
chom tuto novou službu – domov se zvláštním režimem – neotevřeli, 
museli bychom se s nimi rozloučit, poněvadž by nesplňovali kritéria 
uživatelů služby „klasického“ domova pro seniory. Tento krok se nám 
tak daří do jisté míry oddálit, ale naše možnosti zachování nové služby 
jsou omezené, právě z finančních důvodů. Tuto službu nelze provozo-
vat bez kvalifikovaného a dostatečného personálu, bohužel dotaci na 
ni od MPSV jsme v plné míře nedostali. 

Rozhodli jsme se tedy, že nebudeme jenom čekat, ale půjdeme cestou 
vícezdrojového financování. A tak jsme ode dne 19. 7. 2014 zahájili 
veřejnou „Sbírku pro Domeček“, jejímž cílem je získat prostředky na 
nákup bezbariérového vozidla a zřízení relaxační místnosti SNOEZE-
LEN pro uživatele s demencí a Alzheimerovou chorobou. Přispět nám 
můžete do kasičky, umístěné přímo v Domečku, nebo na transparent-
ní účet číslo 20036-388060359/0800. V rámci Sbírky také prodáváme 
výrobky, které vytvářejí uživatelé s pomocí zaměstnanců Domečku.  
Z jejich prodeje jde 70 % na konto Sbírky. První prodej jsme vyzkouše-
li na Skalce při příležitosti tradiční Skalecké pouti. Obzvláště se líbily 
látkové tašky, podomácku dělané ovocné sirupy a marmelády, chňap-
ky, malované hrnečky a sklenice. Prostředky získané ve Sbírce budou 
použity k výše zmíněnému účelu, jako mzdové prostředky je použít 
nelze. O jejich stavu vás samozřejmě budeme průběžně informovat. 

V rámci Sbírky pro Domeček bychom vás rádi pozvali dne 6. 9. 2014 na 
benefiční koncert, který se uskuteční v areálu zahrady Státního zám-
ku Mníšek pod Brdy a na Den otevřených dveří do našeho Domečku. 
Připravili jsme pro vás bohatý program. Vystoupí Vlasta Horváth, Heidi 
Janků, Rangers Band, Balzám a mnoho dalších účinkujících. Budete si 
moci vyzkoušet gerontooblek, ve kterém na vlastní kůži pocítíte ne-
lehkost stáří, děti zase potěší skákací hrad, různé soutěže nebo jízda na 
koních či vozíčcích. Přitom si pochutnáte na dobrém jídle a pití. Podpo-
řit nás můžete i zakoupením výrobků našich seniorů. Bližší informace 
o celé této akci najdete již brzy na plakátech po celém Mníšku a okolí. 
Za pomoc při organizování celé této akce bychom rádi poděkovali na-
šim partnerům – Městu Mníšek pod Brdy, Státnímu zámku Mníšek pod 
Brdy, paní Vlaďce Pirichové, panu Marku Inderkovi, zaměstnancům  
Domečku a našim sponzorům.

Přispějte prosím každý podle svých možností. Stáří není jen slovo 
„daleké budoucnosti“, jednou dosedne i na naše křídla. Je moudré  
a spravedlivé pouze v tom, že čeká každého z nás. Děkuji touto cestou 
všem lidem dobré vůle.

Jan Daniel, ředitel

Domeček – to jsou hlavně lidé, tedy naši senioři se svými životními  
příběhy. Některé jsou veselé, jiné smutnější, o to větší máme  
radost, když jsou u nás spokojení. O svůj příběh a zkušenost s poby-
tem u nás se s námi podělila paní Miloslava (93 let) a my jej chceme, 
s jejím dovolením, autenticky zprostředkovat i vám: 

Je mi 93 let, v Domově seniorů v Mníšku pod Brdy budu za pár dní  
5 let. Od narození jsem žila v rodinném domku, léta, starosti a nemoci 
přicházely. Měla jsem s chůzí dlouho, ještě při zaměstnání, stále větší 
potíže a přišlo nejhorší, umělá kyčel se mi rozsypala. Na operaci kyčle 
na ortopedii Bulovka mě odmítli operovat pro můj pokročilý věk – co 
dál? Nejsem schopna naprosto žádného pohybu s nemocnou nohou 
– trápily jsme se s dcerou doma celé léto – i noci, syn na můj silný ná-
tlak sháněl pomoc. Mně bylo ihned jasné, že to chce stálou péči. Nikdo  
v rodině nikdy takovou péči nepotřeboval! Byly velké protesty od  
některých členů rodiny, dokonce ještě dlouho za mého nynějšího  
pobytu. Děti se o mě chtěly postarat samy. Dnes je vše v pohodě!  
Nakonec žádosti podané do Domova bylo vyhověno. Byla jsem připra-
vena na všechny možnosti.

Chválím pana ředitele – je to lidumil, sestřičky obdivuji. Můj pobyt za 
ty roky zde – bez nadsázky – je dodnes k mé úplné spokojenosti. Ne-
lituji jediného dne zde: v „Domečku“ – jak jej nazývá pan ředitel – se 
stále ukazuje láska k lidem – klientům, všestranně jsme zaopatřeni ve 
dne v noci. Po dobu, co jsem zde, se všechno vylepšilo, hlavně díky pří-
stupu pana ředitele. 

Vypsat vše nejde, ale Domov by si to moc zasloužil. Je tu krásná kra-
jina, zeleň, teplo, čisto, strava, přístup k lidem – program pro zábavu 
a pilné ruce. Mám svůj pokoj, plně se vyžívám ve svých zálibách, dnes 
tu mám spokojený nový trvalý domov. A zase bez nadsázky: ochota, 
neúnavná péče zlatých lidí, kteří se o nás – v klidu – denně starají. Celá 
rodina dnes ráda uznává, že jsme dobře pochodili a já jsem tu našla 
krásné celkové zaopatření, které doma při nejlepší vůli i lásce rodina 
nemůže poskytnout.

Díky, Domečku! 
Uživatelka paní Miloslava

„Tam, Kde JInÍ KOnČÍ, mY ZaČÍnÁme“
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K VÝrOČÍ aUTOrKY KÁJI maŘÍKa
Ctitelé díla Marie Wagnerové-Černé děkují radě 
města a zastupitelstvu města Mníšku pod Brdy za 
laskavou podporu při snaze o ocenění spisovatel-
ky i za spolupráci 
a výraznou po-
moc při přípravě 
slavnostního od-
halení pamětní 
desky autorce, 
která proslavila 
Mníšek a jeho 
krásu mezi něko-
lika generacemi 
čtenářů.

Zvláštní poděkování pak patří panu Miloši Navrátilovi, vedoucí-
mu odboru kanceláře starosty města, za jeho obětavou pomoc 
a osobní nasazení v této věci. Náš upřímný dík patří také paní 
Tereze Středové za její mimořádný podíl při organizaci literární-
ho čtení z knih Marie Wagnerové-Černé i za veškerou laskavou 
podporu této akce. 

PhDr. Jiřina Barnettová, Brno

BfT na pOdZIm 2014
Na podzim se na náměstí F. X. Svobody 
uskuteční ještě tři farmářské trhy – v so-
botu 6. září, v sobotu 27. září a v sobotu 
18. září, vždy od 8 do 13 hodin. Nakou-
pit si budete moci masné a mléčné vý-
robky, med, koření, ovoce a zeleninu, 
brambory a cibuli k okamžité spotřebě 
i na sklad, trvalky a dřeviny k sadbě  
a další produkty. Tržiště bude jako vždy 
doplněno řemeslnými stánky.

