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Obrovskou vymožeností vyspělé svobod-
né společnosti jsou volby. Veřejnosti jsou 
představeni kandidáti, ochotní zastávat 
funkce ve státní správě nebo místní sa-
mosprávě a poté je nabídnuta možnost 
vyjádřit svou volbu hlasem. S hrdos-
tí tomu říkáme demokracie, vláda lidu  
v tom smyslu, že široká veřejnost sama 
rozhoduje, kdo ji určitou dobu zastupuje 
a v jejím jménu jedná. Jsme vděčni za to, 
že v naší zemi takové volby máme. Jsou 
svobodné v tom smyslu, že se u každého 
dospělého člověka předpokládá upřím-
ný zájem o dobré fungování společnosti. 
Nejvíce nám leží pochopitelně na srdci, 
aby dobře fungovaly místní samosprávy, 
které se nás bytostně dotýkají. Jejich per-
sonální obsazení můžeme a jistě i chceme 
ovlivnit. Komu dáme přednost? Jak volit? 
Takovou otázku si klade mnoho lidí. Jak 
na ni odpovědět?

Řekl bych, že jsme nuceni volit denně, 
neustále v něčem rozhodujeme, někdy 
dobře, jindy špatně. Mnohdy až po dlou-
hé době poznáme, jak úspěšná byla naše 
volba (až po ovoci poznáme strom). Není 
snadné dát konkrétnímu člověku hlas. 
Mohu se na něj spolehnout? Odpoví-

dám rovnou: nemohu, ale přesto jsem 
mu ochoten projevit důvěru, zvlášť když 
znám jeho morální a odborné kvality.  
A když už mu jednou projevím důvěru, 
tak ho budu   i podporovat, pomáhat mu, 
aby dokázal splnit svůj úkol. Budu za ním 
stát a hájit ho. I o tom jsou volby. 

Braňme se zkratkovitému jednání, které 
povýšeně mávne rukou a dodá v Čechách 
rozšířený hodnotící výrok na adresu  
politiky. Je pravda, že lidé budou stále jen 
lidmi chybujícími, ale to se týká nás všech. 
Nikdo není dokonalý, jen jeden, a to Bůh. 
Kdo na něj spoléhá a dokáže se s ním  
radit, kdo se snaží být stále lepším, ten 
jistě dokáže i dobře spolupracovat s lidmi  
a usilovat o všeobecné blaho. 

Přeji vám, přátelé, šťastnou volbu toho 
nejlepšího a věřím, že z toho budete mít 
radost. Přeji si a prosím, aby Mníšek roz-
kvétal v míru a v dobrých mezilidských 
vztazích. Velmi si vážím toho, že mohu na 
tyto úmysly s vámi svobodně konat boho-
služby jak v kostele sv. Václava v Mníšku, 
tak i v kostelech a kaplích celé farnosti.

                                   Jan Dlouhý, farář

Svobodné volby – chlouba lidSké důStojnoSti
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Z USNESENí RADy A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA
l  Rada města schvaluje a souhlasí s posílením rozpočtu ŠJ v položce 

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

l  RM souhlasí se změnou zřizovací listiny Školní jídelny Mníšek pod 
Brdy ve věci doplňkové činnosti a postupuje žádost k projednání  
zastupitelstvu města.

l  RM souhlasí s prodloužení doby trvání smlouvy o pronájmu a pro-
vozování vodovodů a kanalizací v majetku obce do 31. 12. 2015  
a postupuje žádost k projednání zastupitelstvu města.

l  K žádosti o stanovisko k PD supermarketu v ul. Pražská – RM souhlasí 
za podmínky, že architektonicko-stavební řešení bude uvedeno do 
souladu se stavebně technickou částí projektu.

l  RM na základě § 23 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. povoluje 
výjimku do 4 žáků ve třídě ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886. 
Počet žáků ve třídě či skupině bude navýšen, resp. snížen maximálně 
o 4 žáky.

 Více informací získáte na www.mnisek.cz

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 
ZUŠka by mohla vyučovat i o 150 dětí víc 
než dnes, chybí ale úvazky.

Dnes bych chtěl dát naději všem rodičům, kteří mají zájem 
o to, aby jejich děti mohly studovat v základní umělecké 
škole přímo  v Mníšku pod Brdy.

Současná Základní umělecká škola Řevnice, pobočka Mní-
šek pod Brdy, má k dispozici dostatečně velké prostory, aby 
mohla přijmout i o 150 dětí víc. Kde je tedy problém a proč 
se tak neděje?

K vyřešení tohoto vleklého problému může napomoci 
pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
které poskytuje peníze na mzdy učitelů. Popravdě řečeno 
se mu ale situaci moc řešit nechce, protože z pohledu mi-
nisterstva žádný problém neexistuje. S tímto neutěšeným 
stavem však zápasí celá Praha-západ a není možné se s tím 
smířit. Proto jsme se rozhodli připravit interpelaci v posla-
necké sněmovně.

Jaká je situace u nás v Mníšku? V minulých čtyřech letech se 
nám podařilo do naší pobočky ZUŠ nainvestovat 5 milionů 
korun. Vybudovaly se tři nové učebny a k tomu pěkný ta-
neční sál. Učí se tu hudební i taneční obory, ale také obory 
výtvarné. Škola má vlastní keramickou pec, sušárnu i sklad. 
Pod vedením paní ředitelky Junkové úroveň výuky velice 
stoupla. 

Někteří z vás si vzpomenou, s čím ZUŠka ještě před pár lety 
zápasila a jaké úsilí stálo tehdejší učitele udržet a provozo-
vat ji ve dvou místnostech. V přízemí kulturáku tehdy pro-
bíhala výuka na flétnu, klarinet, kytaru a piano dohromady. 
Škola sice nabízela také tanečky pro malé děti a výtvarné 
tvoření, s dnešním rozsahem oborů a počtem učitelů to ale 
vůbec není možné srovnávat. 

Dnes, když prostory máme, musíme bohužel s minister-
stvem řešit nedostatek financí na kantory a tím pádem 
rozvoj ZUŠ. Je to problém složitý také v tom, že přesahuje 
běžné možnosti města a jsme nuceni bojovat až na půdě 
Parlamentu ČR. Věřím, že se podaří získat prostředky na 
další nové učitele a že všechny děti, které budou chtít zís-
kat základní umělecké vzdělání, dostanou šanci. Prostor 
tu je. Navíc – do mníšecké pobočky chodí v poměru už 
více dětí, než do řevnické základny. Celá situace nás vede  
i k otázce, zda nezačít usilovat o vlastní základní umělec-
kou školu. Jsem pro. 

A dobrá zpráva na závěr. Opakovaně jsme obeslali všech-
ny možné banky a žádali je o zřízení dalšího bankomatu  
a nabídli jsme pomoc. Všechny odmítly s tím, že se jim ban-
komat nevyplatí. Ozvalo se nám však generální ředitelství 
České pošty s. p. s tím, že si ČSOB provedla průzkum a vý-
sledek je pozitivní. Pokud tedy vše dopadne dobře, vše je 
v rukách ČSOB, budeme moci snad již brzy využít dalšího 
bankomatu – pravděpodobně v budově pošty na náměstí.

AŤ SE VÁM VŠE DAŘÍ.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

PřEDčASNý ODCHOD MILANA MINAříKA
Milan Minařík, nestudovaný, ale o to více nadšený historik, sběratel 
místopisných artefaktů a v neposlední řadě také člen redakční rady 
Zpravodaje městečka pod Skalkou a kamarád, v neděli 14. září náhle 
zemřel. Pro všechny to byl šok, protože ještě den před tím se těšil  
z krásného koncertu Hany a Petra Ulrychových. 

Milan byl velmi zapálený pro vše, co se týkalo Mníšku a celého oko-
lí. Pravidelně přispíval do mníšeckého zpravodaje články o historii 
blízké i vzdálené. Je spoluautorem krásné knihy starých pohlednic 
s názvem Pozdrav z Mníšku!. Na Skalce v klášteře měl přesně před 
rokem velkou výstavu historických fotografií a přednášel pamětní-
kům a rodákům. 

Milanův odchod je pro Mníšek a pro poznání jeho historie ztrá-
tou. V prosinci by Milanovi bylo 66 let a mohl toho ještě mno-
ho pro osvětu v Mníšku udělat. Jenže stalo se a nic nejde vrá-

tit zpět. Díky, Milane. Myslíme také na zarmoucenou  
rodinu a sdílíme její smutek. Řečeno s písní Javorů:  
„Za vodou, za horou, tam sídlí Bůh… a v bílých dálkách 
spí Tvá tvář.“

Jménem Města Mníšek pod Brdy, Petr Digrin

PROVOZNí DObA NOVÉHO SbĚRNÉHO DVORA

období od 1. 10. do 31. 10. 2014
pondělí – pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota       8.00 – 12.00 hodin

* provozní doba může být upravena nebo změněna

PodZimnÍ SvoZ bioodPadu
Každý lichý týden je sběr trávy, ovoce, listí, plevele, květin a obdobně. 
V sudé týdny se odváží pouze větve, odštěpky apod. Prosíme, věnujte 
rozdělení sběru bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů na liché 
a sudé týdny velkou pozornost. Děkujeme.

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
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Zprávy z radnice

RETROSPEKTIVA  
aneb REKAPITULACE OSMI
Stejně jako v předchozích číslech našeho Zpravodaje vás chceme  
seznámit s tím, co se děje na odboru správy majetku a investic. Co se 
vybudovalo, postavilo, zrekonstruovalo. V předchozích číslech Zpravo-
daje jsme toho napsali opravdu hodně. V tomto čísle jsme si pro vás 
připravili fotoreportáž z činností, které jsme doposud udělali v letoš-
ním kalendářním roce a o kterých jsme v předchozích číslech převážně  
„jen“ psali…

Ze všeho nejdříve chci poděkovat všem, kteří se na realizaci prací  
podíleli. Všem svým kolegům z městského úřadu, realizačním firmám za 
perfektně odvedenou práci, jejich vstřícnost, ochotu a profesionalitu, 
občanům za trpělivost a omezení v důsledku staveb, protože ne vždy 
šlo tak hladce a jednoduše, jak bychom si přáli a představovali.  

rekonstrukce Základní školy komenského 420
Přibyly nové třídy pro prvňáčky, počítačová učebna, nové dílny, kuchyň-
ka pro žáky, sociální zařízení. Škola je zkapacitněna na 690 žáků.

(autorem fotografií Atelier STAR)

Zkapacitnění mateřské školy Eden
Mateřská školka je zkapacitněna na celkem 45 dětí. Vytvořeny byly  
dvě samostatné třídy, nové sociální zařízení pro děti i učitelky, přibyla 
šatna pro děti a rozšířila se školková zahrada, kterou zbývá osadit ještě 
herními prvky.

budova zdravotního střediska pro děti  
a lékárna komenského 886
Celou budovu jsme zateplili, opravili svody, osadili novými parapety  
a opravili dlažbu.

realizujeme opravu Skaleckých kapliček 
Práce po technické přestávce se opět rozběhly a v dobu, kdy budete 
číst toto číslo Zpravodaje, by měly být další kapličky opraveny podle 
plánu. 

v mateřské školce nová jsme natřeli dřevěné obložení fasády... 
a pořídili nová plastová okna do šatny a provedli drobné udržovací 
opravy.

Provedli jsme rekonstrukci a opravu nádražní ulice  
(velká křižovatka u školy)...
…a vytvořili nové chodníky, autobusovou zastávku a parkovací stání.
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Zprávy z radnice

Pracujeme na odvodnění, osvětlení a nové komunikaci  
v ulici na oboře. v ulici lhotecká bylo zrealizováno odvodnění

vytvořili jsme novou komunikaci v druhé části ulice k rybníčku 
(od hřiště ve Sluneční k ulici Řevnická)

Propojili jsme chodník z ulice 9. května na chodník  
v ulici v lipkách

Počátkem září jsme otevřeli ve zkušebním provozu nový sběrný 
dvůr ve spodní části ulice Řevnická 

uvolnění parkování na ul. lhotecká 
Nad ulicí Lhotecká jsme vybudovali náhradní parkoviště (s vjezdem z ul. 
Řevnická). Ulice Lhotecká od centra Esmarin po křižovatku s ul. Skalec-
ká se dlouhodobě potýká s problémem parkováním po celé délce uli-
ce a s tím souvisejícím omezením plynulého obousměrného provozu.  
Situaci bylo nutno vyřešit. Akce byla započata během letošních prázd-
nin a bude probíhat v několika fázích. V místech, kde není možné upravit 
rozšíření komunikace, budou pro část bytových domů zřízena záchytná 
parkoviště. Tam, kde to charakter komunikace i celé ulice umožňuje, 

bude komunikace rozšířena a zřízena podélná parkovací stání po stra-
ně komunikace. První parkoviště bylo již zřízeno pro bytové domy ve 
směru od Esmarinu s přístupem z ulice Řevnická (viz foto). Druhé parko-
viště v návaznosti na to by mělo vzniknout v blízkosti bytového domu  
č. p. 505. 

Postupně byly různě po městě instalovány lavičky
…u kostela, na náměstí, na autobusové zastávky ve Stříbrné Lhotě, ve 
Skalecká ulici, ulici v Lipkách, na Skalce a dalších místech….

Tady bych ráda jen poznamenala. Lavičky slouží k relaxaci a odpočinku. 
Okolí by mělo být čisté a příjemné. Při jedné z prohlídek města jsem na-
šla toto.  Lavičku, okolo ní odpadky a nepořádek. Prosím, kdo si přijde-
te na lavičku posedět, pobavit se, přinesete si občerstvení, postarejte 
se o úklid odpadků do nejbližšího koše či kontejneru, nebo je odneste  
a zlikvidujte doma. Možnosti jsou vždy. Přispějete tak ke krásnému  
a příjemnému prostředí v našem městě.

Provádíme údržbu a opravu dětských hřišť na novém sídlišti  
a na starém sídlišti
Bohužel se nám stalo, že dochází k nadměrné devastaci dětských hřišť.  
Nemluvím o běžné únavě materiálu, ale cílené likvidaci vybavení. Vy-
kopané plotové plaňky, rozřezané lezecké sítě, prořezané jistící pneu-
matiky pod houpačkami, vyvrácená nebo chybějící dvířka, poničené  
houpačky… Je to škoda. Pořízení hřišť bylo nákladné, má sloužit k zá-
bavě dětí, relaxaci rodičů, nikoliv k likvidaci vybavení. Místo drobných 
nákladů na údržbu, nátěry, výměny unavených částí se tak investují 
nemalé prostředky do nákladných oprav, místo abychom je použili na 
pořízení nových vybavení nebo herních prvků. Je to škoda. Je to na nás 
všech, kdo na hřiště chodí, dohlížet a dbát na dobrý stav.  V současnos-
ti je opraveno hřiště na novém sídlišti. Následně v průběhu září, října 
bude opraveno hřiště na starém sídlišti. 

opravili jsme komunikaci a retardéry v ul. nová  
a pořídili nové chodníky
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OBNOVA  
MNíŠECKÉ  
ZELENĚ – NOVINKy
Jistě jste si mnozí všimli, že v po-
slední době ubylo v Mníšku pár 
stromů, které byly v takzvaném 
havarijním stavu. Jednalo se  
o smrk u MŠ 9. května a pak 3 to-
poly v lokalitě „U rybníčku“ pod 
Skalkou. Všechny tyto stromy byly 
pokáceny a následně byl o této 
skutečnosti uvědomen MěÚ Čer-
nošice, odbor životního prostře-
dí. Takových stromů je po celém 
Mníšku více. Naší snahou bude je 
podle akutnosti zásahu odstraňo-

vat, aby nedošlo ke zbytečným škodám.