Na sobotu 27. září dopoledne se 
chystá již čtvrtý ročník soutěže  
O putovní pohár za nejlepší Kájovy 
rozpíčky. Na podstavec putovního po-
háru přibude štítek se jménem dalšího 
vítěze. Můžete to být i vy, pokud se do 
soutěže přihlásíte. Kontakt: mks@mni-
sek.cz, 318 592 280.Podrobnosti budou 
včas zveřejněny na plakátech a na we-
bových stránkách města.

Mnohé hospodyňky by se rády zúčast-
nily, ale netroufají si. Není to však nic 
příliš obtížného – jde o tradiční kynuté 
pečivo s náplní podobné buchtám. Ne-
bojte se tedy a přihlašte se včas – kromě 
putovního poháru čekají na zúčastněné 
hodnotné ceny věnované mníšeckými  
i přespolními sponzory.
Výtěžek z prodeje soutěžního pečiva 
bude věnován na opravu barokního 
areálu Skalka – kapliček křížové cesty. 

Pro inspiraci přinášíme jeden z receptů, 
publikovaný v knize Kája Mařík – sku-
tečnost nebo legenda:
Zaděláme tužší těsto z 35 dkg hladké 
mouky, 10 dkg tuku, 1 žloutku, s troškou 
soli a kváskem z 8 lžic mléka, 2 kostek 
cukru a 2 dkg droždí. Těsto dobře vypra-
cujeme a vyválíme z něj 8 kulatých pla-
cek, pokud možno stejných. Na polovinu 
z nich natřeme povidla vylepšená tro-
chou skořice a vanilkového cukru, okraje 
potřeme bílkem – to proto, aby se nám ty 
zbylé placky dobře přilepily na ty naplně-
né. Okraje pevně přitiskneme, aby se nám 
rozpíčky při pečení neotevřely.
Necháme chvíli kynout, povrch potřeme 
vejcem a pečeme do červena, během pe-
čení žár zmírníme. Chutnají báječně, jsou 
levné – vždyť je pekla maminka hajná –  
a křupají jako oříšky…

Jarmila Balková
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ZVeme VÁs na  
VernIsÁže ZÁŘIJOVÝCH VÝsTaV na sKaLCe

V kostelíku sv. Maří Magdalény 
představí v září 2014 své obrazy 
fotografka, malířka restaurátorka 
Hana mislerová, roz. Kurková 
(1979).

Výtvarnice je členkou volného 
fotografického sdružení „Toula-
vé čočky“. V současné době se ve 
své volné tvorbě zabývá krajino-
malbou a makrofotografií. Dále 
se věnuje textilní tvorbě a výrobě 
šperků. 

Na vernisáž jste zváni v pátek 5. září v 17 hodin.  

V sále kláštera budou svá díla ve společné expozici vystavovat  
Jaroslav Bezděk, Eva Hodinková a Jaroslav Jocov. 

Jaroslav Bezděk (1950) je absol-
ventem pražské Výtvarné školy 
Václava Hollara, tvůrcem loutek 
pro české filmové a televizní  
animované filmy. Spolupracoval 
s řadou předních tvůrců v tomto 
oboru, mj. na trilogii Fimfárum 
nebo filmu Autopohádky. Malbě 
se věnuje od roku 1975, kdy měl 
první výstavu v galerii Ecce Terra – 
a právě svými obrazy se představí 
na Skalce. 

eva Hodinková (1978) je absol-
ventkou pražské Výtvarné školy 
Václava Hollara Praha, obor pro-
pagační výtvarnictví (1992-1996) 
a DAMU, obor alternativní a lout-
ková scénografie (2000-2005).  
V roce 1999 spolupracovala s bra-
try Petrem a Matějem Formanový-
mi na představení LOĎ TAJEMSTVÍ. 
Na Skalce představí své loutky.

Jaroslav Jocov (1954), náš blízký 
soused, vystavuje na Skalce již po-
třetí, vždy v rámci jiného výtvar-
ného seskupení. Vyučil se rytcem 
kovů, poté večerně vystudoval 
Výtvarnou školu Václava Holla-
ra v Praze. Na přelomu tisíciletí  
absolvoval keramický kurz v ateli-
éru „K“ Květy Vondráčkové a začal 
se naplno věnovat keramice. 

Na vernisáž jste zváni v sobotu 6. září v 16.30 hodin. 
Vernisáž se koná v rámci kulturního programu Dnů evropského 
dědictví na Skalce, po ukončení koncertu klasické hudby v sále 
kláštera.

Expozice potrvají do neděle 28. září (výstava trojice výtvarníků v kláš-
teře) resp. do neděle 2. listopadu 2014 (výstava Hany Mislerové v kos-
telíku) a budou přístupny v sobotu, neděli a svátek od 10 do 17 hodin,  
v úterý-pátek od 13 do 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na obnovu areálu Skalka.

Jarmila Balková

dnY eVrOpsKÉHO dĚdICTVÍ 2014 na sKaLCe

sobota 6. září 2014
15.00 GOD SAVE THE KING! 

Komorní koncert v sále kláštera

Hudbu barokní Británie zahraje SOCIETAS MUSICALIS:  
Lucie Vocelová – zobcové flétny, Lucie Libichová – fagot  

a zobcové flétny, Alena Maršíková Michálková – cembalo 

V programu zazní díla  
Gottfrieda Fingera, Williama Crofta, Williama Williamse,  

Williama Byrda a Georga Friedricha Händla.

16.30 Vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Bezděka, 
loutek Evy Hodinkové a keramiky Jaroslava Jocova 

v sále kláštera 

V kostelíku sv. Maří Magdalény bude možno si prohlédnout 
expozici obrazů HANY MISLEROVÉ. 

V sobotu 6. září od 10–17 hod. zpřístupnění poustevny 
s Pietou Jana Brokofa. 

Do areálu Skalka bude v sobotu 6. září vypraven 
autobus s odjezdem ve 14.15 hod. od Domova pro seniory  

pod Skalkou, resp. 14.30 hod. z náměstí F. X. Svobody.

neděle 7. září 2014
10.00–17.00 hod. 

Prohlídka objektů kláštera a kostelíka sv. Maří Magdalény  
včetně výstavních expozic.

KOnCerT BarOKnÍ HUdBY na sKaLCe
6. září od 15 hodin se v prostorách 
kláštera na Skalce bude konat  
komorní koncert barokní hudby  
v podání pražského souboru Soci-
etas Musicalis. 

Program nazvaný God Save the 
King představí díla skladatelů 
barokní Británie, kteří část svého 
života prožili za vlády krále Ja-
kuba II. Díla pro jednu nebo dvě 
zobcové flétny přednesou Lucie 
Vocelová a Lucie Libichová. Obě 
hudebnice doprovodí na cembalo 
Alena Maršíková. 

Program je součástí Dnů evrop-
ského dědictví 2014. 

Dobrovolné vstupné bude věno-
váno na opravu Skalky.

Jarmila Balková
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sBÍrKa „pŘInes padesÁTnÍK“
30. 6. 2014 skončila sbírka „Přines padesátník“. Celkem se sešlo  
1 633 padesátihaléřů, tj. 816,50 Kč. Vybrané padesátníky byly 
poslány na Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN  
a LFUP v Olomouci, kde budou použity na humanizaci prostředí, 
nákup přístrojového vybavení, materiálu a neinvestiční výdaje 
Dětské kliniky FN v Olomouci. 

Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Hana Jeřábková a Tereza Bauerová, knihovnice

ZÁJeZd na mUZIKÁL snĚHOVÁ KrÁLOVna
MKS nabízí vstupenky na představení nového původního českého 
rodinného muzikálu autorů Zdeňka Bartáka a Aleny a Jana Pixových 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, který v režii Lumíra Olšovského uvede na podzim 
2014 divadlo Hybernia. V titulní roli se představí oblíbená Dagmar 
(Dáda) Patrasová. 

Muzikál vznikl volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena. Na rozdíl 
od původní pohádky zde Gerda a Kay nejsou děti, ale mladí lidé, kteří 
mají před svatbou. Příběh není ponurý a smutný, naopak obsahuje 
řadu humorných situací, které pobaví nejen malé, ale i velké diváky. 
Silnou složkou muzikálu hudba Zdeňka Bartáka přesně vystihující 
nálady, povahy, dramatičnost příběhu i humorné situace, to všechno 
v dokonalém aranžmá Daniela Bartáka. Písňové texty pocházejí z pera 
Kristýny Pixové a v první řadě režie Lumíra Olšovského. Text ústřední 
písně Sněhová královna napsal Ondřej Suchý.

Představení se koná v neděli 9. listopadu od 15 hodin.

V případě více než 20 zájemců bude vstupenka se slevou stát 396 Kč  
a bude zajištěn autobus (cena za dospělého 100 Kč, za dítě do 15 let 
50 Kč).

Zájemci si mohou závazně rezervovat vstupenky a místo v auto-
buse do neděle 14. září na e-mailu mks@mnisek.cz nebo na telefonu  
318 592 280. 

prO dOspĚLÉ
Christiane F.
MŮJ DRUHÝ ŽIVOT
Pokračování bestselleru My děti 
ze stanice ZOO.

MATTHEWS, Owen
BABYLON MOSKVA
Kniha Owena Matthewse je 
beletristicky zpracované otřesné 
svědectví o Rusku 90. let.

PEKÁRKOVÁ, Iva
PÉRA A PERUTĚ
Prostý příběh o přátelství, 
autostopu, lásce, touze a ochraně 
přírody.

ŠTEFLOVÁ, Adriana
FORMAN VS. MENZEL
Srovnání režisérských osobností 
je příznačným motivem knihy, 
která si klade za cíl odhalit  
příčiny a souvislosti, proč právě 
tito dva umělci získali Oscara  
i celosvětové uznání.

MAYLE, Peter
FRANCOUZSKÉ HODOKVASY
Peter Mayle, vyzbrojen vidličkou, 
nožem a vývrtkou, nás tentokrát 
zavede do všech koutů Francie 
a podělí se s námi o potěšení, 
které může francouzský stůl 
nabídnout.

POŽÁROVÁ, Lenka
MUŽ S VŮNÍ KÁVY, ŽENA  
SE ŠPETKOU SKOŘICE
Autorka kuchařek vyráží do 
Střední Ameriky, kde v doprovodu 

charismatického obchodníka 
s kávou zažívá mnohá 
dobrodružství.

 prO dĚTI
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
PRVNÍ ENCYKLOPEDIE
Celobarevná kniha s nápaditou 
grafickou úpravou přináší 
v devatenácti tematických 
oddílech mnoho zábavy  
a poučení pro nejmenší děti.

WALLIAMS, David
KRYSBURGER
Zoe se cítí osamělá a nešťastná. 
Proto se zaraduje, když jednoho 
dne do jejího pokoje zabloudí 
roztomilé krysí mládě - neděste 
se, může se to stát i v lepších 
rodinách.

REMEŇOVÁ, Marcela
OSM SVĚTŮ
Český knižní thriller teprve 
třináctileté autorky se odehrává  
v současném New Yorku  
a vypráví příběh sedmnáctileté 
Ley Layerové, obyčejné 
středoškolačky, kterou kromě 
zvláštních temných snů nic 
netrápí.

LANDWEHR, Kerstin
NEJNAPÍNAVĚJŠÍ 
EXPERIMENTY PRO DĚTI
Více než 60 experimentů 
představí zvídavým badatelům 
fascinující jevy z oblasti biologie, 
chemie a fyziky.

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

V neděli 7. září v 17.00 se v kos-
tele sv. Václava uskuteční kon-
cert v rámci Dnů evropského 
dědictví 2014. 

S programem složeným z děl An-
tonína Dvořáka a Leoše Janáčka 
vystoupí sopranistka Feng-yűn 
Song za doprovodu klavíristky 
Lenky Navrátilové.

feng-yűn song je čínská zpěvačka a hlasová pedagožka. Narodila se  
a vyrostla ve městě Jiamusi v severovýchodní Číně. Od svých šesti let 
se učila pekingskou operu, kterou pak dvanáct let studovala u paní 
Šang Chuej-min, uznávané čínské operní osobnosti, pěvkyně a herečky,  

následovnice významné rodové školy Šang. V letech 1983-85 pokra-
čovala po maturitě ve vysokoškolském studiu oboru bohemistiky na 
Institutu cizích jazyků v Pekingu. Od roku 1985 zahájila absolventské 
studium oboru českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Karlovy 
university v Praze, které pak v roce 1994 dokončila doktorátem. Od roku 
1995 aktivně působí na české hudební a kulturní scéně. 

Vydala šest autorských hudebních alb. Spolupracuje jako moderátor-
ka s Českou televizí, přednáší a koncertuje. Mnoho dalších zajímavých  
informací naleznete na webu umělkyně http://www.fengjunsong.cz.

Koncert bude proveden v českém a čínském jazyce. Příspěvek na uspo-
řádání koncertu je dobrovolný.

Jarmila Balková

KOnCerT V KOsTeLe sV. VÁCLaVa



22

Kultura, společnost

na ZÁmKU mnÍŠKU pOd BrdY  
se anI na KOnCI LÉTa  
nUdIT neBUdeTe
I když jsou prázdniny už pryč, léto přeci jenom 
ještě nekončí a na zámku v Mníšku se stále 
něco děje. Na konci srpna tu bude koncerto-
vat Lenka Filipová s dcerou, proběhne oblíbe-
ná Hradozámecká noc, Mníšecké kulturní léto 
bude v zámecké zahradě zakončeno koncer-
tem Hany a Petra Ulrychových, čekají nás Dny 
evropského dědictví a o víkendech i nadále 
dětské prohlídky.

V rámci programu Concertino 2014 vystoupí 
na Mníšku oblíbená zpěvačka se sametovým 
hlasem Lenka Filipová. V pátek 29. srpna od 
19.00 hodin se rozezní pásmo notoricky zná-
mých hitů i čerstvých novinek. Zpěvačka si při-
vede také speciálního hosta, kterým nebude 
nikdo jiný, než stále populárnější dcera Lenky 
Filipové Lenny. Lenny se nedávno stala obje-
vem roku na cenách Anděl, její maminka pro 
změnu slavila úspěch získáním Zlaté desky. 
Pro návštěvníky s trvalým bydlištěm v Mníšku, 
Rymáni nebo Stříbrné Lhotě je po předložení 
dokladu připraveno zvýhodněné vstupné ve 
výši 120 Kč. 