Jak jsme vás již v posledním zpravodaji informovali, pokračují práce na 
obnově zeleně v našem městečku. Pivovárka byla vyčištěna od ruderá-
lu a odpadků a započalo se s obnovou Skaleckého parku naproti MKS 
V Lipkách. V první fázi nastoupili arboristé, kteří provádějí zdravotní,  
redukční a bezpečnostní řezy. Pak přijde na řadu k ošetření arboristy 
park za Domovem pro seniory a nakonec se budou prořezávat stromy 
na „Pivovárce“. Ořezaný materiál se průběžně odváží, což má ve své 
kompetenci prováděcí firma OK Garden. Na kvalitu provedených prací 
dohlíží technický dozor – pan Ing. Miloš Král. Na tomto místě bychom 
vás chtěli požádat, abyste zbytečně neprocházeli v okolí právě ošetřo-
vaných stromů a respektovali lokální plochy zábran.

V další fázi proběhne kácení dřevin – stromů i keřů. Budou odstraněny 
především stromy ve špatném zdravotním stavu, stromy prorůstající 
do koruny sousedního stromu – přehuštěný porost, nepůvodní druhy 
(zejména trnovník akát) a koncepčně nevhodní jedinci. Na jaře pak pro-
běhnou doplňující nové výsadby.

Celý postup prací je podle projektové dokumentace schválené Státním 
fondem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny a Od-
borem ŽP Krajského úřadu Středočeského kraje. Financován je v rámci 
dotace plynoucí z Operačního programu Státního fondu životního pro-
středí pro projekt „Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy“.

Čeká nás tedy podzim plný práce, ale již se těšíme na její plody.

 Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

O PřEMNOžENýCH DIVOčÁCíCH  
S MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVí
Na základě společného jednání s myslivci, honebními společenstvími, 
zemědělci, státní správou a okolními samosprávami, které opět inici-
ovalo město, byla vyvolána schůzka na ministerstvu zemědělství. Jed-
nání se zúčastnili zástupci Města Mníšek pod Brdy, náměstek ministra  
zemědělství Ing. Martin Žižka, Ph.D. a Ing. Jiří Kráčmera, vedoucí oddě-
lení rybářství, myslivosti a včelařství.

Zástupci města podrobně informovali o alarmujícím problému s pře-
množenými stavy divokých prasat, která způsobují nemalé škody na 
honebních pozemcích v Mikroregionu Mníšecko, ale i na nehonebních 
pozemcích intravilánů obcí, zvláště pak samotného Mníšku pod Brdy. 
Veškeré informace byly podloženy fotodokumentací jasně dokazující 
závažnost problému a peticí „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 
10. 4. 2013, kterou podpořilo cca 5 000 občanů. 

Dále byli zástupci MZe informováni, že městský úřad vyčerpal veškeré 
možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace, včetně nákupu 
odchytového zařízení přímo z prostředků města. V souvislosti s tímto 
nákupem byla otevřena otázka možnosti využití dotací poskytovaných 
ministerstvem zemědělství i pro obecní úřady v postižených lokalitách. 
Bylo přislíbeno, že v rámci novelizace nařízení vlády 30/2014 Sb. se  
MZe tento problém pokusí vyřešit. 

Dále byly předneseny návrhy na změnu legislativních předpisů, a to jak 
zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu, zvláště pak pra-
sete divokého a informace o společném jednání státní správy a samo-
správy se zástupci AK ČR.

Náměstek ministra Martin Žižka konstatoval, že město skutečně má 
dle zákona téměř nulové kompetence a že je zde klíčová úloha obce 
s rozšířenou působností (Černošice). Přednesl důvody, proč vyhláška 
upravující doby lovu po své novelizaci omezuje odlov dospělých kusů 
a zvláště bachyní prasete divokého. Přislíbil aktivní zájem MZe na řeše-
ní situace prostřednictvím státních správ myslivosti - Krajského úřadu 
Středočeského kraje a Městského úřadu Černošice. Na základě úspěchů 
v roce 2013 bylo odsouhlaseno iniciování společných lovů v honitbách 
regionu i v roce 2014. V této souvislosti bylo doporučeno, aby z důvodů 
zvýšení bezpečnosti při takto rozsáhlé akci požádali uživatelé honiteb  
o omezení nebo zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí,  a to v termí-
nech plánovaných akcí.

 Ze záznamu z jednání zpracoval Miloš Navrátil, vedoucí OKS

oprava komunikace a odvodnění v ulicích k remízku  
a Prostřední

v lokalitě Eden byl pořízen velký pozemek v oblasti mezi 
hřbitovem a mateřskou školkou Eden 
Pozemek vede prakticky od velké křižovatky u základní školy až po 
ochranný val u dálnice. Část pozemku byla použita na rozšíření zahrady 
mateřské školky Eden. Zbývající část pozemku byla terénně upravena 
a srovnána. Povrch byl stržen a vytrhán náletový porost, který sloužil 
jako útočiště a „úschovna“ divokých prasat. Pozemek bude v další fázi 
upraven, zrekultivován a bude na něm zřízeno dětské hřiště a klidná 
odpočinková zelená zóna na procházky pro obyvatele kolem Edenu.  

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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...A VíTÁNí
Nahradit kolegyni, zcela oddanou knihám a své 
práci, nebylo snadné. V konkurzním řízení, do 
kterého se přihlásila celá řada zajímavých ucha-
zeček, nebylo rozhodování vůbec snadné. Na-
konec jsme vybrali Nikolu Bláhovou, která má  
k oboru, ke knihovnám a ke knihám asi nejblíže. 
Nová kolegyně je plná energie, nadšení a nápa-
dů. Kromě toho, že sama je horlivou čtenářkou 
od svých dětských let a do knihovny začala cho-
dit ještě dřív, než se naučila číst, má zkušenosti  
z Městské knihovny v Dobříši i z velkých reno-
movaných knihkupectví. Těšíme se na spolu-
práci s ní a věříme, že spokojeni budete především vy, čtenáři a návštěv-
níci naší knihovny. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

VyHODNOCENí LIKVIDACE  
bOLŠEVNíKU VELKOLEPÉHO
Léto už se pomalu chýlí ke konci a je na čase vás všechny informovat, 
jak to vlastně letos dopadlo s bolševníkem velkolepým. Musím říct, že 
velkolepě!

Začněme ale od začátku. Díky všímavosti vás občanů a také mníšeckého 
zahradníka pana Smetany jsme zmonitorovali přibližně 140 pozemků -  
jak ve vlastnictví města, tak v soukromém vlastnictví. Městské pozemky 
byly již na jaře kontrolovány a opětovně ošetřeny postřikem, ale u sou-
kromých (a těch je převaha) bylo potřeba upozornit vlastníky a vyzvat 
je k nápravě. Na tuto výzvu reagovala většina vlastníků zodpovědně  
a opravdu se do boje pustili buď vlastními silami, anebo s pomocí od-
borníka. Na tomto místě musím vyzdvihnout příkladný přístup nejstarší 
generace, která likvidovala bolševník mezi prvními, až mi to bylo za nás 
všechny trapné. Patří jim velký dík.

Dále je, myslím, potřeba pochválit i ty spoluobčany, kteří nemají s bol-
ševníkem co do činění, ale stejně jdou a když jej vidí u cesty nebo na 
louce, tak ho „zlikvidují“, aby se dál nešířil. Prostě jim není lhostejné, jak 
Mníšek vypadá. Tím se krásně zabrání rozšiřování na nová místa. Jen 
musím zde připomenout, že je potřeba opravdu používat ochranné po-
můcky, aby nedošlo k potřísnění kůže.

KNIHOVNA – VELKÉ PODĚKOVÁNí, LOUčENí…

Foto Vladimír Smetana

Každá mince má svůj rub a líc a tak i u nás se bohužel nepodařilo všech-
ny přesvědčit o smysluplnosti akce. Zůstaly zde 3 velké plochy bez zá-
sahu. O to smutnější je to tím, že jsou to i vlastníci mníšečtí. Kvůli všem 
zodpovědným, kdo se s bolševníkem lopotili, jsme nad tím nemávli ru-
kou, ale předáváme veškerou dokumentaci nám nadřazenému orgánu 
ochrany přírody, obci s rozšířenou působností Černošicím, k zahájení 
řízení z moci úřední. 

Největší zásahy probíhaly v blízkosti Kovohutí a bývalého motokrosu, 
podél rychlostní komunikace R4. Jestli se tam někdo vydáte na pro-
cházku, uvidíte velké množství kopic, na kterých je bolševník. Je to již 
takové množství, že by bylo příliš nákladné jej z pozemku odvážet. Pro-
to na plochách zůstanou, nechají se vyhnít a semena, která pak budou 
koncentrovaná na jednom místě, se na jaře zlikvidují chemicky.

S bolševníkem není dobojováno, jen se pomalu uzavírá jeden rok  
a musíme být připraveni na roky následující. Nyní se tedy bude řešit 
bolševník úřední cestou, tak věřím, že i to ponese své plody. Je nutné 
znát nejen vlastnická práva, ale v tomto případě především povinnosti, 
a to tím spíše, že se jedná o invazivní a nebezpečnou rostlinu. Ještě jed-
nou vám všem děkuji.

Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

před zásahem...

...po zásahu

...po zásahu

před zásahem...

Pro potěchu již bývalé kolegyně Hanky Jeřábkové byl napsán malý 
Sonet o knihovnici Hance, který ji tímto ze srdce rádi věnujeme.

Sonet o knihovnici Hance

Něco končí, něco začíná,
Hanka však dál pročítá.

Do ruky jak čistou něhu,
desítky let každou knihu,
bere Hanka listem list,
pobízí tak všechny číst.

Usazená v klidu křesla,
u románu aniž hlesla,
s kávou, čajem, s napětím,
nekončícím nadšením.

Próza, básně, časopis,
nevynechá ani list.
Dětem, mladým, dospělým,
verše najde jako dým.

Zdraví, štěstí, radost,
přejeme až na kost.

… a vítání

Nahradit kolegyni, zcela oddanou knihám a své práci, nebylo snadné. 
V konkurzním řízení, do kterého se přihlásila celá řada zajímavých 
uchazeček, nebylo rozhodování vůbec snadné. Nakonec jsme vybrali 
Nikolu Bláhovou, která má k oboru, ke knihovnám a ke knihám asi 
nejblíže. Nová kolegyně je plná energie, nadšení a nápadů. Kromě 
toho, že sama je horlivou čtenářkou od svých dětských let a do 
knihovny začala chodit ještě dřív, než se naučila číst, má zkušenosti 
z Městské knihovny v Dobříši i z velkých renomovaných knihkupectví. 
Těšíme se na spolupráci s ní a věříme, že spokojeni budete především 
vy, čtenáři a návštěvníci naší knihovny. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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   1. SKALECKý HUDEbNí  
   MINIFEST

Skalka zažila předposlední sobotu v srp-
nu velkou premiéru. Konal se zde 1. ročník  
Skaleckého hudebního minifestu, který se 

uskutečnil v rámci cyklu Mníšecké kulturní 
léto 2014. Vystoupily na něm tři skupiny –  

Markéta Zdeňková kvartet, The Priester Sisters  
 a Alishi & Mišmaš.

Tři kapely, tři různé styly, které si našly své nadšené diváky. Na Skalku  
přišla více než stovka diváků, kteří společně vytvořili pohodovou  
atmosféru. 

Alishi & Mišmaš (foto Marek Kubát)

S myšlenkou uspořádat minifest přišel Vašek Mašek, zvukař a náruži-
vý hudebník. Ujal se nejen organizace a oslovení partnerů a sponzorů, 
bez kterých by se festival nemohl uskutečnit, ale sám se stal součástí  
vystoupení.  Ještě jednou Vaškovi a kapelám děkujeme.

Pokud jste minifest nestihli, nemusíte být smutní, protože již teď chystá-
me 2. ročník, který bude 22. 8. 2015 a můžete se těšit i na pár novinek.

Tereza Středová, referentka OKS/MKS

infokoutEk komiSE Pro životnÍ ProStŘEdÍ

Září se pokaždé nese ve znamení zvýšeného počtu dětí, školáků a vel-
kého pohybu automobilů, a to nejen u základních škol, ale také u všech 
školek. Žádáme proto všechny řidiče, aby dávali zvýšený pozor a před-
vídali i takové situace, kdy mohou děti, třeba i zaujaté hrou, znenadání 
vběhnout do vozovky. Všechny děti pak nabádáme, aby byly opatrné, 
neběhaly po silnicích, vozovku přecházely jen tam, kde je přechod pro 
chodce.

Všechny rodiče upozorňujeme, že vjezd k Základní škole Komenské-
ho 420 je uzavřen dopravní značkou Zákaz vjezdu. Zákaz jízdy autem 
ke škole je platný pro všechny bez rozdílu. Ke škole mohou jet pouze  
vozidla se zásobováním, dopravní obsluha nebo technika integrované-
ho záchranného systému. Strážníci MP Mníšek pod Brdy budou dodržo-
vání nevjíždění ke škole v nepravidelných časových intervalech kontro-
lovat a řešit dle platného zákona. 

Na žádost občanů se v měsíci říjnu zvýší počet měření rychlosti na  
vybraných úsecích města. Tyto akce mají především bezpečnostně pre-
ventivní charakter.

V souvislosti s tragickou událostí v Klášterci na Ohří žádáme všechny 
rodiče, aby si promluvili s dětmi a poučili je o pravidlech bezpečného 
chování při pobytu venku. Rady, jak postupovat nebo jak s dětmi mluvit 
najdete i na stránkách města v sekci Strážníci radí a informují. Budete-li 
mít jakékoliv indicie nebo jen podezření, že se děje něco nepatřičného 
nebo podezřelého, vždy a bez prodlení informujte linku PČR 158 nebo 
naši hot-line 737 274 227. Není nic dražšího, než životy našich dětí. 

Petr Smorádek, strážník

STRÁžNíCI INFORMUJí

Zejména ty menší mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto se psi 
nesmí pohybovat na dětských hřištích a v místech, kde si děti hrají.

Venčení vašich pejsků je jistě ve většině případů činnost relaxační. Je 
třeba ovšem i přesto myslet na to, aby okolí zůstávalo po venčení v čis-
tém stavu, a tedy sbírat po svých čtyřnohých mazlíčcích exkrementy.  
V Mníšku jsou na mnoha místech k dispozici speciální stojany se zásob-
níkem sáčků na psí exkrementy, nicméně není tomu tak vždy a navíc 
svého miláčka můžete venčit také mimo běžnou městskou zeleň, kde 
na sáček prostě nenarazíte.

Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek stojanů se zásobníkem 
sáčků na psí exkrementy, což však není důvodem, proč se plnění povin-
nosti uklízet po svém pejskovi vyhýbat. Stačí mít v kapse připravený sá-
ček, jdou-li s pejskem ven a v případě potřeby exkrement v sáčku hodit 
do nejbližší nádoby na odpadky.

Zodpovědní majitelé psů si své povinnosti plní. Bohužel řada pejskařů 
hřeší na skutečnost, že strážníci nemohou být na všech místech, aby 
dohlíželi, zda si všichni plní své povinnosti. Protože objeví-li se strážník 
alespoň na dohled, jen málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř kaž-
dý má svého psa řádně na vodítku.

Závěrem svého příspěvku bych chtěl ještě jednou poprosit naše spolu-
občany-pejskaře o úklid exkrementů jejich psů na ulicích a jiných veřej-
ných prostranstvích, aby tak zbytečně neznepříjemňovali život ostat-
ních obyvatel našeho jinak krásného města.

Za KŽP Dr. Ing. Jaroslav Salava

PRObLÉM SE PSy  
A UDRžOVÁNíM 
POřÁDKU  
NA VEřEJNýCH 
PROSTRANSTVíCH

Zvláště v období, kdy pomalu končí zima a v ulicích města taje sníh, 
který řadu týdnů zakrýval nevábné hromádky na trávě, na chodnících  
a v parcích, lidé mnohdy doslova kličkují mezi psími výkaly.

V České republice žijí dva milióny našich čtyřnohých miláčků, kteří sa-
mozřejmě ovlivňují chování celé společnosti. Svým majitelům přinášejí 
radost, ale i omezení. A my Češi milujeme psy natolik, že jim i jejich ma-
jitelům promíjíme to, co nejsme ochotni prominout lidem. Prominuli 
bychom lidem, kdyby močili na auta, fasády domů, lampy, sousedovi na 
zahrádku nebo si udělali záchod kdekoliv? Určitě ne, a proto nebuďme 
lhostejní ke svému okolí a naučme nezodpovědné majitele psů chovat 
se ohleduplně ke svému okolí.

Je slušností po svém pejskovi uklízet a je nejen neslušné, ale také ne-
hezké nechávat exkrementy na ulici. Je velmi snadné po pejskovi uklidit 
a mít jistotu, že si vaše děti mohou v parku hrát, aniž by vám pak domů 
nosily „poklady“ na podrážkách bot.

Psí exkrementy představují riziko i z hlediska epidemiologického, pro-
tože mohou obsahovat různé původce chorob či vajíčka parazitů. Vel-
mi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do styku děti.  
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POZNÁVÁME KRÁSy MIKROREgIONU MNíŠECKO

lÍšnicE
Líšnice se nachází v mělké kotlině s nejvyšší 
kótou nadmořské výšky na západě „Kolnice“ 
(412 m), na východě „Korýtka“ (360 m). Na 
jihu se sklání k údolí Bojovského potoka, na 
severu k potoku Všenorskému. Z nejvyšších 
míst je dojemný pohled na krásné údolí, 
brdské Hřebeny, Povltaví i vzdálenější Posázaví. 
Katastrální území má rozlohu 739 ha. 

Původní osada zvaná 
Léštnice byla osídlena již ve 
13. století. Tvořily ji jen čtyři 
usedlosti, jejichž držitelé 
obhospodařovali asi 50 ha polí 
a luk na kvalitní půdě ve směru 
k „Babině strouze“. Název obce 
může být odvozen od léščí 
(lískových křovin) a přetrval do 
roku 1649. 

První písemná zmínka o vsi 
se nám dochovala ze zápisu 
listiny z roku 1337, podle 
něhož král Jan Lucemburský 
zastavil za jistou sumu 
peněz několik zlatonosných 
rýžovišť Petrovi z Rožmberka. 
V uvedené listině mezi 
postoupenými vesnicemi je též 
jmenovaná Líšnice. Vznik obce 

Líšnice souvisí s kolonizační činností zbraslavského kláštera, jednoho 
z nejvýznamnějších klášterů založených posledními Přemyslovci. 
Rýžovnická sláva pravděpodobně dohasínala, neboť cisterciáci se 
zaměřili na osvědčenou kolonizační činnost a na kultivaci půdy. V roce 
1340 si vymohli od krále Jana Lucemburského povolení budovat na 
svých statcích vesnice, nová obydlí a u cest hospody. Opat kláštera 
pověřil v roce 1345 Jakuba, rychtáře ze Zlatník, aby při malé vesničce 
Léštnici přeměnil část lesa v 36 úrodných lánů a emfyteuticky je vysadil. 
Tak došlo k rozšíření o dalších 200 ha. Zeměměřiči vyměřili rozložení 
budoucí vesnice tak, že dvě řady selských usedlostí uzavírají mezi 
sebou velmi prostornou náves. Ke každé z více než 20 usedlostí byl 
přidělen pruh půdy od humen statku až ke hranici katastru. Po staletích 
vesnice prošla rozmachem, ale i zpustošením v létech válečných. Ke 
konci 18. století bylo v Líšnici 38 stavení a mlýn ležící na samotě. V roce 
1840 měla obec 64 domů a mlýn. 420 osob tvořilo 106 domácností. 
Obyvatelé se převážně se živili zemědělstvím. Selská hospodářství byla 
téměř soběstačná. 

Na přelomu 19. a 20. století odchází zejména mladá generace za 
výhodnější obživou do Prahy. V roce 1900 bydlelo v 86 domech  
492 obyvatel. Přestože zemědělskou činností se zabývala jen více než 
polovina z nich, Líšnice nadále zůstává zámožnou zemědělskou vesnicí. 
Panský rod zde nikdy nesídlil.

Líšnice se svým širokým okolím a přírodními krásami byla již v prvních 
letech po 1. světové válce vyhledávána pražskými výletníky. V období let 
1928-1939 přibylo 56 staveb, z toho 34 chat. V roce 1950 bylo evidováno 
56 chat, v r. 1960 179 chat a v r. 1981 399 chat. Vznikly rekreační části 
„Jiráskova čtvrť“ (Varadov), „Čtvrť Svatopluka Čecha“ (Vandrlice)  
a „U spáleného mlýna“. V současnosti obec tvoří čtyři relativně 
samostatné a odlišné územní celky. V historické části dosud převládá 
venkovská architektura, je zde vybudována splašková kanalizace  
s čističkou odpadních vod a vodovod s úpravnou vody. Významnou 
urbanizovanou částí jsou výše uvedené rekreační lokality. Obec má  
609 obyvatel, 250 domů a 400 chat.

Památkově chráněným objektem je kostel Všech svatých. Již v roce 
1357 stal na tomto místě dřevěný farní kostel. Nynější kamenná budova 
kostela v prostém barokním slohu pochází z let 1730-1735. Věž je 
pohledovou dominantou širokého okolí. Bohoslužby se konají každou 

neděli a svátek. Hřbitov kolem kostela byl v roce 1927 uzavřen. Koncem 
téhož roku zastupitelé obcí Líšnice a Řitka otevřeli současné společné 
veřejné pohřebiště.

Rok 1696 je historickým mezníkem vzniku školy v Líšnici. První školní 
budova (1780) umožnila povinnou školní docházku pro děti od šesti 
do dvanácti let. Začátkem 19. století byla postavena nová jednotřídní 
škola. V roce 1860 navštěvovalo školu 267 dětí z Líšnice, Řitky, Černolic, 
Klínce, Jíloviště a Bojova. Letopočet 1864 nad vchodem do budovy 
připomíná přestavbu, ke škole tehdy náleželo 325 dětí. Přístavbou 
(1902) se školní budova přiblížila k dnešní podobě, v roce 1975 prošla 
generální opravou, při rekonstrukci (2001) bylo pro výuku částečně 
připraveno podkroví. Po 137 letech vestavěné vikýře změnily jižní  
a severní pohled. Při rozsáhlých úpravách (2011) byla do 2. nadzemního 
podlaží zdařile vestavěna školka pro 25 dětí, jejíž provoz byl zahájen  
8. 10. 2012. Líšnická škola je I. stupněm základní školy, je čtyřtřídní,  s pěti 
ročníky a školní družinou. Má kapacitu 60 žáků. Školku charakterizuje 
oddělení rodinného typu.

Sbor dobrovolných hasičů Líšnice byl založen v roce 1877. V okolí patří k 
nejstarším sborům. Má 69 členů. Zásahová jednotka pomáhá při likvidaci 
požárů a následků záplav. Sbor patří mezi nejaktivnější společenské 
organizace. Tradiční akcí je každoroční masopustní průvod, na němž se 
podílí téměř celá obec.

Hřiště Golfového klubu Líšnice patří svou polohou nedaleko Prahy  
a typicky golfovou atmosférou mezi nejoblíbenější. Může se pochlubit 
tím, že se od roku 1928 na něm nepřetržitě hraje golf. Je pečlivě 
udržováno, má vlastní zavlažovací systém. Devítijamkovým je od roku 
1998.

Na přání paní starostky Hany Navrátilové  
stránku připravil Ing. Vilibald Hořenek
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Volby do zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se budou 
na území České republiky konat ve dnech 10. a 11. října  
2014. Dne 10. října 2014 (pátek) se bude hlasovat od  
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 11. října 2014 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliči – občané České republiky
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana České re-
publiky.

Voliči – občané jiného státu Evropské unie
Obyvatelé Mníšku pod Brdy, kteří nejsou státními obča-
ny České republiky, ale jsou státními občany členských zemí  
Evropské unie, si mohou zažádat o zápis do dodatku sezna-
mu k volbám do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech  
10. – 11.10 2014. 

Podmínkou zápisu je ústní nebo písemná žádost podaná na 
Městském úřadu Mníšek pod Brdy do 08. října 2014 nejpoz-
ději do 16:00 hodin.

Zásady hlasování 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči 
předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, 
v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do 
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož obča-
né jsou oprávněni volit na území České republiky

1.  Občan České republiky prokazuje svou totožnost a státní  
občanství:  

l  občanským průkazem – občanský průkaz s ustřiženým ro-
hem je platný, pokud volič předloží též potvrzení o změně 
místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapi-
sovaných do občanského průkazu (z něj je patrno, o jakou 
změnu se jedná – jméno, příjmení, rodinný stav, registrova-
né partnerství) 

l  cestovním pasem České republiky 

2.  Občan jiného členského státu EU prokazuje svou totožnost 
a státní občanství:

l  průkazem o povolení k pobytu

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo ve vý-
pisu z jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise 
úřední obálku; na žádost voliče mu okrsková volební komise 
dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

Voliče (občana ČR), který není zapsán ve výpisu ze stálého se-
znamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého 
seznamu voličů a umožní mu hlasování. Doklady potvrzující 
právo hlasovat v daném volebním okrsku jsou občanský prů-
kaz nebo občanský průkaz s ustřiženým rohem s potvrzením  
o změně místa trvalého pobytu) - viz výše.

Voliče (občana jiného členského státu Evropské unie), který 
není zapsán ve výpisu z dodatku stálého seznamu voličů a kte-
rý prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková 

volební komise dopíše do výpisu z dodatku stálého seznamu 
voličů a umožní mu hlasování - viz výše.Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové  
volební komise.

Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít  
s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za 
něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková voleb-
ní komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komi-
se vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,  
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují  
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována  
tajnost hlasování.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky (popřípadě hlasovacího lístku) 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího líst-
ku; voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hla-
sování neumožní.

Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způ-
sobů: 

l  označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, 
který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto 
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas  
neplatný; 

l  označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno. Pokud by bylo označeno tímto způso-
bem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný; 

l  oba shora uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a dále  
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro kte-
ré hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve  
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím líst-
ku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených  
členů zastupitelstva obce. 

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, 
kterou obdržel od okrskové volební komise.

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. 

informacE mĚStSkého ÚŘadu v mnÍšku Pod brdy  
k orGaniZaci a mÍStu konÁnÍ volEb  

do ZaStuPitElStva mĚSta mnÍšEk Pod brdy

Volby 2014

Více informací na www.mnisek.cz
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Pro volby do zastupitelstva města Mníšek pod Brdy, 
konaných ve dnech 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014 jsou 
stanoveny tyto volební okrsky pro voliče podle místa,  
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

     Volební okrsek č. 1 

volební místnost: 
mĚStSkÝ ÚŘad, 
dobříšská 56, mníšek pod brdy 

Čisovická –  č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 
1152

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

č. e. 119E, 181E, 261E

     Volební okrsek č. 2 

volební místnost: 
ZÁkladnÍ škola, 
komenského 420, mníšek pod brdy 

Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského –  č. p. 272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 471, 833, 851, 881, 

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

     Volební okrsek č. 3 

volební místnost: 
domov Pro SEniory, 
Skalecké náměstí 500, mníšek pod brdy

5. května
9. května
K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká

Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká –   mimo č. p. 124
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále  č. p. 1118, 1339 

č. e. 0409E, 03E, 34E, 258E, 348E, 659E, 690E

     Volební okrsek č. 4 

volební místnost: 
PEnZion u kožÍšků, 
rymaně 291, mníšek pod brdy

Čisovická –  č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 301, 318, 362, 
363, 372, 401, 409, 410 
č. e. 306E

Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce 
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
U Nádraží
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále   č. p. 1112, 226 

č. e. 129E, 132E, 202E, 723E, 737E

     Volební okrsek č. 5 

volební místnost: 
haSiČSkÁ ZbrojnicE, 
Stříbrná lhota č. p. 1167, mníšek pod brdy
    
Stříbrná Lhota

Další informace k voličským průkazům vám poskytne 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, 

odbor vnitřních věcí – paní Mirka Jeřábková,
tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz

informacE mĚStSkého ÚŘadu v mnÍšku Pod brdy  
k orGaniZaci a mÍStu konÁnÍ volEb  

do ZaStuPitElStva mĚSta mnÍšEk Pod brdy

Volby 2014
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Mníšek pod Brdy 
Město pro rodinu

• Nový kulturák pro Mníšek • Školky pro všechny tříleté a starší děti
• Kvalitní hřiště v každé části města • Více aktivit pro starší děti 

• Dobře fungující a komunikující škola • Plovárna u Zadního rybníka 
• Smysluplné a trvalé oživení náměstí

www.mnisekprorodinu.cz

1

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮSDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ
Aleš Krákora, věk 48 let, podnikatel - správa a provoz majetku města, služeb úřadu, rozvoj nových pracovních míst
Josef Dvořák, věk 42 let, řidič, záchranář IZS, protidrogová prevence, bezpečnost ve městě
Ing. Hana Kotoučová,  věk 42 let, chemik, asistent VŠ,  PedF UK v Praze - školství a volnočasové aktivity pro všechny

MUDr. Vladimír Janeček, věk 57 let, ortoped
Michal Pešek, věk 47 let, podnikatel - gastronomie
Karel Kapitán, věk  51 let, záchranář a hasič 
Vladimír Šír, věk 48 let, technik
Iveta Dolejšová, věk 42 let, podnikatelka - kadeřnice
Mgr. Lenka Hejnicová, věk  39 let, ředitelka ZŠ a MŠ
Aleš Kohout, věk 36 let, profesionální trenér tenisu
Ing. Josef Medek, věk 45 let, auditor ČNB
Jiří  Hass, věk 60 let, podnikatel - instalatér
Alena Pallagyová, věk 43, ekonom
Ing. Anna Vyskočilová, 33 let, příslušník HZS ČR v záloze
Bc. Milan Martínek,  věk 43 let, ředitel a.s. 