Na akci Hradozámecká noc, která se koná  
v sobotu 30. srpna, chystáme od 16 hodin  
speciální prohlídky pro děti i pro dospělé, 
tentokrát na téma Kouzlení. Návštěvníci usly-
ší opět něco nového, co se na běžných pro-
hlídkách nedozvědí. Ale pozor! Program pro 
děti začíná v zámecké zahradě už dopoledne 
v 10.00 hodin. Kromě prohlídek se jim otevře 
výtvarný ateliér, šermíři předvedou svá vystou-
pení, promítají se pohádky. Dospělí budou mít 

možnost ochutnávky vín při pěkné hudbě.  
Ve 21.00 čeká všechny slavnostní ohňostroj  
v zámecké zahradě.

V sobotu 13. září od 18.00 zveme příznivce  
lidové hudby, folklóru a krásného hlasu na vy-
stoupení známé sourozenecké dvojice Hany  
a Petra Ulrychových, kteří se samozřejmě před-
staví i se svou doprovodnou skupinou Javory. 
Hana a Petr Ulrychovi už v roce 1974 uvedli na 
trh své legendární album Nikola Šuhaj loupež-
ník a od té doby až dodnes jsou jejich hlavní 
stylizací moravské lidové písně a moravský 
folklór. Hana Ulrychová patří mezi zpěvačky 
s nejčistším a nejznělejším hlasem. Společně 
se svým bratrem vystupovala také v několika 

brněnských muzikálech, které sám Petr Ul-
rych zhudebnil. Mezi ně patří Koločava, Máj či  
Radúz a Mahulena.

Ve dnech 6.-14. září se konají Dny evropského 
dědictví, jejichž cílem je podporovat návštěv-
nost, informovanost a ochranu kulturních 
památek. Dny evropského dědictví mají dlou-
holetou tradici, v České republice se konají 
již od roku 1991. Na mníšeckém zámku bude  
v jejich rámci návštěvníkům denně kromě 
pondělí nabízen vstup na jeden prohlídkový 
okruh zdarma.

Kromě dvou klasických prohlídek pro dospělé 
návštěvníky stále zveme do zámku samozřej-
mě i rodiny s dětmi na prohlídky dětské. Jak 
pozná rosnička, že bude pršet? Kde se zabydlel 
skřítek Zádveřník? V jaké pohádce poskakoval 
pejsek Tajtrlík? Sluší to naší trpaslici Parádni-
ci? Na dětských prohlídkách se děti nemusí 
bát povídat. Budou si vyprávět s pohádkovou 
průvodkyní, zabaví se a určitě se dozví mnoho 
zajímavých informací! Při prohlídkách Cesta za 
pohádkou budou hádat, jaké známé pohádky 
se jim u nás schovaly, při Putování za zámec-
kými skřítky jim představíme hodné i zlobivé 
skřítky a trpaslíky, kteří se nám do zámku na-
stěhovali, a při prohlídkách Mazlíčci a zvířát-
ka šlechtických pánů povyprávíme o tom, 
jaká zvířata se dřív chovala na šlechtických  
a panovnických sídlech. Kdy se zakládaly prv-
ní zvěřince? Jaká exotická zvířata znali lidé  
v dřívějších časech? Měli na Mníšku také ně-
jakého mazlíčka? Jak vypadal pták dodo? Na  
dětské prohlídky si, prosíme, rezervujte místa 
na tel. 318 590 261. 

Marie Charvátová,  
průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

Okénko do historie  
zámku mníšku

ZBOžnÝ pan serVÁC  
a JeHO pamĚTI
Vzpomínáte na vyprávění o tom, 
že prý měl stavitel zámku Servác 
Engel pletky s bytostmi ďábel-
skými? Že upsal svou duši peklu, 
aby mu čert pomohl postavit zá-
mek? Jistěže tomu tak být nemo-
hlo! Vždyť to byl hluboce věřící  
a zbožný pán, který uctíval Svatou 
Trojici a pomáhal svým bližním. 

Tři nárožní věže, které na zámku stojí, nechal podle svých slov vybudovat 
právě ke cti Svaté Trojice. A jakže to všechno víme? Přece ze Servácovy 
vlastnoručně psané pamětní knihy. Věže on sám popisoval jako rondely. 
Položením základního kamene pod prostředním rondelem byla kdysi 
zahájena stavba zámku. A jak tento slavnostní akt probíhal?

„Tak se roku 1656 začal, jak je to správné, ve jménu Božím stavět zámek 
Mníšek a 11. května byl posvěcen první kámen a byl sepsán na pergamenu 
zvláštní spis, jenž byl vložen do základního kamene, který byl ke cti 
Nejsvětější Trojice položen pod prostředním rondelem v ose proti mostu, 
mnou a mým synem Servácem, kterému tehdy šlo na šestý rok, a můj farář 
Šebestián Prášek ho požehnal...“

Servácova pamětní kniha je významným pramenem a zdrojem 
informací týkajících se stavby zámku i veškerých finančních výdajů. 
Jakým způsobem byly věže postaveny? Jak drahé bylo různé vybavení 
zámku? Kolik zlatých pan Servác zaplatil za vzácný obraz do rodinné 
kaple? To vše si pečlivě sepsal a my vám něco z toho prozradíme  
v dalším díle Zpravodaje.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

NA ZÁMKU  
V MNÍŠKU POD BRDY 

30. 8.  

Program zahájen  od 10:00 v zámecké zahradě. 
 

PROMÍTÁNÍ POHÁDEK 
VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI 

OCHUTNÁVKA VÍN  S HUDBOU 

ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ 

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY  
  PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 

OHŇOSTROJ 
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Vážení přátelé,
přijměte od nás pozvání na již čtvrtý běh 
kurzů Alfa pořádaný v Mníšku pod Brdy.

Loňský kurz byl více než úspěšný a v počtu 
účastníků předstihl naše nejsmělejší očekává-
ní. I když na pozvánkách byla zmínka, že ka-
pacita kurzů je omezena, neměli jsme to srd-
ce další a další hlásící se zájemce odmítnout.  
A tak chvílemi divadélko praskalo ve švech. 
Kurzem prošlo, pokud jsme dobře počítali, 
41 hostů. Někteří vydrželi část kurzu, jiní přišli 
pouze jednou, ale těší nás, že víc jak polovina 
hostů s námi zůstala až do konce.

Téma přednášek najdete na pozvánkách či 
na www.kurzyalfa.cz
Celý kurz je zdarma. 

Začínáme ve čtvrtek 25. září od 19. ho-
din, tentokrát v salónku zámecké restaurace  
v Mníšku pod Brdy. Prosím zarezervujte si místo 
na mailové adrese kurzalfamnisek@gmail.com 
nebo SMS zprávou na tel. 608 033 898.

Těšíme se na vás a připojujeme osobní pozvá-
ní některých, kteří kurz absolvovali v loňském 
roce.

Za tým organizátorů
Jitka Izáková

Když jsem se rozhodl navštěvovat kurzy Alfa, tak 
jsem byl jen zvědavý, co se za tím skrývá. Už po 
první přednášce a následném posezení s ostat-
ními účastníky tohoto kurzu jsem byl rozhodnut, 
že půjdu na další přednášky a zjistím více o pod-
statě křesťanství z pohledu běžného křesťana. 
Jsem velmi rád, že jsem se tohoto kurzu zúčastnil 
a že mne zaujal natolik, abych pokračoval v hle-
dání odpovědí na mé otázky i po tomto kurzu. 
Doporučuji tyto kurzy každému, kdo má zájem 
poznat křesťanství i z jiného pohledu než jen  
z médií či kostela a nebo si jen poslechnout, co to 
křesťanství vůbec je. 

Ing. Alexandr Dubina

Ráda bych povzbudila ty, kdo o kurzu uvažují, 
ale děsí je, že nebudou nikoho znát. Na kurz, kte-
rý se konal na podzim 2013 v Mníšku, jsem přišla 
bez osobního pozvání. Bydlela jsem v Mníšku 

pár týdnů a všimla jsem si velkého plakátu na  
kostele. Kurzy spolupořádala římsko-katolická 
farnost, což ve mě vzbuzovalo důvěru a neváhala 
jsem přijít na první večerní setkání. Po úvodním 
slově následovala večeře, po večeři přednáška 
a diskuze na dané téma. Překvapilo mě, s jakou 
otevřeností, upřímností a respektem lidé hovoři-
li. Rozdílný názor nikoho netrápil, ba naopak byl 
přijímán jako obohacující. V tomto duchu večery 
pokračovaly až do prosince. Některým z nás se 
setkávání líbilo natolik, že se ve stejnou dobu 
každý týden setkáváme dodnes. Alfa mi objas-
nila mnoho základních křesťanských otázek,  
o kterých jsem dlouho přemýšlela. Nasměrovala 
mě i mou rodinu na cestu víry v Boha. A dala mi 
mnohá přátelství, kterých si moc cením. Nevá-
hejte a jděte se podívat na první večerní setkání. 
Kdyby se vám večer nelíbil, tak na setkání další už 
přijít nemusíte. 

Lucie Tomečková

Byl člověk hříšný jeden. O zákonech vesmíru však 
leccos věděl. Já k víře předků svých jej přivést 
chtěl a tak jsem k němu děl: Do kurzů Alfa povo-
lal Tě Bůh, bys Vesmírem ho přestal zváti. Je víra 
v zájmu tvém, Bůh velké dary dá ti. 

Dnes víra jeho silnější je mojí. On ví, že hříchy 
jeho již odpustil mu Bůh. A ví, že v zájmu jeho je 
nemyslet už na ně. Zatímco má paměť stále za-
pomenout nechce na můj dluh. 

Daniel Nevečeřal

V minulém roce jsme se zúčastnili kurzu Alfa  
v Mníšku pod Brdy a před jeho zahájením jsme 
sami k sobě projevovali určitou zvědavost, ale  
i obavy o to, co v průběhu a obsahu tohoto kur-
zu můžeme získat. Již ale prvá setkání s předná-
šejícími, konzultanty i účastníky nás velice mile 
překvapila. 

Zvolená forma a obsah měly daleko k jakému-
koliv výraznému zveřejňování pouze informa-
cí. Náboženské problémy a učení byly zbaveny 
jakéhokoliv školometství a formality. Byli jsme 
v celém průběhu kurzu velice obohacováni na-
stolováním informací a problémů k zamyšlení  
a neustálému přemýšlení, při kterém jsme byli 
stahováni zejména v navazujících diskuzích  

k osobním hlubokým a objektivizujícím promýš-
lením, ovlivňovaným i ostatními účastníky dis-
kuzních kolektivů. Tento proces byl pro nás velmi 
cenný. Průběh jednotlivých probíraných témat 
byl pro nás tak zajímavý, že jsme se již vždy tě-
šili na příští schůzky. Nenahraditelnou trvalou 
činností je, že jsme zde poznali a navázali přátel-
ství s řadou kvalitativně a morálně významných 
účastníků, z nich s některými jsme v trvalém sty-
ku. Neradi jsme se s tímto kurzem a všemi lidmi 
loučili. Velmi rádi bychom se zúčastňovali i na-
dále podobných akcí. 

Manželé Maršíkovi

Přeji hezký dobrý den všem lidem z Mníšku  
a okolí! Co mohu říci o kursech Alfa? Osobně 
jsem uvěřil Bohu za jiných okolností, ale kurzy 
Alfa znám již asi 15 let. Jsem vždy nadšený z no-
vých lidí, kteří jsou tak úžasní, z nových názorů 
na dané téma… Je to příležitost se zastavit, 
zamyslet se nad životem, poznat lépe třeba své 
sousedy a navázat nové vztahy. Je to příležitost 
poznat živého Boha na lidech kolem sebe, že je 
živý, dobrý a že miluje i mě, i když si to mnohdy 
nezasloužím… Je to krása. Přijďte a uvidíte! Kdo 
hledá, jistojistě najde… Mějte se pěkně a těším 
se s vámi na shledanou.  

Jiří Ptáček

O kurzech Alfa jsem slyšela od svých známých 
 v Praze. Protože nejsem věřící, nezajímala jsem 
se o ně. Potom mě na tyto kurzy pozvali přátelé 
mojí dcery. Přihlásila jsem se na úvodní přednáš-
ku s tím, že to nejspíš bude i ta poslední. Přednáš-
ka byla velmi zajímavá. Nikdo mi nic nevnucoval, 
netlačil na mě, bylo jen na mně, jak se k tomu, 
co jsem právě vyslechla, postavím. A tak vše do-
padlo úplně jinak, než jsem předpokládala. Ab-
solvovala jsem celý kurz. Přednášky a hlavně dis-
kuse, které následovaly po přednášce, byly velmi 
otevřené a daly mi odpovědi na spoustu otázek.
Velmi příjemně mě překvapilo přátelské pro-
středí, vstřícnost a ochota všech zúčastněných 
vysvětlovat cokoliv, co mi přišlo nesrozumitelné 
nebo co jsem nepochopila. Kurz Alfa z vás „neu-
dělá“ věřící, ale mnohé objasní.Teď už záleží jen 
na mně, jak s těmito novými poznatky naložím.

Irena Kuchařová

Kultura, společnost

čtvrtek 25. září 2014 v 19 hodin
salónek zámecké restaurace
nám. F.X. Svobody 1
Mníšek pod Brdy

Vstup volný

Prosíme, rezervujte si místo nejpozději den předem.
Kontakty: tel. 608 033 898, kurzalfamnisek@gmail.com
www.farnost.mnisek.cz; www.kspraha.cz

pOZVÁnÍ na KUZrY aLfa
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Kultura, společnost

pOZVÁnÍ na BĚH nadĚJe 2014

Letošní již sedmý ročník Běhu naděje se 
koná v neděli 14. září 2014.

Jde o jednu z nejznámějších akcí podporujících 
boj proti rakovině, která navázala na populární 
Běh Terryho Foxe. Srdečně vás na ni zveme!

Finanční prostředky ze sbírky Běh naděje 2013 
ve výši 440 000 Kč byly využity ke krytí nákladů 
vyšetření Genetické predispozice k nádorovým 
onemocněním v dětském věku, prováděných 
Laboratorním centrem a poté analyzovaných 
bioinformatiky, biology a lékaři Kliniky dětské 
hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol. 
Všem, kdo loni do sbírky svou účastí přispěli, 
ještě jednou děkujeme.

Přijďte i letos podpořit dobrou věc! 