a předseda představenstva

CO ROZHODNĚ

NECHCEME:

- spalovnu, skládky

-  utrácet městské prostředky 

neefektivně

-  uvolněného místostarostu - 

tato funce bude vykonávána 

bez nároku na  mzdu

- masivní výstavbu 

CO CHCEME:
- transformovat průmyslové zóny - nová pracovní místa 
- zlevnit poplatky za odvoz odpadu
-  bezpečnost města -  nepřetržitá služba MP Mníšek, 

rozšíření kamerového systému
- zakázky pro místní živnostníky a podnikatele
- podporovat školu „pro všechny“ 
-  vybudovat nové třídy a novou školní tělocvičnu

s využitím i pro veřejnost
-  zlepšení občanské vybavenosti - revitalizace pivovárky,

zřízení parku a prostoru pro volnočasové aktivity
- postavit důstojný domov pro seniory 
- dobudovat parkovací a dopravní systém zejména na starém sídlišti
- opravit veškeré komunikace a chodníky 
-  dokončit sportovní centrum - budovu sauny

a umělé hřiště pro kopanou
- dům služeb v centru s lékarnou a bankou
- nový kulturní stánek pro všechny
-  realizovat přivaděč vody Baně a dobudovat

vodovodní a kanalizační sítě 
- dokončit intenzifi kaci ČOV
- dokončit sběrný dvůr a vybudovat kompostárnu 
- zřídit vlastní služby města a s nimi nová pracovní místa více na

 w
w

w
.n

es
tra

nicimnisek.cz  

Aleš Krákora

Josef Dvořák

Ing. Hana Kotoučová

Chceme pohodové
  m

ěs
to

A5nestranici5.indd   1 2.9.2014   15:09:03
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 SlušnoSt   odpovědnoSt   StatečnoSt

vaše volba pro mníšek

www.volbapromniSek.cz

Volby 2014
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inzerce_zpravodaj_190x130.indd   1 9/2/2014   10:54:46 PM

Sdružení pro Město 8

Chcete, aby úřad pružně pracoval? Volte 8
Chcete žít ve městě lépe, zdravěji a levněji? Volte 8
Chcete město bez divokých prasat a psích exkrementů? Volte 8
Chcete výsledky a pravdu bez průtahů? Volte 8
Nechcete spalovnu, hluk a nepořádek? Volte 8

www.sdruzenipromesto.cz

Chcete, aby úřad pružně pracoval? Volte 8
Chcete žít ve městě lépe, zdravěji a levněji? Volte 8

František Keyř       Ing. Petr Kasl       Bc. Miloš Gruntorád       Ing. Zdeněk Unger  
 Ing. Jiří Chlasták       Jiří Čermák       Jitka Janáčová       Michal Řehoř      Václav Přívratský  

 Eva Stieberová       MUDr. Michal Potůček       Karel Veselý       Věra Hůlová    
   Josef  Krupička       Václav Pechač

✓
✓
✓
✓
✓

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐

☐
☐ ☐ ☐

☐☐ ☐
☐ ☐

Volte 8
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Na školku a školu má právo každé dítě z Mníšku, chceme ... 
-  zajistit místa v mateřských školách už pro tříleté děti například 

formou dětských skupin.
- zavést fi nanční příspěvek pro děti, které se nedostanou do školky.
-  podporovat místní zařízení předškolního vzdělávání (Fabiánek, 

MC Oáza, Sluníčko, Sedmikvítek, Klubíčko a další).
- podpořit rozšíření základní školy a školní družiny.
-  prodloužit otevírací dobu mateřských škol a sladit ji s otevírací 

dobou družiny základní školy.
- podpořit místní základní uměleckou školu a rozšířit její aktivity.

 Potřebujeme vstřícný a otevřený úřad, proto chceme...
-  zavést SMS informační systém vedle systému hlášení informací 

místním rozhlasem, podobně jako funguje v Jílovišti.
-  zajistit bezbariérový přístup na obecní úřad a vytvořit jednací 

místnost s dětským koutkem, který funguje například v Radotíně.
-  podpořit místní živnostníky například bezplatným adresářem 

na městských webových stránkách.

 I u nás můžeme sportovat a v létě se koupat, proto chceme...
-  v oblasti Pivovárka vybudovat sportovně relaxační místo. Prioritou 

je požární nádrž s možností koupání, dětským brouzdalištěm 
a sportovní zónou s venkovní posilovnou a in line dráhou, 
podobně jako v Chýnově.

-  před zámkem vybudovat relaxační prostor s parkem, dětským 
hřištěm a nezbytným parkovištěm. Jsme rozhodně proti zastavění 
tohoto prostoru jakoukoliv budovou.

-  více dětských hřišť. Vytvoříme nová dětská hřiště např. ve Stříbrné 
Lhotě, v Edenu a Na Madlenkách, stávající zkvalitníme.

Podporujeme bohatý kulturní život ve městě, dále chceme...
-  vybudovat nový kulturní dům na místě stávajícího, včetně sálu pro 

pořádání plesů, tanečních a divadelních představení. Tato investi-
ce je bez dotací nerealizovatelná. Za pomoci našich krajských 
a republikových zastupitelů se snad podaří uskutečnit.

- podporovat tradiční i nové akce a rozvoj městské knihovny.
-  podporovat a spolupracovat s občanskými sdruženími 

a neziskovými organizacemi působícími ve městě.

Stavební rozvoj musíme dostat pod veřejnou kontrolu, chceme...
-  zamezit překotnému rozšiřování Mníšku a růstu jeho obyvatel. 

Plánovaný „mírný“ rozvoj města o 30 - 40 domů ročně považuje-
me za neúnosný. Přeměna dalších polí a lesů na stavební parcely 
je pro nás nepřijatelná. 

Kvalitní zdravotní a sociální služby pro všechny, chceme...
- otevřít další ordinaci praktického lékaře.
-  se pokusit zajistit v Mníšku ordinaci stomatologa, dětského orto-

peda a oční ordinaci.
-  podpořit seniory žijící v obci zajištěním dostatečných sociálních 

služeb i podporou aktivit pro trávení volného času v obci.

Spalovna k nám nepatří. V oblasti životního prostředí chceme...
-  důkladnou kontrolu provozu třídírny odpadů a skladovaných látek 

v celém areálu.
- zahájit jednání o přesunu zpracování nebezpečných odpadů.
- zamezit rozšiřování třídičky a návazné dopravní zátěže.
-  prošetřit, proč patříme k městům s velmi vysokým poplatkem 

za odvoz komunálního odpadu.
- více odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy).
-  podpořit změnu vyhlášky pro odstřel dospělých bachyní na celo-

roční povolení, stejné řešení vyřešilo přemnožení prasat v roce 
1984. Jsme pro výjimky na zřízení nových posedů pro myslivce 
a pro pořízení dalších odchytových klecí.

Všechny naše návrhy vycházejí z úspěšných a plně fungujících 
projektů obcí v České republice. Některé navržené projekty lze 
zavést téměř zdarma, jiné s pomocí čerpání dotací (EU, kraj apod.). 
Nemyslíme jen na další čtyři roky, ale chceme zde žít kvalitně i dále. 
Rozvoj našeho města nesmí plánovat pouze majitelé pozemků kolem 
Mníšku.

Celý volební program TOP 09 a NEZAVISLÍ najdete na:
www.top09.cz/mnisek-pod-brdy
www.facebook.com/top09mnisekpodbrdy

Ilustrační koláž vodní nádrže na Pivovárce

Mgr. Šárka Slavíková Klímová
Jednička na kandidátce

Víme, co chceme

Víme, co chceme

INZ_Top09_misekA.indd   1 09.09.14   13:20

informacE o dobĚ konÁnÍ volEb
a PoČtu a SÍdlEch volEbnÍch okrSků

Volby do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konají ve dnech 10. a 11. října 2014. V pátek 10. října jsou volební  
místnosti otevřeny od 14.00 hodin do 22.00 hodin. V sobotu 11. října jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 hodin do  
14.00 hodin.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Okrskové  
volební komise tedy plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí i úkoly okrskových volebních  
komisí pro volby do Senátu.

Informujeme voliče, kteří mají právo volit ve společných volbách do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy a do Senátu 
Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014, o počtu a sídlech volebních okrsků takto:

l  Sídlo volebního okrsku č. 1: Městský úřad, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

l  Sídlo volebního okrsku č. 2: Základní škola, Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy

l  Sídlo volebního okrsku č. 3: Domov pro seniory pod Skalkou, Skalecké nám. 500, 252 10 Mníšek pod Brdy

l  Sídlo volebního okrsku č. 4: Penzion u Kožíšků, Rymaně 291, 252 10 Mníšek pod Brdy

l  Sídlo volebního okrsku č. 5: Hasičská zbrojnice, Stříbrná Lhota 1167, 252 10 Mníšek pod Brdy

informace na www.mnisek.cz/volby nebo www.volby.cz

Volby 2014
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multikulturnÍ tÝdEn na mnÍšEcké Zš 
Honza Podlážka je obyčejný kluk 
z jihu Čech. Chodí do školy, rád si 
čte o vesmíru a jeho oblíbeným 
jídlem jsou palačinky. Změní se 
náš pohled, když se dozvíme, že 
se narodil vietnamským rodičům? 
Anebo romským?

Na základní škole v Mníšku pod 
Brdy jsme se v srpnu dětem  
pokusili přiblížit svět jiných kul-
tur v projektu „Jeden za všechny, 
všichni za jednoho“. Ukrajinská 
kuchyně, africké legendy, cizo-
krajné ovoce, setkání s vietnam-
skými lektorkami, příprava čínské-

ho oběda a další aktivity byly prostředkem k poznání, že ačkoli se lišíme, 
máme mnoho společného. A to nejen podle toho, kde a komu jsme se 
narodili, ale i jako jednotlivci.

Věřím, že až do třídy na naší škole přijde nový žák a bude se jmenovat 
třeba Honza Podlážka, proběhne někomu hlavou: „Je to Vietnamec –  
a Vietnam je moc zajímavá země“.

Josef Porsch

„ZÁŘÍ“ v klubÍČku 
Zamysleli jste se někdy nad tím kolik světla je v tomto slově? Jako by 
nám připomínalo pomalu končící léto, během něhož jsme mohli do 
sebe nasát světlo a teplo, které vyzařuje. Do Klubíčka jsme přivítali nové 
děti s otevřeným srdcem a zářícím úsměvem na tváři. Společně jsme 
zahájili nový školní rok, ve kterém se vydáme na další dobrodružnou 
cestu plnou nových poznání, zážitků a objevů. 

Pro děti jsme připravili nové kroužky angličtiny, jógy a keramiky. Malý 
vědec opět slavil velký úspěch, děti měly možnost poznat statickou 
elektřinu a  jak vzniká náboj. Nechyběla ani pravidelná návštěva knihov-
ny, kde jsme společně vybrali nové pohádky a příběhy. Začátek školní-
ho roku byl zkrátka nabitý pozitivní energií :-) 

A jelikož té energie bylo opravdu dost, připravili jsme pro veřejnost  
několik novinek. Kurzy angličtiny pro školáky a také angličtinu pro 
maminky s možností hlídání i večerní tvoření pro šikovné ruce. Bude-
me pokračovat i v Montessori dílničkách. Více informací naleznete na  
našich stránkách www.rcklubicko.cz.

Přejeme Vám krásné a slunečné podzimní dny. 
Martina Špičková, RC Klubíčko  

anGlické dny v cEnĚ školného 
a cElotÝdEnnÍ ProvoZ

Od září jsme naši školku zprovoznili na celý týden, abychom vyšli vstříc 
potřebám i dalších rodičů. Zároveň pro pražské nabízíme v pondělí  
a v pátek vyzvedávání dětí už na Smíchovském nádraží. Tam si je ráno 
převezmou a odpoledne předají zkušení průvodci, kteří se jim budou 
během cesty věnovat. Autobus jezdí přímo k lesní školce, není tedy tře-
ba přestupovat. 

Pátky v lesní školce jsou věnovány angličtině. Máme novou průvodkyni 
Evu, která vystudovala předškolní vzdělávání v Kanadě a pracovala jako 
učitelka v soukromých i státních školkách ve Vancouveru. Poté, co se 
po několika letech vrátila zpět do Čech, pracovala v mezinárodní školce 
a jeslích v Praze. Eva také vystudovala herectví a působí jako učitelka 
dramatického kroužku. Jsme moc rádi, že s námi Eva začala spolupra-
covat, děti angličtina baví, během dne hrají filcové divadlo, zpívají ang-
lické písničky a samozřejmě chodí do lesa. Společně s Evou děti provází 
Nicole, která je s námi už od počátku. Když děti nerozumějí, překládá.  
I s Nicole Eva mluví anglicky, aby bylo zachováno pravidlo: Jedna tvář 
– jeden jazyk. 

Dětem jsme na zahradu pořídili 
dva králíky, Boba a Bobka. Péčí  
o zvířátka se děti učí empatii, tole-
ranci a zvyšují své sebevědomí. 

Až začnou chladné podzimní dny, 
budeme s dětmi jezdit do Prahy 
na lezeckou stěnu. I v zimě bude-
me hodně venku, protože pobyt 
venku dětem zvyšuje imunitu  
a jsou tak méně nemocné. Záro-
veň poznají proměny přírody ve 
všech ročních obdobích. A pokud 
napadne sníh, to bude legrace! 
Pro zpestření programu a vše-
stranný rozvoj plánujeme také 
chodit do divadla, do knihovny  
a na výlety na vzdálenější místa.

Více podrobností o lesní školce Sedmikvítek najdete na www.7kvitek.cz 
nebo www.facebook.com/Sedmikvitek. 

Za LŠ Sedmikvítek Petra Vaňková

Eva Cyrani

Občanské sdružení Fabiánek, www.fabianek-mnisek.cz, info@fabianek-mnisek.cz 

 

 

 

 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FABIÁNEK 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET 

NABÍZÍME 2 UVOLNĚNÁ MÍSTA 

 

Občanské sdružení Fabiánek již sedmým rokem poskytuje vzdělávací program pro 

děti ve věku od 3 do 6 let z Mníšku pod Brdy a okolí. Program odpovídá výuce v klasické 

mateřské škole a řídí se schváleným pedagogickým plánem. Výuku pro malou skupinu 

dětí vedou zkušené lektorky a asistentky. Děti se věnují pohybovým a smyslovým hrám, 

hudební, dramatické a výtvarné výchově, učí se poznávat své okolí a věci kolem sebe 

v souvislosti s ročním obdobím a tradicemi. 