REGISTRACE 
v klubovně MKS V Lipkách – již od 9.00.

Hromadný START
v 11.00 od MKS V Lipkách 
(zde rovněž CÍL).

Každý přispěvatel obdrží při registraci upo-
mínkový předmět a občerstvení.

U startu mezi 9.00 a 11.00 hod.
Sportovní program SOKOLENÍ
pro děti i dospělé,  
obohacený o nové disciplíny!
Nafukovací atrakce pro nejmenší děti.

K výběru dvě trasy (1,5 a 7 km)
(popis tras k dispozici u startu). 

Vybranou trasu lze absolvovat nejen během, 
ale i pěšky, na kole, koloběžce, kolečkových 
bruslích apod.

Na shledanou s vámi se těší pořadatelský tým 
BĚHU NADĚJE 2014 v Mníšku pod Brdy

KaždÝ sI mUsÍ naJÍT sVOJI CesTU
Každoročně začátkem června se na Včelníku koná Výroč-
ní komunitní slavnost, na niž jsou zváni bývalí klienti te-
rapeutické komunity. Letos jich dorazilo na pět desítek. 
Často od jejich léčby závislosti uplynulo již mnoho let  

a na Včelník dnes jezdí i s rodinami – ukázat terapeutům, 
jak se jim daří, inspirovat současné klienty. 

Mezi účastníky slavnosti byla i Alena, dnes 35letá recepční a šťastná 
máma téměř tříleté dcerky. Léčbu úspěšně ukončila před 10 lety. „Vý-
roční komunita je pro mě milé setkání, příležitost vidět všechny lidi, kteří se 
mnou prošli mojí životní změnou. Lidi, kteří mě znají ubrečenou i veselou, 
naštvanou, spokojenou, bolavou fyzicky i citově, změněnou,“ popisuje Ale-
na důvod k návštěvě Včelníku. 

„Mám radost, když vidím, že se i ostatním lidem, s nimiž jsem byl  
v komunitě, daří a svůj život ‚znormalizovali‘. Každý si musí najít tu svoji 
cestu, na Magdaléně je k jejímu hledání jedinečná příležitost,“ říká 46letý 
Kamil, který léčbu absolvoval o pár měsíců později než Alena. Již několik 
let se živí jako grafik v reklamní agentuře, je pyšným otcem dvou dcer. 
Pobyt v magdalénské komunitě pro něj byl třetím a konečně úspěšným 
pokusem o léčbu závislosti: „Většinou jsem zvládal brát drogy i pracovat. 

Léta jsem si namlouval, že na tom vlastně nejsem vůbec zle proti ostatním 
narkomanům. V léčebnách v Bohnicích ani v Červeném Dvoře jsem stá-
le ještě nic nepochopil. Setrvačností jsem vydržel být nějaký čas čistý, ale 
ne moc dlouho…“ Na Včelník nastoupil s rozporuplnými pocity, ale vše 
dobře dopadlo. „Pobyt na Magdaléně byl pro mě určitě jedním z nejhez-
čích úseků mého života. Po třech měsících v Bohnicích a sedmi měsících 
zde mi byla jasná aspoň jedna věc: že tento čas teď nesmím zahodit,“ říká.

I pro Alenu byla léčba v komunitě již několikátým pokusem o léčbu, 
tentokrát ale měla v sobě silné odhodlání abstinovat. „Když si vzpomenu 
na Magdalénu, mám v hlavě zátěžové výlety, které nebyly vždy jednodu-
ché a občas šly i za hranice tvrdosti. Mám v hlavě pracovní terapii, která 
mi připomněla, že mám své povinnosti, které za mě nikdo neudělá, a když 
nevstanu, naruší se chod ‚domácnosti‘, nikdo neuvaří, nikdo nenakrmí zví-
řata, atd. Komunita pro mě znamená postupné vrácení se do společnosti, 
zodpovědnost, navázání a srovnání lidských vztahů, především těch rodin-
ných.“ A i proto, že se to podařilo, ráda se sem vrací: „Mníšek pod Brdy? 
Pěkné městečko, kam alespoň jednou za rok zavítám. Nikdy se to neobejde 
bez výletu na Skalku. Jsem ráda, že jsem se rozhodla pro Magdalénu a že 
jsem pochopila, že bez drog je život prostě super! A že je někdy těžký? No 
to je, a co není?“

Zora Kasiková, Magdaléna, o. p. s.

LaVIČKa VÍTĚZů
V letošním roce, při konání II. ročníku Her bez 
hranic Mikroregionu Mníšecko v Líšnici, se po-
silou našeho týmu Mníšeckých lvů staly i naše 
děti. Ty si v žádném případě nechtěly nechat 
ujít výbornou atmosféru a adrenalin při plně-
ní jednotlivých disciplín na prvním ročníku 
Her bez hranic v Kytíně (kdy jsme se my, je-
jich rodiče, skvěle bavili, ověřili naše možnosti  
a schopnosti a o přestávkách vydatně utužo-
vali týmového ducha). Celý rok se na ty letošní 
hry těšily a jak se krátil čas, rozhodli jsme se, 
vzít je s sebou a postupně si v nich vycho-
vat novou nadějnou generaci do soutěžního 
týmu. Říkali jsme si: Slova hýbají, příklady táh-
nou. Třeba jednou….  

Hry jsme si všichni užili. Děti se ukázaly jako 
disciplované – samy si chodily kupovat buch-
ty, klobásy a limonádu, chodily hromadně, 
nezlobily a vydatně povzbuzovaly. Některé už 
i plánovaly strategii hry v jednotlivých soutěž-
ních disciplínách a radily. Oplatilo se to. Letoš-
ní ročník her bez hranic v Líšnici jsme vyhráli  
a obhájili loňské prvenství v prvním ročníku. 
Hry stejně ty loňské jsme si užili všichni do jed-
noho a nejen děti večer v deset litovaly, že už 
je konec…

Cenou pro vítěze byla a je krásná lavička, 
označená logem letošních her – v logu jsou 
vyobrazeny všechny soutěžní disciplíny – 
Pony express, golf, jamajský bob a chytání ryb. 
A protože to nebyla cena pro vítězný tým, ale 
pro obec, za kterou tým soutěžil, bylo třeba 
pro ni najít vhodné místo, aby byla dostupná 
a sloužila všem. Volba nakonec padla na ná-
městí, jako přirozené místo setkávání a pohy-
bu obyvatel. V podvečer 16. července jsme ji 
umístili vedle kamenné zídky nedaleko pítka. 
Až půjdete kolem, přijďte se podívat, posedět 
a odpočinout si od každodenního spěchu.  
A kdo ví, třeba na ní někoho z vás napadnou 
nové soutěžní disciplíny, anebo získáte chuť 
se do soutěžního týmu zapojit a v příštím 
ročníku Her bez hranic opět zvítězit a k této 
lavičce připojit další. Protože příští ročník Her 
bez hranic mikroregionu Mníšecko se bude 
konat v červnu 2015 a právě v našem Mníšku 
pod Brdy. 

Za soutěžní tým Mníšeckých lvů, lvic a lvíčat 
ve složení Petr Duchoň, Gábina a Petr Frintovi, 
Eva a Lukáš Novotní, Monika a Michal Janoč-
kovi, Simona a Jirka Mandovi, Lída Pokorná, 
Luboš Balej a všechny naše (společné) děti.

Pavla Duchoňová, kapitánka týmu
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OVOCnÝ sad U ZadnÍHO rYBnÍKa
Gorily, tapíři, sloni a další cenná zvířata z pražské ZOO si pochutnávají 
na větvích a ovocných výmladcích z ovocného sadu v bývalém rekreač-
ním areálu u Zadního rybníka. Probíhá zde základní zdravotní prořez asi 
90 ks ovocných dřevin, odstranění výmladků a křovin ze sadu a okrajů 
lučních ploch a vysečení ruderálního porostu. Projekt je podpořen  
Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Programu péče 
o krajinu, který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Cílem projektu je zachovat tento starý sad jako:
l  genofond ovocných dřevin pěstovaných v našem kraji v první polo-

vině 20. století
l  biotop pro organismy, které jsou vázány na extenzivní ovocné sady
l  zajímavý přírodní prvek kulturní krajiny 

Prořez stromů v rámci projektu „Mníšecký region“ probíhá postupně, 
podle požadavků ZOO Praha, aby mohly být čerstvě nařezané větve 
využity pro krmení zvířat. Nicméně začátkem září by měly být práce do-
končeny a zbylé větve rozdrceny na štěpky. 

Projekt „Mníšecký region“ se po ukončení prací v sadu přesune na louky 
u Sýkorníku, dále nad Kytín (sečení cenných lučních ploch) a na Skalku, 
kde bude z okraje rybníčku v křížové cestě částečně odstraněn nános 
bahna a štěrku.

Lucie Vorlová za HBZČ Kandík

mÁTe na ZaHradĚ sUd?
V posledních letech se mluví o tom, že se musí 
šetřit pitnou vodou. I když se při sledování 
zpravodajství může zdát, že vody je dostatek, 
protože neustále někde prší a jsou povodně, 
opak začíná být pravdou. Jsou oblasti, kde jsou 
zásoby podzemní vody ohroženy.  Na svědomí 
to má spousta faktorů. Neustále se rozšiřující 
výstavba a zpevněné plochy, které okolo vzni-
kají, omezují vsakování vody a urychlují odtok 
vody z krajiny. Dešťová voda většinou v těchto 
místech končí v kanalizaci a je odvedena pryč, 
aniž by měla možnost se vsáknout do země. 
Velký vliv mají také klimatické podmínky, kdy 
přijde „suchá“ zima a podzemní zásoby vody 

se nestihnou doplnit. Pak stačí, když přijde 
první horký víkend. Lidé začnou intenzivněji 
zalévat zahrady a plnit bazény na letní sezó-
nu. Pokud k tomu používají vodu z vodovodu 
nebo ze společné studny, může se stát, že se 
zásoby vyčerpají a voda neteče nikomu.

Naši předchůdci – prabáby i pradědové –  
věděli, že voda je základní surovina, které si 
musí vážit a šetřit s ní. Pitnou vodu ze studny 
používali na vaření, pro dobytek a na očistu, 
ale třeba na zalévání zahradních plodin zachy-
távali vodu ze střechy. 

Schválně jeden početní příklad. Vezměme 
dům s plochou střechy 100 m2 (10×10 m).  
Za rok na ni naprší v průměru 500 mm srážek. 

To znamená, že na střechu se zachytí 50 m3 
vody. Jeden člověk v domácnosti spotřebuje 
přibližně 100 l vody na den. To je 36,5 m3 vody 
ročně. Pokud v domě bydlí čtyřčlenná rodina 
(celkem 146 m3), tak jí za rok na střechu naprší 
víc jak třetina roční spotřeby vody!  

V době, kdy se zakládají hlavně okrasné za-
hrady s anglickým pažitem náročným na péči 
i zálivku, stojí výše uvedený výpočet určitě za 
zamyšlení. Co se tak vrátit k opětovnému vy-
užívání vody zachycené na pozemku? Začít 
se dá sudem postaveným pod okap, ale jdou 
vybudovat i velké podzemní nádrže opatřené 
čerpadlem. I tak se dá šetřit vodou.

Lucie Vorlová

ČeJKa na ČapÍm TÁBOŘe
Čejka se letos vypravila již podvacáté na „čapí 
tábor“.

V roce 1990 jsme zkusili, co to udělá, když vez-
meme děti na východní Slovensko mezi čápy. 
Povedlo se a tak jsme tam začali jezdit pravi-

delně. Protože jsme přece jen některé roky  
vynechali, přišlo významné jubileum až letos.

Bydleli jsme ve vesnici Ruskovce a odtud vyjíž-
děli od okolí. Dvakrát se děti zúčastnily krouž-
kovací akce - kroužkování čápů bílých. Podařil 
se i výstup do hnízda na stodole v Čierném 
poli a děti tak mohly navštívit čápy v jejich 
bydlišti.

Ale neomezili jsme se jen na čápy – byli jsme 
v chráněném území Senianské rybníky a prošli 
jsme velice pěknou lesnickou naučnou stezku 
v Sobraneckých kúpelích. (Mimochodem, láz-
ně tam fungovaly několik století a až před pár 
lety zanikly. Minerální prameny tam ale tečou 
pořád.)

Příroda byla nádherná všude. Stačilo třeba jen 
vyjít za vesnici a pozorovat rozkvetlou louku.

Přírodovědy bylo na táboře dost, ale děti si uži-
ly i koupaliště v Sobrancích a vodní bicykly na 
Vinianském jezeře, nechyběla ani noční stezka 
odvahy a další hry.

Tábor se vydařil – všichni zúčastnění chtějí jet 
za rok znovu .

 Věra Hanousková, vedoucí

ZÁžITeK Z Lesa
Za krásného slunečného odpoledne jsme šli 
ze Skalky po nové cyklostezce 8129 směrem 
k hlavní silnici. Najednou vidíme stopy pá-
sového vozidla. Poškozené kraje stezky, zni-
čený příčný odtokový kanál. Když jsme došli  
k silnici, spatřili jsme tu horu železa na vlastní  
oči – lesní kombajn na drcení větví (viz foto). 
Nevíme, komu les patří a kdo si spletl cyklos-
tezku s tankodromem. Jisto je, že majitel uká-
zal příkladný vztah k EU. Co evropský občan 
zaplatí, to český lesník zničí. 

Petr Jánský

Příroda, společnost
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 230 je ve středu 10. září 2014.  
příspěvky je nutno dodat do 18 hodin.

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: slunecnidum@seznam.cz

Společnost, inzerce

Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti a slova útěchy po 
úmrtí mé manželky paní Dagmar Smetanové.

 František Smetana s rodinou

V nouzi poznáš přítele.
Moc děkujeme paní Janě Vidnerové za velkou pomoc při likvidaci škody  
vytopeného bytu, která se stala v době naší dovolené.

Srdečně děkují manželé Filípkovi

Milá paní ředitelko Maruško, paní učitelky a ostatní tety,
děkujeme za Vaši trpělivost, laskavost, ale i přísnost a úžasnou péči o nás 
prcky. 
Do školky jsme se vždy moc těšili a určitě se nám bude stýskat. Máme Vás 
rádi.

Anetka Matějková a Fanda Hejnic

Dne 11. 8. 2014 se paní Věra Horská dožila významného životního jubilea  
80 let. Tímto bychom jí rádi popřáli pevné zdraví a mnoho sil do dalších let.