Měsíční školné Celý týden Pondělí, úterý Středa, čtvrtek, pátek 

7:30 – 16:30 4 700 Kč 1 900 Kč 2 900 Kč 

7:30 – 12:30 2 800 Kč 1 200 Kč 1 700 Kč 

Občanské sdružení Fabiánek, www.fabianek-mnisek.cz, info@fabianek-mnisek.cz 
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otevřelo v srpnu 2014 v Mníšku pod Brdy detašované pracoviště, kde 
nabízí tyto služby:
   Individuální práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)  

a jejich rodinami
   Nácviky dovedností v jednotlivých vývojových oblastech dítěte
   Nácviky rozvoje hry pomocí videoscénářů
   Rozvoj funkční komunikace (verbální nebo s využitím komuni-

kačních karet)
   Poradenství rodičům v otázkách výchovy dítěte s PAS (denní re-

žim, problémové chování, rituály, stereotypy…)
   Zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s PAS
   Návštěvy a konzultace v rodinách dětí s PAS
   Konzultace v MŠ a ZŠ
   Metodické poradenství pedagogům
   Přednášky a semináře zaměřené na problematiku PAS včetně ná-

zorných návodů na výrobu pomůcek, her, komunikačních karet 
apod.

   Další služby dle individuálních potřeb a domluvy

Kontakt a adresa pracoviště:
Mgr. Petra Hrdinová Ι 725 240 702 Ι petra.hrdinova@cta.cz
Luční 1114, Mníšek pod Brdy Ι www.cta.cz
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Rozhovor

Součástí nabídky mníšeckých zařízení 
pro předškolní děti je již druhým ro-
kem Rodinné centrum Klubíčko. V jeho 

logu je kromě zeleného klubíčka i slovní 
spojení „Montessori cestou“. Co to vlastně 
znamená? Nejen na to jsem se ptala Marti-
ny Špičkové a Lucie Vávrové, zakladatelek 
rodinného centra Klubíčko.

Slovní spojení „Montessori cestou“ napovídá, 
že se jedná o pedagogický odkaz paní Marie 
Montessori. Kdo byla tato žena a jaké byly její 
hlavní zásady při výchově dětí?
Marie Montessori (1870-1952) byla italská 
pedagožka, filozofka a vědkyně. Je známa 
především svými novými pedagogický-
mi metodami. Myšlenky této dámy jsou již  
100 let staré – a přesto jsou i nadále velmi 
aktuální. Pedagogika Marie Montessori je 
založena na pozorování dětí, na rovnosti, 
nezávislosti a svobodě volby. Propojením 
výuky a výchovy s reálným životem se tak 
otevírají dveře dětské zvídavosti. Je krásné 
sledovat, jak děti chtějí věci zkoumat a ob-
jevovat, chtějí být samostatné, svobodně se 
rozhodovat, co a jak chtějí dělat a kde chtějí 
být. Marie Montessori upozorňovala na to, že 
věk od narození do 6 let je pro rozvoj dítěte 
ten nejdůležitější a měli bychom mu věnovat 
nejvíce svého času. Sama Marie Montesso-
ri říkala: „Pro nejmenší to nejlepší.“ Proto je  
v našem logu právě Montessori cesta a proto 
chceme dětem v tomto období nabídnout to, 
co je nejvíce rozvíjí. 

Čím se ještě odlišujete od běžných předškol-
ních zařízení?
V našem rodinném centru se snažíme o in-
dividuální přístup k dětem. Hlavním cílem je 
zajistit pro dítě tzv. připravené prostředí. Je 
to takové prostředí, ve kterém se dítě může 
bezpečně a samostatně pohybovat a pou-
žívat vše, co v něm je k dispozici. Snažíme 
se, aby pro dítě bylo toto prostředí lákavé  
a podporovalo jeho přirozenou zvídavost. Ve-
deme děti k samostatnosti, k zodpovědnosti. 
Děti se umějí postarat nejen o sebe, ale také 
o druhé, učí se pomáhat druhým. Zajímavým 
prvkem v našem zařízení je materiál (po-
můcky), který umožňuje dítěti rozvíjet skrytý 
potenciál. Tento materiál je rozdělen do pěti 
částí – praktický život, smyslová výchova, ja-
zyk, matematika a kosmická výchova. Děti  
u nás mohou přesýpat, přelévat, učí se samy 
si přichystat svačinku, seznamují se s čísly, 

abecedou, rozvíjejí si slovní zásobu, poznávají 
vývojová stádia jednotlivých zvířat a mnoho 
dalšího, to vše hravou formou a pouze tehdy, 
pokud o to dítě projeví zájem. Ze zkušeností 
lze konstatovat, že zájem projeví každé dítě. 

Zaměřujete se také na předškolní přípravu?
Určitě ano. Snažíme se, aby se děti na školu 
připravovaly od samého počátku, kdy k nám 
nastoupí. Děje se to vždy s ohledem na senzi-
tivní fáze vývoje daného dítěte. Senzitivní fáze 
je období zvýšené vnímavosti pro získání urči-
té dovednosti. Jsou to jakési přirozené životní 
etapy, které dospělí neovlivní. Například „fas-
cinace malými předměty“ je od 18 měsíců do 
2,5 let. Senzitivní fáze pro „řeč“ je od narození 
do 6 let. Senzitivní fáze pro „čtení“ je od 4,5  do 
5,5 let atd.

Kolik máte v současné chvíli dětí a jaká je ka-
pacita Vašeho zařízení? 
Naše kapacita je 16 dětí. V současné době 
máme 13 dětí. A těšíme se na nové kamarádky 
a kamarády :-)

Jak to v Klubíčku vypadá – jaké máte zázemí?
Cílem bylo vytvořit příjemné a útulné pro-
středí, ve kterém se děti cítí uvolněně. Naše 
prostory se nacházejí v ulici Skalecká 124,  
v Mníšku pod Brdy – v objektu bývalého pivo-
varu. Hlavní místnost je vybavena Montessori 
materiálem, zde děti tráví nejvíce času. Dále 
máme odpočinkovou část, kde se setkáváme 
na elipse, dozvídáme se nové věci a odpoled-

ne zde děti mohou spát či relaxovat. Snažíme 
se o jednoduchost, funkčnost, vkusnost. Vyhý-
báme se „plastově křiklavému“ světu, který je 
dětem nabízen v „obvyklých“ zařízeních. Po-
kud někdo projeví o naše zařízení zájem, rády 
ho provedeme. 

Můžete stručně představit „tým“ Klubíčka?
K dnešnímu dni jsme se rozrostly o externí 
lektory. Klubíčko začalo nabízet i další aktivity,  
než je Montessori pedagogika. Nově se u nás 
děti seznamují s angličtinou, cvičíme jógu pro 
děti, děláme pokusy Malého vědce a přibude 
také keramika. Ale zpět k týmu. Zakladatelky 
jsme dvě, Martina Špičková a Lucie Vávrová. 
Martina tráví v Klubíčku většinu času a maxi-
málně se snaží, spolu s Evou Přibylovou, věno-
vat dětem. Lucie se snaží zajišťovat adminis-
trativu a vypomáhá odpoledne, neboť je nyní 
na rodičovské dovolené. 

Jak se v Klubíčku děti stravují? 
Svačinky si děti připravují samy. Snažíme se, 
aby jídlo bylo vyvážené, aby zde byl dostatek 
ovoce i zeleniny. Dbáme na pitný režim, dětem 
je nabízen neslazený čaj a voda. Obědy nám 
zajišťuje gastronomická společnost s ohledem 
na naše připomínky a požadavky. 

Jak je vaše rodinné centrum financováno? 
Jsme soukromé zařízení a provoz je financován 
pouze z vybraného školného. Pokud některý 
rodič nebo sponzor projeví zájem poskytnout 
našemu zařízení Montessori pomůcku či jiný 
edukativní materiál, s díky jej přijmeme. 

V čem vás práce pro Klubíčko obohatila? 
Samotná práce s dětmi je velmi obohacující. 
Děti jsou naše věrné kopie a každý den nám 
nastavují zrcadlo – svým chováním, svými 
gesty, reakcemi a hláškami. Od dětí se máme 
mnohému co učit. Měli bychom se zastavit, 
tolik nespěchat a uvědomit si, jak nás a naši 
pozornost potřebují. Potřebují cítit náš zájem, 
ochotu naslouchat a chuť si s nimi hrát.   

Jaké máte plány do budoucna? 
Rády bychom našly větší prostory s velkou za-
hradou, abychom mohly Montessori pedago-
giku nabídnout širšímu počtu zájemců. 

Více informací o našem zařízení naleznete  
na stránkách www.rcklubicko.cz

S Martinou Špičkovou a Lucií Vávrovou  
si povídala Jarmila Balková 

MONTESSORI CESTOU

Martina Špičková

Lucie Vávrová
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Hudbu britských barokních autorů zahrálo v sále kláštera v sobotu  
6. září v rámci Dnů evropského dědictví 2014 trio Societas Musicalis ve 
složení Lucie Vocelová (zobcové flétny), Lucie Libichová (fagot a zobco-
vé flétny) a Alena Maršíková Michálková (cembalo). 

Na koncert navázala vernisáž výstavy trojice absolventů Výtvarné školy 
Václava Hollara v Praze. 

Bylo potěšující, že přes velkou nabídku kulturních akcí, konaných toho-
to dne v Mníšku, se akce na Skalce setkaly s tradičním velkým zájmem 
publika. Návštěvníci si mohli v prodloužené otevírací době prohléd-
nout i expozici obrazů v kostelíku sv. Maří Magdalény a nahlédnout 
do poustevny na samém vrcholku Skalky, jejímž hlavním magnetem je  
Brokofovo sousoší Pieta.

Jarmila Balková

SvĚtovÁ PrEmiéra  
v koStElE Sv. vÁclava
Na závěr Dnů evropského dědictví v kostele sv. Václava se již tradičně 
konává koncert duchovní hudby. Letos zde v  nedělní podvečer 7. září 
zazněl výběr ze dvou písňových cyklů Antonína Dvořáka a z díla Morav-
ská lidová poezie v písních Leoše Janáčka.

Zcela jistě poprvé mohli posluchači slyšet v těchto prostorách zpěv  
v čínském jazyce. Půvabná sopranistka Feng-yün Song přednesla nejpr-
ve čtyři písně z Dvořákova cyklu V národním tónu. Zazpívala je v češtině 
i čínštině - a to bylo premiérou nejen v našem kostele a v naší vlasti, ale 
dokonce i premiérou světovou (v čínštině totiž Dvořákovo dílo dosud 
nebylo provedeno). Následovaly čtyři z Biblických písní téhož autora – 
spolu se zpěvačkou se v nich jako host představil nadějný český bary-
tonista Jiří Poláček, interpret českého originálu. V závěrečných písních 
Janáčkových se pak oba zpěváci vystřídali, aby program společně za-
končili vroucím podáním milostné písně Psaníčko.

Oba zpěváky na klavír citlivě doprovázela Lenka Navrátilová.

Koncert uspořádalo Město Mníšek pod Brdy – MKS ve spolupráci  
s Římskokatolickou farností sv. Václava Mníšek pod Brdy.

Jarmila Balková

Zleva Jaroslav Jocov, Jaroslav Bezděk a Eva Hodinková                                                                                   Koncert souboru Societas musicalis v sále kláštera na Skalce                                                          

Zleva klavíristka Lenka Navrátilová, zpěváci Feng-yün Song a Jiří Poláček

dny EvroPSkého dĚdictvÍ na SkalcE

V pátek 5. září byla v kostelíku sv. Maří Magdalény otevřena výstava ob-
razů Hany Mislerové z Prahy. Absolventka pražské AVU, restaurátorka, 
fotografka a malířka, zde představuje kolekci krajin a rostlinných moti-
vů v bohaté škále hnědých, zelených a modrých tónů. 

V sále kláštera měla o den později, v sobotu 6. září, vernisáž společná 
výstava malíře Jaroslava Bezděka, keramika Jaroslava Jocova a výtvar-
nice Evy Hodinkové.

Surrealistické obrazy Jaroslava Bezděka a nápadité keramické sochy  
a sošky Jaroslava Jocova tvoří s díly Evy Hodinkové, jež zde představuje 
tři z mnoha svých originálních loutek, dobře vyladěný celek. Výtvarnice 

jednu z loutek při vernisáži dokonce oživila – obří marioneta člověka-
ptáka se pohybovala mezi diváky doprovázená hudební improvizací 
finsko-českého tria Hyvää matkää (Esko Mäkinen, Michal Hrubý a Peter 
Galata). 

Výstavy je možno navštívit do neděle 28. září (expozice v klášteře), 
resp. do neděle 2. listopadu (expozice v kostelíku sv. Maří Magdalény) –  
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

dvĚ nové ExPoZicE na SkalcE
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Vernisáž proběhne 5. října od 15 h

Těším se na Vás 
Ivana Bartůňková

KRESBA, MALBA, 
GRAF IKA 

Srdečně Vás zvu  
na výstavu obrazů

Klášter v Barokním areálu Skalka, Mníšek pod Brdy

výstava potrvá do 2. listopadu 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

od 4. 10. do 2. 11. 2014 
klášter v Barokním areálu Skalka 
Vernisáž výstavy proběhne 4. 10. 2014 od 15.00. 

 
Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité 

schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem… 
 

 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na dostavbu areálu Jedličkova ústavu a škol. 

více informací na www.tttnacerno.cz / www.sbirkajus.cz 
 

 

Otevřeno máme:             út – pá od 13:00 do 17:00                          so, ne a o státních svátcích od 10:00 do 17:00 
 

mnisek.cz                                      mks@mnisek.cz 

maGdaléna PracujE i v tErénu  
Najít a bezpečně zlikvidovat pohozené injekční 
stříkačky, vyhledat uživatele návykových látek  
a nabídnout jim pomoc. To je hlavním cílem 
terénních programů Magdaléna. „Do terénu  

v Mníšku pod Brdy a v okolí vyjíždíme zpravidla jednou týdně. Čas-
to nás kontaktují sami uživatelé, se kterými si individuálně do-
mlouváme schůzky. Kromě toho navštěvujeme i místa, kde by se 
mohli uživatelé drog zdržovat,“ vysvětluje Petra Štvánová, terénní  
a kontaktní pracovnice z Centra adiktologických služeb Magdaléna-
Příbram. Kromě Mníšku pod Brdy vyjíždějí příbramští pracovníci také 
do Dobříše, Sedlčan, Březnice, Rožmitálu pod Třemšínem a samozřej-
mě Příbrami. Ve všech zmíněných lokalitách spolupracují se sociálními 
odbory, s městskou policií či s lékárnami. Díky této spolupráci se daří 
situaci v daných lokalitách dobře monitorovat a šířit informace o nabí-
zených službách. 

V Mníšku pod Brdy se počty kontaktovaných uživatelů drog pohybují 
v řádu jednotek. Klienti nejčastěji využívají výměnný injekční program. 
Tím se omezuje možnost šíření infekčních nemocí a současně to pomá-
há navázat s klienty kontakt, stabilizovat jejich zdravotní stav a nabíd-
nout jim pomoc.

Terénní program je součástí tzv. harm reduction služeb, tedy služeb 
zaměřených na omezení rizik spojených s užíváním návykových látek. 
Cílem je nejen snížit riziko, že se uživatelé nelegálních drog nakazí  
infekční nemocí a budou ji šířit, ale především chránit zdraví široké  
veřejnosti. 

Během prvního pololetí letošního roku nalezli pracovníci z Magdalény 
v Mníšku a okolí dvě použité jehly a injekční stříkačky. Co by měl člověk 
dělat, pokud něco takového najde například na trávníku? „Rozhodně se 
nepokoušejte stříkačku sami sebrat nebo jen například odhodit či od-
kopnout jinam, mohli byste se zranit. Kontaktuje městskou polici nebo 
naše pracovníky,“ upozorňuje Petra Štvánová. 