Láďa, Silva, Cilka

Podekování

Blahoprání

Kvíkalka
Pane starosto,
párkrát už jsme spolu řešili soukromě i veřejně problém komunikace Na 
Kvíkalce, která nebyla oproti Vašim slibům uvedena po uložení kanalizace 
a vodovodu do původního stavu. Chápu argumentaci města, že nebude 
pečovat o komunikaci, která není ve vlastnictví obce. Nechápu ovšem tzv. 
„zhodnocovací poplatek“, když příjezdová komunikace i nadále setrvává  
v dezolátním stavu, ačkoliv měla být neoddělitelnou součástí zhodnocení.
Nicméně včera na popud nevím koho vysypali pracovníci tuším Komwagu 
na tuto cestu asfaltový výbrus, přestože celý český národ věděl prostřed-
nictvím všech televizních kanálů, že mají přijít bouřky, kroupy a přívalové 
deště. Lepší načasování si iniciátor této akce skutečně nemohl připravit. 
Stalo se, co se dalo předpokládat. Deště spláchly asfaltový výbrus, vyora-
ly v povrchu další luxusní brázdu a zamořily okolí úchvatným produktem 
z ropy. Navíc ani zbytky tohoto výbrusu už se nikdy tzv. „nespečou“, neboť 
vydatně nasákly vodou, takže celý proces spékání je poněkud mimo realitu. 
A to pomíjím fakt, že položit na jílovitou zeminu (bez tzv. kufru) asfaltový 
povrch v jakékoliv formě je technologicky naprosto nepřijatelné. A ještě si 
dovolím připomenout, že ony vydatné deště měly podle příslibu proudit 
docela jiným směrem, tedy podél kraje lesa, pokud by tam ovšem existoval 
plánovaný rigol, který tam už kdysi byl.
Suma sumárum jste mohli celý náklad výbrusu vysypat do rybníka, ekono-
micky ekologický efekt by byl stejný. Takže se ptám, kdo je za tento totálně 
nesmyslný nápad zodpovědný? Mělo snad vedení města touto akcí na mysli 
plánovanou rekonstrukci komunikace Na Kvíkalce? A může si dovolit měs-
to vyhazovat takové finanční prostředky, byť možná zanedbatelné oproti 
jiným projektům?

8. července 2014, 
Petr Bartůněk, Na Kvíkalce 409, Mníšek pod Brdy

Cesta na Kvíkalce mohla být již dávno nová. Zastupitelstvo 
nabídlo tři varianty řešení. nedostalo žádnou odpověď.  
Jsem si zcela jist, že po výstavbě kanalizace a vodovodu na Kvíkalce, která 
proběhla před pěti lety, byly ulice uvedeny do naprosto vyhovujícího stavu, 
který je možná lepší než ten původní. 
Tyto ulice byly polními cestami s trochou štěrku a asfaltového obrusu a jsou 
stále polními cestami, jednou za čas vyspravené štěrkem s trochou obrusu. 
Bohužel letošní průběžnou a drobnou opravu skutečně spláchnul déšť a as-
faltový obrus řádově za několik stokorun se splavil do příkopů. To budeme 
muset opravit. Ne vždy se totiž vše daří tak, jak by si člověk představoval  
a dešti neporučíme.  
Větší opravě ulic nebo obnovení odvodňovacího rigolu se Město nebrání. 
Podmínkou však bylo a je, jak již před několika lety schválilo zastupitelstvo, 
že se na Kvíkalce dokážete společně dohodnout. K tomu však dodnes nedo-
šlo. Je možnost si vybrat ze tří variant a věřím, že dohoda možná je.

Starosta Petr Digrin
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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
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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

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

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

Milé maminky a tatínkové, potřebujete pohlídat vaše děti? Od září 2014 
otevíráme nový MONTESSORI KLUBÍK MOTÝLEK pro děti od 18 měsíců 
do 3 let v prostorách rodinného domu, Micíkova ulice, Mníšek pod Brdy.
Volejte, pište, rády vás přivítáme. Katka a Zuzka. Tel. 724 531 319, 
e-mail: montessorimotylek@gmail.com.
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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.

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

NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
             ultrazvuková špachtle

●  několik druhů kosmetických masáží,  
včetně mikromasáže očního okolí

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

Na vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874
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� 722 490 490

jaroslav Pýcha
Váš certifikovaný realitní makléř.
tato lokalita je i mým domovem.

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, 236 m2, pozemek 1005 m2,
ul. Slunečná, Černošice, Praha - západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

Prodej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdáVáte nebo PRONajímáte?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

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

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

Harrachov okr. Semily

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou
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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

PRODEJ SLEPIČEK
drůbež Červený Hrádek, firma dráb, oznamuje svým zákazníkům, že 
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra 
hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.  
stáří: 15-20 týdnů.Cena  149-180 Kč/ks dle stáří. neprodáváme malé 
kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
prodej se uskuteční  
V neděli 7. září a 5. října 2014
Mníšek pod Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher – 10.00 h.
Ve čtvrtek 18. září a 16. října 2014
Mníšek pod Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher – 16.20 h.
při prodeji slepiček výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
případné bližší informace: po-pá v době 9.00-16.00 hod. 
na tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

1040506_SC_EXTRA_PRIBR_120414_Pegas_90x137_MH

POHŘEBNÍ ÚSTAV PEGAS CZ  
� � �

Mníšek pod Brdy, Pražská 16

a dalších 6 poboček v ČR
Tel: 602 309 029

� � �

NONSTOP LINKA ZDARMA

800 176 423 
� � � 

� zajišťujeme kompletní pohřební služby �
� pohřby do země, církevní pohřby �

� smuteční oznámení a květiny �
� kněz, řečník �

� zahraniční převozy �

Vše zajistíme za Vás a při jedné návštěvě. 
Zakládáme si na etice a lidském přístupu.

www.pohrebpegas.cz
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Rekreační chatu s možností trvalého bydle-
ní v Mníšku a okolí.

Byt 3+1  v OV, před rekonstrukcí, do  
1, 8 mil. Kč, Mníšek. 

Dlouhodobý pronájem garsoniéry pro  
2 osoby, do 7 tis. vč. poplatků.

Starší domek v okolí Mníšku s hezkou  
zahradou, do 3 mil. Kč.

Pražská 13
Mníšek pod Brdy

email:  
mnisek@general-reality.cz

Adresa pobočky  
General Reality:

Naši klienti hledají:

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

313 034 113, 725 873 663

Byt 4+kk, 117 m2, zahrada, parkování, cena 
4 132 500 Kč vč. DPH.

Stavební parcela 1 000 m2, ul. Na Oboře. 
Kompletní IS na hranici pozemku, navíc 
vlastní studna. 

Přízemní dům 5+kk s garáží, 2 x WC, cent-
rum Mníšku 5 min chůze. Pozemek 1 026 m2, 
cena 5 660 000 Kč vč. DPH.

Zděná chata u nádraží, pozemek 1 428 m2, 
Mníšek pod Brdy.

Světlý byt 2+1, po rekonstrukci s možnos-
tí rozšíření o půdní vestavbu, Staré sídliště, 
Mníšek. Cena 1 890 000 Kč

Zde může být zdarma  
i Vaše nemovitost.  
Nabídněte nám ji!

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy:í

PRODÁNO

REZERVOVÁNO
IHNED K 

NASTĚHOVÁNí

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
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