Co považují lidé z Magdalény za úspěch své práce? „Když se nám podaří 
klienta z terénu dovést do léčby, jak se to nedávno stalo právě u jed-
noho muže z Mníšku. Často jsou příběhy našich klientů velmi pohnuté, 
poznamenané například již problémy v rodině, v dětství. A když tako-
vý člověk chytne svou šanci na zdravý život bez závislosti, je to velkým  
impulsem pro naši další práci,“ dodala Petra Štvánová z Magdalény. 

Zora Kasiková

Na říjnové vernisáže na Skalce bude vypraven v sobotu 4. 10. i v neděli 5. 10. 2014 
autobus s odjezdem ve 14.15 od Domova pro seniory na Skaleckém nám.,  

resp. 14.30 h. z nám. F. X. Svobody. 

žElEZniČnÍ vlEČka
Chtěl bych představitelům města Mníšek pod Brdy poděkovat za 
státnické rozhodnutí týkající se železniční vlečky vedoucí do vaší prů-
myslové oblasti. Mohli byste zastávat názor, že to v podstatě není váš 
problém, ale je vidět, že jste mnohem moudřejší. I když kolem vašeho 
krásného města s pěkným zámkem vede dálnice, fakt je ten,  že jakákoli 
dopravní infrastruktura spojující obec se světem je konkurenční výhoda 
této obce. Pokud se jednou liniová trasa aktuální vlečky zlikviduje, již 
nikdy se pravděpodobně nevrátí. Takováto rozhodnutí se nedělají na 
volební období, ale na dlouhodobý výhled, kdy může nafta stát 100 Kč 
litr a koleje se ještě mohou nejen Mníšku a jeho občanům hodit.

Děkuji vám tedy jako občan ze zcela jiného koutu republiky za vaše 
správné rozhodnutí, které doufám dotáhnete do pozitivního cíle.

S úctou
Ing. Petr Tejkl, Čeperka

Poděkování tiskárně
To, že Zpravodaj městečka pod Skalkou získal první cenu v soutěži  
„O nejlepší městský zpravodaj 2013“ mne, stejně jako ostatní, kdo se 
na jeho přípravě podílejí, přirozeně potěšilo, stejně jako uznalá slova 
pana starosty v minulém čísle. Já osobně bych ráda ještě vyslovila jedno 
poděkování – a to zaměstnancům mníšecké tiskárny v čele s vedoucím 
panem Janem Havlíkem za jejich kvalitní a velmi vstřícnou spolupráci.

Jarmila Balková
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už SE toČÍ!
Většina občanů ví, že pod hrází Zámeckého rybníka je bývalý mlýn. 
Jedná se o původní mlýn z první poloviny 15 stol., který dnes vlastní 
manželé Žukovských. Jsou to znalci historie a ve mlýně jednou do roka 
pořádají den otevřených dveří. Všechny zájemce mlýnem provedou  
a seznámí s historií.

Novinkou je, že k mlýnu nechali Žukovských postavit mlýnské kolo,  
které má průměr více jak 4 metry. Přes vantroky k němu přivádějí vodu 
z rybníka a kolo se otáčí. Kolemjdoucí si mohou představit, jak to bylo 
krásné, když se za starých časů ve mlýně mlelo. 

Není mnoho funkčních mlýnských kol v naší republice. Manželé spolu-
pracovali s mistrem panem Františkem Mikyškou, který zhotovil kolo na 
Kampě. Ten vyrobil zdařilou repliku původního mníšeckého mlýnského 
kola a během srpna kolo zprovoznil.

Tak se ze mlýna stala jedna z dalších místních atrakcí. Po hrázi vede 
naučná turistická stezka. Zasloužila by zastavení u mlýna a panel  
s popisem historie. Město by mohlo přispět zlepšením přístupové cesty 
a rybáři údržbou hráze.       

Tak by se vylepšil a veřejnosti lépe zpřístupnil jeden krásný kout našeho 
města.

Jiřina Čermáková

vZPomÍnka na PanÍ marii WaGnErovou
Jsem mníšeckou rodačkou a obdivovatelkou knih paní Marie Wagnero-
vé. Její život znám z vyprávění mých rodičů, kteří se s ní osobně znali.

Potěšila mě vzpomínka při příležitosti 80. výročí jejího úmrtí, také  
i slavnostní odhalení pamětní desky na městském úřadě. Pořadatelé 
vzpomněli jejího nelehkého života a také připomněli místo jejího po-
sledního odpočinku na místním hřbitově. A proto píši tento příspěvek. 
Bývá dobrým zvykem alespoň při tak významném jubileu položit na 
hrob malou kytičku – a to jsem postrádala.

Odhalení desky je sice záslužné, ale obdivovatelé z celé republiky  
a někdy i z ciziny navštěvují její hrob, jak v minulém Zpravodaji psala 
pí Balková.

Vladimíra Málková

odEšEl milan minaŘÍk
Ta zpráva přišla doslova jako blesk z čistého nebe. Přišla v neděli 
14. září v podvečer a je doposud stěží uvěřitelná: Historik tělem, 
duší a celou myslí, hybatel společenského dění v Mníšku pod 
Brdy, kamarád, nezištný pomocník a zkrátka hodnej chlap, Milan 
Minařík, už není mezi námi. Měsíce jsme intenzivně pracovali 
na různých projektech, organizovali tu a tam, založili a obnovili 
okrašlovací spolek, ještě v neděli ráno jsme se potkali na Skalce, 
kterou měl tak rád, vypili jsme tam společně rozpustilé kafe, jak 
říkával a na které nás spolu s několika přáteli pozval. Káru musíme 
tlačit dál, ale bez tohoto chlapíka to bude zase o něco těžší. Jeho 
optimismus, lehký humor a nadhled byly opravdu občerstvující. 
A v dnešní době různic a nesváru rozséval pokoj. Spojoval lidi. 
Škoda, že si neužil více důchodu, za který vždy nezapomněl po-
děkovat své ženě Jitce, že ho k němu donutila. Upřímnou lítost 
této vzácné paní v této velké lidské ztrátě. Milan Minařík tu ale 
bude stále s námi. A některý z rozpracovaných projektů ponese 
právem i jeho jméno. Milane… za všechno díky!

Robert Izák

kovÁrna Pro radoSt
V sobotu 2. 8. 2014 jsme jako každé prázdniny jely s dcerou na výlet do 
kovárny pana Slavaty do Kytína. Opět jsme se potěšily krásnými kovář-
skými uměleckými výtvory, ale i šperky a drátovanými věcmi jeho paní. 
Ochutnaly jsme výborný koláč i kávu, zastavily se v kostele i u léčivé 
studánky.

Odnesly jsme si hezký pocit z pěkně upravené návsi, plné květin,  
posekané trávy, přesně podle milého přivítání pana starosty, které jsme 
si přečetly v zastávce autobusu.

Za pěkný výlet děkujeme i ochotnému panu řidiči autobusu č. 446.

Vladimíra Málková

2. mnÍšEckÝ blEšÍ trh
„A kdy bude další?“ ptali se nás návštěvníci. 
„Plánujeme jej za rok.“ 
„A nešlo by to dříve? My bychom doma také naplnili auto, jen se osmělit...“

Tento rozhovor se odehrál asi v půlce 1. mníšeckého blešího trhu. Pak 
jsem někde zaslechl, že se lidé baví, že další snad bude na podzim.  
A jelikož se tahle fáma šířila rychlostí blesku, slovo dalo slovo a na  
podzim se uskuteční 2. mníšecký bleší trh.

Rádi bychom vás tedy pozvali jako účastníky i jako návštěvníky na  
sobotu 4. října 2014 mezi 8. a 12. hodinou na zelenou plochu za  
pekařstvím Jarolímek u zámku v Mníšku pod Brdy. Pokud chcete,  
pročistěte tedy opět garáže, kůlny, sklepy a další tajemné prostory  
a neobávejte se nabídnout nepotřebné věci ostatním. Věci je možno 
na místě nabízet zadarmo anebo prodávat za symbolickou cenu, která 
musí být vždy uvedena. O cenách je možno smlouvat.

Novinkou bude Dětský blešáček, na kterém dostanou prostor  
i ti nejmenší.

Na bleším trhu se mohou objevit jen věci, kterých se potřebujete  
zbavit – tedy z vyklizených domů, bytů, sklepů, garáží, altánů apod.,  
z osobního vlastnictví, staré, nové i použité. Věci, které majitelé neudají, 
je nutné zase odvézt.

Není stanoven žádný účastnický poplatek, stačí na místo zajet autem  
a nabízet své věci přímo z kufru anebo je vyložit na zemi či na stoleček.

Přijďte se potkat a objevit NĚCO zajímavého.

Těšíme se na shledání.
Josef Porsch, Miloš Navrátil

Podekování
Děkujeme přátelům, známým a všem, kteří jste projevili slova  

soustrasti a společně s námi sdíleli bolest z úmrtí Milana Minaříka.

Jitka Minaříková s rodinou 



21

Kultura, společnost

mkS mníšek pod brdy a městská 
knihovna vás zvou na setkání 

s novinářem a spisovatelem 
Phdr. milanEm SyruČkEm,

které se uskuteční v úterý 14. října 2014 
od 19 hodin v sále kulturního střediska  
v lipkách.
Budeme si povídat zejména o Brdech, 
jak je zřejmě neznáte i o objektu, který  
neznali ani naši nejvyšší představitelé.

Beseda bude spojena s projekcí fotografií.

Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá! 

Těšíme se na setkání s vámi.

PhDr. Milan Syruček (1932) novinář a spisovatel, autor 23 knih, z nichž poslední – Záhady  
brdských lesů – vydalo letos nakladatelství Epocha.

Jako zahraniční komentátor a zpravodaj se zúčastnil řady mezinárodních konferencí, 
například přípravy helsinské konference, jejího průběhu i následného procesu, summitů 
Gorbačov-Reagan a dalších.

V současné době spolupracuje s Literárními novinami a věnuje se literatuře faktu.

vybrané kulturnÍ  
a SPolEČEnSké akcE,  

mníšek pod brdy, 
ŘÍjEn-ProSinEc 2014

Sobota 4. října 2014, 15.00
the tap tap: naČErno

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

neděle 5. října 2014, 15.00
ivana bartůňková – obraZy,  

krESby, Grafika
(vernisáž výstavy)

Klášter v barokním areálu Skalka

Úterý 14. října 2014, 19.00
beseda s Phdr. milanEm SyruČkEm

nejen na téma BRDY, JAK JE NEZNÁTE 
spojená s promítáním

Sál MKS V Lipkách

Sobota 18. října 2014 
brdSkÝ farmÁŘSkÝ trh 

Náměstí F. X. Svobody 

Úterý 25. listopadu 2014, 19.00
beseda s cestovatelem  
ČEStmÍrEm lukEšEm

na téma TIBET – PŘECHOD TRANSHIMÁLAJE
spojená s promítáním

Sál MKS V Lipkách 
 

Sobota 29. listopadu 2014
advEnt na ZÁmku

Státní zámek Mníšek pod Brdy
 

neděle 30. listopadu 2014
S čerty nejsou žerty – mikulášská

Státní zámek Mníšek pod Brdy

neděle 30. listopadu 2014
SvĚtlo advEntnÍ

Rozsvěcení vánočních svící a světel –  
náměstí F. X. Svobody,

adventní prohlídky s překvapením –  
Státní zámek Mníšek pod Brdy,

adventní bohoslužba – kostel sv. Václava

neděle 7. prosince 2014
mnÍšEckÁ rošÁda 

9. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 13. prosince 2014
vÁnoČnÍ knoflÍkovÝ trh

Vystoupení dětí, Živý Betlém, koledy...
Náměstí F. X. Svobody

Čtvrtek 25. prosince 2014, 16.00
vÁnoČnÍ koncErt – soubor karmÍna 

Kostel sv. Václava

Úterý 30. prosince 2014
PŘEdČaSnÝ SilvEStr

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

Změna termínů a titulů vyhrazena

Pro doSPĚlé
GUENASSIA, Jean-Michel
VYSNĚNÝ ŽIVOT ERNESTA G.
Fiktivní příběh českého lékaře Josefa Kaplana, 
který studuje před 2. světovou válkou ve Francii, 
válku prožije ukryt v Alžíru a zbytek života  
v Československu.

BERNARD, Stanislav
TVRDOHLAVÝ MUŽ
Tvrdohlavý muž ukazuje, že novodobá česká 
historie - to nejsou jen nedůvěryhodní politici, ale 
také osvícení podnikatelé, kteří se nebojí riskovat 
a kteří mají své sny a vize.

VAN DER STAP, Sophie
DÍVKA S DEVÍTI PARUKAMI
Autobiografický příběh mladé Holanďanky je 
záznamem jejího boje se zákeřnou nemocí.

WALLANT, Edward Lewis
NÁJEMNÍCI PANA MOONBLOOMA
Příběh správce několika chátrajících činžáků 
v poválečném Manhattanu, který se stává 
svědkem zoufalých osudů jejich tragikomických 
nájemníků.

ZÁVACKÁ, IRENA
ŠATY PRO BOHYNI
Historický román zachycuje dramatické události 

několika postav a věrně evokuje atmosféru 
staroegyptské civilizace.

VANN, DAVID
SRUB
Psychologické drama o rodinných vztazích, 
odehrávající se v drsném prostředí Aljašky.

 Pro dĚti
MATYSOVÁ, VERONIKA
PŘÍBĚHY PAVOUČKA ALFONSE
Roztomilé příběhy o osminohých hrdinech vás 
zbaví strachu z pavouků!

JECHOVÁ, Šárka
POHÁDKY K POVÍDÁNÍ
Knížka českých pohádek není jen ke čtení a 
prohlížení, ale hlavně k povídání. Obrázky a 
jednoduché úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, 
paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.

HOLASOVÁ, Aneta Františka
LUMÍR VČELAŘÍ, ANEB MEDOVÝ SLABIKÁŘ
Medvěd Lumír, hlavní postava této dětské knihy, 
provází čtenáře celým včelařským rokem.

ANGRY BIRDS – NÁVNADA
Připravte se na největší vepřo-ptačí 
dobrodružství. Protože v tomto komiksu jsou 
Reptáci ještě rozzlobenější a rozjařenější než kdy 
dřív.

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
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okénko do historie zámku mníšku

StaroSti Pana SErvÁcE
Se stavbou mníšeckého zámku nebyly spojeny jen veselé historky, jak 
jsme se dozvěděli v předchozím díle, ale také starosti a větší či menší 
trable, které zná i dnes ten, kdo staví, zařizuje, opravuje nebo zvelebuje 
své bydlení. I o tom se pan Servác zmiňuje ve svých pamětech. Jakou 
práci mu dalo sehnat šikovného řemeslníka, který by si troufl na 
vystavění tří několikametrových dřevěných jeřábů, pomocí nichž se 
stavěly zámecké věže, vyzdvihovaly kameny, cihly a vápno? To se opět 
dočteme v deníku zámeckého pána: „Jeřáby nemohl nikdo udělat, pouze 
Šváb Tomáš Vogel, měšťan a tesař z Menšího Města pražského, a každý mě 
stál 50 zlatých, tři jeřáby tedy – 150 zlatých.“

Až pražský tesař se pustil do odvážného projektu, byl šikovný a poctivý. 
Ne všichni ale byli jako on.  Potkali jste už nějakého nepoctivého 
řemeslníka, který svou práci odbyl a musela se opravovat, reklamovat 
nebo předělávat? Tak si představte, to se přihodilo i panu Servácovi a i to 
si přesně poznamenal: „Roku 1666 pokryli dva pokrývači z Prahy taškami 
kus (zámku) proti pivovaru a zbytek pokryli dva rožmitálští pokrývači, což 
mě stálo přes – 340 zlatých. Nota bene nic však nebylo pokryto užitečně, 
takže to muselo být nově překryto polírem Linhartem Oherrem, což mě 
znovu stálo asi – 200 zlatých.“

Jak vidíme, žádné dnešní nešvary nejsou jen vymožeností moderní 
civilizace, ale potýkat se s nimi museli už i naši předkové. Další zajímavosti 
spojené se zařizováním jeho sídla se od pana Serváce dozvíme v příštím 
čísle Zpravodaje.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

ZÁmEk mnÍšEk už chyStÁ ZÁmEckou  
PEkElnĚ nEbESkou nadÍlku i advEnt
Než se nadějeme, přijde advent a s ním čerti a vánoční nálada. Ta bude 
už od prvního adventního víkendu obklopovat mníšecký zámek, kde 
se opět pro malé koledníky otevře peklo s čerty a Luciferem a vánočně 
vyzdobené komnaty se speciálními prohlídkami.

Již poněkolikáté se ve sklepích mníšeckého zámku otevřou brány 
pekelné a z ní vyjdou na zemský povrch jeho obyvatelé, čerti rohatí. 
Snad budou hodní, ale jistě to nevíme. Děti se ale bát nemusí, pokud 
přijdou hodné, slušné, s pokorou a hlavně s připravenou básničkou, 
písničkou nebo koledou. Stačí zazpívat třeba i jen krátkou a určitě si 
vyslouží nějakou malou odměnu. Co myslíte, potkáte nějakého čertíka 
Bertíka, Kleofáše nebo Belzebuba? Nebo znáte nějaká další čertí jména? 
A kromě brány pekelné se navíc otevřou i brány nebeské. No přeci jen 
tu nemůžeme nechat čerty pobývat jen tak bez dohledu! Hlídat budou 
andělé a starat se o to, aby děti, větší i menší, neměly ani za mák strachu. 
Zámecké peklo a nebe, kde se děti pobaví, pohrají nebo si třeba s čerty 
a anděly i zasoutěží, navštivte v neděli 30. listopadu. Rodiče mohou pro 
své děti donést podepsaný balíček, který pak ony dostanou od čertů 
jako zaslouženou nadílku. 

Těšíte se na Vánoce, na dárky, na kapra i na cukroví a dočkat se nemůžete? 
Přijďte nasát vánoční atmosféru na speciální adventní prohlídky 
svátečně vyzdobeného zámku, které jsou zaměřené na rodiny s dětmi. 
Provádět vás bude pohádková postava a vyprávět se chystá o starých 
zvycích, které se udržují už od dávných časů. Těšíte se, že si i nějaké 
vyzkoušíte? Co třeba házení botou? Je to sice zvyk mladých slečen, které 
by se chtěly vdávat, ale proč byste si nehodili i vy ostatní? I kluci přece 
mohou chtít vědět, zda je v příštím roce něco milého nečeká! Plánujete, 
děti, nějakou cestu, výlet se školou  nebo dovolenou s rodiči? Chcete 
vědět, jestli se vám to vyplní? Přijďte do zámku pustit si vánoční lodičku 
z ořechových skořápek a vše zjistíte podle toho, kam lodička popluje. 
Na prohlídkách vás také čeká zdobení stromečku, krájení jablka  a určitě 
i malý dárek.

Vánoční prohlídky i vstup za čerty a anděly je třeba rezervovat na tel. 
318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

oživEné PodvEČErnÍ ProhlÍdky  
SE oPĚt vracEjÍ na mnÍšEckÝ ZÁmEk
Léto uteklo jako voda a mníšecký zámek se opět otevírá pohádkovým 
nadpřirozeným postavám, které křižovaly chodbami a komnatami už 
před vypuknutím prázdnin. Zahlédnout je můžete při podvečerních 
prohlídkách pro děti, nejbližší termín bude v sobotu 4. října. Nebojíte 
se duchů? U nás totiž zahlédnete bílou paní. Ta umí procházet zdmi  
a zjevuje se velice neočekávaně. Nosí vysoký špičatý čepec se závojem  
a bílé nebo černé rukavičky. Když má černé, je to zlé znamení a předzvěst 
nějakého neštěstí! To se ale naštěstí v Mníšku nestává. K nám do zámku 
totiž nechodí, aby věštila, ale chce se setkat s dětmi, co nás přijdou na 
prohlídky navštívit. Mává jim z prosklené chodby a má radost, když ji 
poznají. 

Také se u nás, až budete nahlížet do rodinné kaple, setkáte s andělem 
připomínajícím dávného stavitele zámku, statečného rytíře Serváce. 
Od anděla vyslechnete důležité poselství a poté čeká na děti důležitý 
okamžik, budou pasovány na šlechtice a stanou se z nich princezny  
a rytíři ze zámku Mníšku! Stačí prozradit své jméno, pokleknout a nebát 
se meče. Obdrží šlechtický titul i malý dárek! 

Dál vás čeká vstup do světa plného pohádkových skřítků. Ti už nemluví 
ani se neprocházejí, ale čekají na vás v každém pokoji.  Při procházce 
zámeckými místnostmi je potkáte schované za křeslem, za kamny,  
v krbu, pod oknem i u odpadkového koše. Jsou mezi nimi ti, co škodí 
lidem a vyvádějí lotroviny, ale i ti, kteří naopak všechny ochraňují, nosí 
štěstí, zdraví i bohatství. Seznámíte se nejen se skřítkovskými kluky, ale 
i slečnami. Určitě se vám zalíbí třeba taková trpaslice Parádnice. Je sice 
zvědavá a trochu marnivá, ale jinak velmi milá a přívětivá.

Podvečerní prohlídky navštivte v sobotu 4. října 2014 od 16 hodin a své 
místo si nezapomeňte zarezervovat na tel. 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy



Mezi námi žijí lidé, kteří svým  
talentem, pílí a umem vytvářejí 
umělecká díla, zachraňují lidské 
životy, vytvářejí a proměňují  
krajinu a vynikají ve svém oboru.

Jedním z takových byl pan Josef Sequens. Ve zkratce vás seznámím 
s jeho životním příběhem a přáním.

Pan Sequens při výletě po Brdech v roce 1927 přišel do Mníšku  
a vyhlédl si místo pro stavbu rodinného domu, ke kterému později 
velmi vkusně přistavěl stylovou restauraci „Sequens“, kam se sjíždě-
ly kulturní, politické a společenské osobnosti té doby – Werich, Ře-
záč, Nezval, Drda, Burian, Steinbeck, Vrchlická, Hermanová, Blachut 
a další. Svou návštěvou poctil podnik prezident Antonín Zápotocký 
s chotí, který vyslovil panu Sequensovi spokojenost.

Trochu jsem předběhl životní události a tak se vracím zpět. Josef Se-
quens se narodil 1889 v Německém Brodě v rodině chudého truh-
láře. Vyučil se číšníkem a hned po vyučení se vypracoval na osob-
ního číšníka místodržitele hraběte Thuna. Později odešel do světa 
na zkušenou. Pracoval v Anglii, Francii, Rakousku, Skotsku a také  
v Americe v největších hotelích. Jeho dar znalosti jazyků a osobní 
příjemný šarm, který uplatňoval nejen vůči významným hostům, 
ale i vůči lidem, mu otevřely cestu po návratu domů do francouz-

ské restaurace hotelu Šroubek na Václavském náměstí, kde se stal  
později ředitelem. Využil svých zkušeností a kuchařského umě-
ní manželky a společně vybudovali v Mníšku malý, ale prvotřídní 
podnik s výbornou kuchyní, obsluhou a příjemným prostředím pod 
hřebenem Brd.

V roce 1945 byl syndikátem českých spisovatelů požádán, aby vedl 
restauraci na dobříšském zámku, kde umělci měli své sídlo. V roce 
1947 byl vybrán ministerstvem zahraničí pro zajišťování recepcí na 
našem velvyslanectví v Paříži. 

Pan Sequens měl pamětní knihu, kde se mu podepisovali významní 
hosté. Mezi přední jména patří prezident republiky Eduard Beneš  
s chotí, slavný malíř Pablo Picasso, neméně slavný básník Pablo  
Neruda, Jaroslav Seifert a další významné osobnosti.

Vzkvétající podnik bohužel musel ustoupit důlní činnosti železo-
rudného dolu Skalka. Při ražbě došlo k poddolování jím vybudo-
vaného okrasného rybníčku a přes noc protekla voda podložím do 
dolu. Následně byl rybníček zasypán a začal úpadek jedné mníšec-
ké legendy. Zůstalo nám i budoucím označení „U Sequense“. Tyto 
skutečnosti měly jistě vliv na jeho náhlé úmrtí, které ukončilo plány 
tohoto ve svém oboru vynikajícího českého člověka. A protože měl 
k Mníšku vřelý vztah, je pochován na mníšeckém hřbitově.

Napsal Milan Minařík za spolupráce Doc. Ing. Josefa Sequense, CSc.

Historie, společnost

hoteliér joSEf SEquEnS
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oddÍl ZaložEn!
Bude tomu právě rok, co jsem se odhodlala rozšířit podbrdské sportovní 
aktivity - a jelikož se již víc než patnáct let pohybuji v prostředí aerobiku, 
kde jsem získala zkušenosti jako závodník, trenér, instruktor i rozhodčí, 
byla volba sportovní specializace jasná a přípravy mohly začít.

Za velké podpory manželů Šulcových a města Mníšek pod Brdy se led-
nové dny ve sportovně relaxačním centru Esmarin proměnily ve dny 
zápisu do přípravných kurzů závodního aerobiku. Během prvního po-
loletí roku 2014 nový oddíl získal přes padesát členů, převážně z řad 
dětí a mládeže, které se mi podařilo pro tento krásný sport nadchnout. 
Nejmladším členům oddílu byly právě tři roky a těm nejstarším se blížila 
plnoletost. Toto období bylo převážně přípravné, ale uspořádala jsem  
i další zajímavé akce, jako výlet s dětmi vlakem nebo víkendový pobyt 
pro maminky a děti na Šumavě. Konec školního roku jsme oslavili ukáz-
kovou hodinou pro rodiče, kterým patří rovněž velký dík za podporu  
a spolupráci.

O prázdninách jsme kromě zaslouženého odpočinku společně vyrazily 
na soustředění - cesta nebyla dlouhá, protože jsme celý týden strávili  
v příjemném prostředí blízkého resortu Zámek Trnová. Už když jsem 
toto soustředění plánovala, bylo mi jasné, že potřebuji posilu. Zajásala 
jsem při zjištění, že Petra Kubínová, maminka jedné mé malé závodnice, 
se aktivně věnovala podobnému sportu a ještě navíc má šestnáctile-
tou praxi ve školství. S nabídkou jsem neváhala ani minutu a myslím, že  
Petra neváhala ani minutu s odpovědí, ba dokonce neváhala ani  
minutu, když jsem ji poprosila, aby se s vámi podělila o své zážitky ze 
soustředění. 

„S Lindou se znám od května letošního roku,“ říká Petra Kubínová. „Od té 
doby totiž má dcera navštěvuje kurzy sportovního aerobiku, které Linda 
v našem městě pořádá. V průběhu jednoho z našich rozhovorů začala 
postupně vznikat naše spolupráce a jelikož za mých mladých let jsem se 
v podobné oblasti pohybovala, nabídla jsem Lindě pomocnou ruku. Té 
Linda využila a požádala mě, jestli bych v létě nejela na soustředění jako 
pedagogický dozor a zdravotník. Souhlasila jsem a udělala dobře. Nutno 
podotknout, že bez třetí osoby, dalšího pedagogického pracovníka tělesné 
výchovy, bychom se neobešly a tak se k nám připojila ještě maminka Lindy. 
Na soustředění měly děti neuvěřitelnou nabídku činností, ale samozřej-
mě hlavní náplň dne tvořil aerobik, zdokonalování sestav a protahovací 
cviky. Kromě toho děti plavaly, malovaly, soutěžily v tělocvičně i v přírodě,  

u táboráku zpívaly, sledovaly pohádky jako v kině a tak se nestačily ani 
chvilku nudit. Bylo neuvěřitelné pozorovat, jaký pokrok během pěti dnů 
děti dokáží udělat. Nejen, že se zdokonalily po stránce fyzické – v rozsa-
hu pohybu, koordinaci rukou a nohou, ve vytrvalosti a soustředění se na 
nové pohyby a informace - ale také to mělo pozitivní dopad po stránce 
sociální. Děti se mezi sebou lépe poznaly, vytvářely nová kamarádství a 
tím i bezbariérovou komunikaci mezi různými věkovými kategoriemi. Ro-
diče tento pokrok u svých dětí určitě viděli, jelikož se na konci soustředění  
konalo vystoupení nacvičených sestav. S Lindou, která mě přesvědčila, že 
je člověk na správném místě, spolupracuji i nadále, ještě s jednou mamin-
kou docházíme na její kurzy a snažíme se pomáhat nejen jí, ale hlavně  
dětem, zejména v jejich postupné adaptaci na tento krásný sport.“ 

Koncem září čekají nejmladší děvčata z našeho oddílu první závody  
v Praze. Držte nám prosím palce, ať si závody užijeme a snad si jako 
odměnu za těžkou práci odvezeme jeden z cenných kovů.

Pokud máte doma dítě nebo juniora, který by chtěl posílit naše řady, 
nenechte ho sedět doma a přijďte se podívat. Těšíme se na všechny!

Linda Nechybová     
www.cvicenibezchyby.cz        

škola taEkWon–do i.t.f. GbhS 
V Mníšku pod Brdy již několik let působí sku-
pina největší školy Taekwon-do I.T.F v České 
republice, Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně 
každoročně pořádá nábor nových členů do 

oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, 
které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho stu-
dentů po fyzické, psychické i morální stránce. 
Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit 
každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. 
V České republice se Taekwon-do cvičí od 
roku 1987 a je organizováno Českým svazem 
Taekwon-do I.T.F., jehož členem je i „naše“ ško-
la Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled 
zde působí mezinárodně uznávaný korejský 
mistr Hwang Ho-Yong, IX. dan. Vysokou úroveň 
bojového umění Taekwon-do v ČR dokládá 
zisk mnoha cenných umístění na mezinárod-
ních soutěžích během posledních let. Víc než 
na sportovní stránku je kladen důraz na výuku 
umění sebeobrany. 

Naše činnost je zaměřena především na mlá-
dež školního věku, ale členskou základnu tvoří 
i děti předškolního věku i naopak již dávno pl-
noletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na tech-
nické stupně, výukové semináře, soustředění, 
závody a nabízíme také individuální výuku. 
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standar-
dem naší školy je vysoká kvalita, velké množ-
ství tréninků a bezkonkurenční cena.

Tréninky budou probíhat pravidelně každý 
týden v úterý od 19.00 do 20.30 a v pátek od 

Sport, příroda, společnost 

brontoSauŘi oPĚt Pomůžou 
O víkendu 17. – 19. října do Mníšku opět zavítá 
pracovně prožitková akce Hnutí Brontosau-
rus. Dobrovolníci (převážně ve věku od 16 do 
26 let) se budou v sobotu věnovat revitaliza-
ci zeleně na louce pod zámkem. Jejich práce 
pomůže obnovit průhled na louku a zámek, 
omezí zarůstání louky a oddělí jabloně od ná-
letových dřevin. Kromě práce čeká na účastní-
ky akce zážitkový program, který je zaměřený 
na osobní rozvoj a odehrává se v prostředí  
fiktivní čajovny na konci světa. Více o akci se 
můžete dozvědět na webových stránkách 
www.rozruch.brontosaurus.cz/cajovna. 

Za organizátorský tým Tereza Opravilová

18.30 do 19.30 na ZŠ Komenského pod vede-
ním hlavního instruktora Martina Zámečníka 
(VI. Dan) a Pavla Štěpa. Více informací nalezne-
te na www.tkd.cz.

Mária Trundová
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ochrana obČanů v mnÍšku!?
Vážení spoluobčané a především vedení města!
Obracím se na vás prostřednictvím Zpravodaje, vzhledem k nedávné  
a velmi nemilé vlastní zkušenosti s násilím. Spoluorganizuji pro Mníšec-
ký klub důchodců výlety na hrady a zámky, do výjimečných přírodních 
míst, divadel apod. Jezdíme jednou měsíčně, od dubna do listopadu, 
objednaným autobusem. Troufám si napsat, že všichni účastníci výletů 
jsou spokojeni, až na poslední výlet. Vraceli jsme se z hradu Kozel, který 
není daleko, tak ani příjezd nebyl pozdní – po páté hodině odpoled-
ne, za světla. Důchodci postupně vystupují podle toho, z které strany 
přijíždíme. A tak od Rokycan jich několik vystoupilo pod Špejcharem  
a rozešlo se do svých domovů. Jedna naše důchodkyně šla ulicí Ke škole, 
když k ní přiskočili dva mladí muži, povalili ji na zem a okradli o kabelku 
s mobilem, penězi a doklady. Vzhledem k tomu, že se cítím zodpovědná 
za šťastný návrat důchodců z výletu, se ptám:
1)  Kde je městská policie, která se rozrostla už na šest členů? (viz článek 

v posledním Zpravodaji)
2)  Má městská policie pravidelně se střídající pochůzkové trasy, chodí-li 

vůbec pěšky?
3)  Jak chce vedení města zvýšit bezpečnost pro své občany?
V roce 2003 zastupitelstvo po velkých protestech a diskusích schvá-
lilo zřízení jednoho městského policisty – pochůzkáře. Po tom, co se 
osvědčil, byl zaměstnán další, druhý pochůzkář. Úkol měli jasný. Chodit 
a dívat se. Vnímat mníšecké tváře a rozlišit ty nové… vidět pootevřené 
dveře domů i chat, není-li tam zloděj, všimnout si delší dobu rozsvíce-
ného okna staršího občana, jestli nepotřebuje pomoc, hlídky u školy 
atd. Proti tehdejšímu znovuzavedení městské policie protestoval pan 
Talůžek argumentem, že už to zažil, postupně se ,,měšťáci“ rozrostou, 
budou chtít policejní auto a náklady v městském rozpočtu porostou.  
Ač jsem v mnohém s panem Talůžkem nesouhlasila, v tomto mu dnes 
musím dát za pravdu. Policii sice vidíme před osmou u školy a při výbě-
ru  pokut na náměstí, ale pěší pochůzky nezaznamenáváme ani v lokali-
tách, kde tropí neplechu mládež a nejen ona, kde by ,,pochůzkáři“ měli 
být denně, několikrát a nepředvídaně. A to už se kriminalita dostala  
k Edenu za bílého dne - viz příklad z výletu!
Je před volbami, prosím, zamysleme se nad touto problematikou.

Alexandra Merunková

Vážená paní Merunková, 
dovolím si krátce reagovat na Váš přípis a některé věci Vám osvětlit. 
Strážníků je u Městské policie Mníšek pod Brdy opravdu celkem šest. 
Slouží ve dvoučlenných hlídkách ve všední dny většinou přes den, ale  
o víkendech zase především odpoledne a v noci. Pro permanentní fy-
zickou přítomnost by nás muselo být devět a více, jinak bychom poru-
šovali zákoník práce. Přesto ale držíme služby a monitorujeme hot-line 
a jsme schopni 24 hodin denně, 7 dnů v týdnů, 365 dnů v roce zasáh-
nout. Číslo naší nonstop linky je 737 274 227. Občané tuto linku využí-
vají často a v jakýchkoliv denních či nočních hodinách. 
Maximální počet hodin se snažíme být samozřejmě v terénu a maxi-
mum tras se snažíme obsáhnout chůzí. Pro Vaši informaci, strážníci  
v období od ledna do konce srpna 2014 vyřešili blokově 405 případů. 
Další případy, které jsme řešili předáním věci správnímu orgánu nebo 
orgánům činným v trestním řízení, jsou zhruba ve stejném počtu. To 
znamená, že strážníci během osmi měsíců své služby vyřešili více jak 
800 případů, a to od lehkých až po ty nejzávažnější či tragické. Tento 
počet jasně dokazuje, jaký zcela jasně doložitelný objem práce strážníci 
řešili, a to se nyní nezmiňuji o dalších akcích, administrativě vč. preven-
tivní činnosti, kterou považujeme snad za ještě důležitější než činnost 
represivní. Zapojujeme se do pátracích akcí, spolupracujeme se všemi 
složkami Policie ČR, celní správy, jednáme součinně s Rybářskou stráží, 
zajišťujeme bezpečnost dětí, atd. Nezanedbatelné je také množství pří-
padů, které strážníci vyřešili domluvou nebo napomenutím.
O napadení účastnice zájezdu, jak o tom píšete, víme. Účastníme se 
pravidelných koordinačních porad OO PČR. Je potřeba ale říct, že ani 
kdybychom násobky zvýšili počet strážníků, nebudeme schopni být fy-
zicky přítomni 24 hodin denně v 64 ulicích Mníšku, nemluvě o Rymani 
a Stříbrné Lhotě. To píšu ve vší vážnosti a to i přes sdílenou nostalgii 
k prvorepublikovému uspořádání policie, kdy každá ulice měla svého 
strážníka.
Všechny případy a aktivity jsou archivovány a v případě zájmu Vám 
umožníme nahlédnutí do těchto dokumentů (dle zákona o ochra-
ně osobních údajů). Možná by bylo zajímavé porovnat naše výsledky  
s výsledky výkonu městské policie za dobu Vašeho fungování na pozici 
starostky města.

Vážený pane Vilimovský,
otevřením sběrného dvora se našemu městu otevřely zcela nové mož-
nosti pro nakládání s odpady, jako například možnost výkupu kovu, 
papíru, odkládání nebezpečného odpadu na jednom místě a celá řada 
dalších příležitostí jak lépe a ekologicky likvidovat odpad. Původní  
a staré sběrné místo tyto služby neposkytovalo a nikdy poskytnout ne-
mohlo. Zákon to nedovoluje. Tyto činnosti jsou vyhrazeny pouze pro 
„plnohodnotné“ sběrné dvory. 
Abychom ale tyto služby mohli našim občanům nabídnout, a to  
chceme, musíme respektovat závazné podmínky pro provozy sběr-
ných dvorů a respektovat veškeré technické normy, o kterých se mylně  
domníváte, že jsou porušovány. Například existence váhy a vážení  
odpadu, jeho rozdělování, evidence a další manipulace je nezbytnou 
podmínkou provozu dvora a nelze je dle vašeho návrhu „vyřadit“. Nezá-
leží na tom, zdali jde o odpad placený či „zadarmo“.
Správně uvádíte, že sběrný dvůr je doposud ve zkušebním provozu  
a v průběhu této doby bude třeba „vyladit“ i  některé provozní nedo-
statky, které zde pochopitelně jsou. Týkají se především organizace 
práce a dopravy. Bude například nutno provést výraznější dopravní 
značení vjezdových a výjezdových směrů, neboť mnozí řidiči ho nere-
spektují. Taktéž  město, zcela logicky, musí zaškolit veškerý personál,  
který v budoucnu bude dvůr obsluhovat. Proto zde o víkendech a ně-
kdy i ve všedních dnech najdete větší počet zaměstnanců města, než 
jste byl zvyklí. Provozovatelem dvora je totiž Město, nikoli společnost 
Komwag, jak uvádíte.
Na závěr tohoto vysvětlení bych rád podotkl, že v průběhu přípravy 
projektu sběrného dvora, která trvala dva roky,  jsme od „občanských 
iniciativ“ obdrželi oficiálně i neoficiálně pouze jedinou připomínku, a to 
konkrétně připomínku hnutí Brontosaurus, jež se týkala způsobu likvi-
dace dešťových vod a námitka byla vyřešena. Žádné další připomínky 
ani návrhy na zlepšení, ani žádnou jinou snahu o tento, obecně dosta-
tečně propagovaný projekt, jsme opravdu nezaznamenali. 

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

SbĚrnÝ dvůr – důvod k radoSti? 
Přispívám pravidelně svým pytlem trávy do tříděného bioodpadu a po 
provizoriu jsem se těšil na nový sběrný dvůr. Leč v sobotu dopoledne 
jsem u vjezdu do nového hypermoderního dvora narazil na věc, kterou 
bych nečekal – dopravní zácpu. Když se postavíte na její konec, po 15 
minutách dorazíte k váze, kde váš naložený vůz zváží. Není to tak snad-
né, protože vedle návštěvy administrativního okénka se v protisměru 
tlačí na váhu jiné auto, snažící se prchnout z tohoto chaosu. Nicméně 
nesmí, protože se musí zvážit, nyní již odlehčené od nákladu. Výjezd 
na dvoumetrovou rampu je kousek pro kaskadéry (obzvláště s vozíkem 
nebo větším autem) a je pouze otázkou času, kdy dojde ke ztrátám na 
majetku a ublížení na zdraví. Odmítám tento hazard a nesu svůj pytel 
pěšky nahoru. Vyjet ze dvora na ulici už nelze, protože mezitím se po 
dvoře motá spousta zmatených občanů, jejich aut a vozíků. Idylka staré-
ho sběrného dvora, kde stačil na organizaci jeden senior, je nahrazena 
zmatkem, který zabezpečovali snad čtyři pracovníci. 

Město si sice vyhradilo měsíc lhůty na zkušební provoz (přestože pro-
vozovatelem je KOMWAG), leč jsou aspekty, které asi již nepůjdou tak 
lehce napravit. Na přípravě stavební dokumentace se opět podepsala 
„odbornost“ pracovníků městského úřadu. Občanské iniciativy upozor-
ňovaly na některé nedostatky, nicméně aby nedošlo k zastavení či zpo-
malení projektu, formálně vzneseny nebyly. Následník starosty bude 
muset řešit, jak udělat funkční sběrný dvůr ze stavby, která je vymyšlena 
s podivnou logikou a v rozporu s technickými normami. 

Prozatím by možná stačilo vyřadit vážení odpadu od občanů v případě, 
kdy jde o bezplatné ukládání odpadu, a zprovoznit druhá vrata, aby se 
jednou stranou vjíždělo, druhou vyjíždělo.

JUDr. Miroslav Vilimovský

Diskuse 
Veškeré tyto informace jsem Vám v případě Vašeho zájmu mohl sdělit 
osobně, bez dopisování. Vzhledem k tomu, že jste se ale o jednání ani 
nepokusila, a k ještě dalším okolnostem, jako je například skutečnost, 
že se nezajímáte o bezpečnost ve městě globálně, ale pouze o náš od-
bor, který je přímo řízen starostou města, a rovněž k načasování dopisu, 
se nemohu zbavit dojmu, že se z Vaší strany jedná o politicky motivova-
ný dotaz před nadcházejícími komunálními volbami.

S pozdravem 
Milan Kotouč, DiS., velitel MP MpB 
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Blahopřání
Přejeme našemu drahému 

manželovi, tatínkovi, 
kamarádovi a strýci  

Davidu Petráňovi  
k významnému životnímu  

jubileu 40 let.
Vše nejlepší, hodně zdraví, málo 

sportovních úrazů a plno osobních 
i pracovních úspěchů přejí rodina, 

kamarádi, FK Mníšek pod Brdy,  
FC Rymaně, svaz chovatelů Rymaně, 

svaz rybářů, skautský oddíl, svaz 
včelařů, bar Apolo Dobříš, tenisová 

škola Dobříš, firma CAG, svaz chovatelů 
drobného ptactva, SDH Rymaně, SDH 

Mníšek pod Brdy, cvičenky zumby, 
Sokol Mníšek pod Brdy, svaz plastických 

chirurgů, Mníšečtí medvědi, Tipsport, 
Miva palivo, Lesy ČR, čerpací stanice 

Agip, tiskárna Mníšek pod Brdy, Krámek 
pro radost, prodejna květin La Perla  

a celé město Mníšek pod Brdy  
s přilehlým okolím.

PoČÍtaČové kurZy v mnÍšku
Pro všechny obyvatele obce, kteří by se rádi naučili něco 
nového s PC, nebo by teprve chtěli s počítačem a internetem 
začít, máme dobrou zprávu – již nemusíte nikam za kurzy 
dojíždět! Ve spolupráci s nově otevřeným vzdělávacím 
centrem Eden pro vás počítačová škola PC Akademie 
připravila nabídku kurzů pro všechny věkové kategorie, od 
dětí po seniory. Kurzy budou otevřeny od října a můžete je 
navštěvovat v dopoledních, odpoledních nebo podvečerních 
hodinách, ve všední den i o víkendu. V nabídce jsou Q-kurzy, 
zaměřené již na pokročilejší ovládání počítače, S-kurzy, 
určené pro úplné začátečníky a seniory a také kurzy pro 
děti již od 2. třídy. Těšíme se na vaši návštěvu, více informací  
o všech nově nabízených kurzech, cenách a termínech 
získáte na stránkách www.pcakademie.cz, nebo přímo  
v Centru Eden.

Aleš Liber, PC Akademie

Vydává Město Mníšek pod Brdy se 
sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod 
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na adrese zpravodaj@mnisek.cz,  
inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, 
dále pak poštou nebo osobně na 
výše uvedené adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je 
zveřejňován v aktuálním čísle  
a sekci Zpravodaj města na 
www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány,  

nevyžádané se nevracejí, za obsah 
textů odpovídají jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, 
Ph.D., Ing. Radim Hreha, Milan 
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MK E 12576.
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 231 je ve středu 15. října 2014 v 18 hodin
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně  1 800 znaků včetně mezer, fotografie 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na 
adresu zpravodaj@mnisek.cz.



27

Inzerce

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   2 22.1.2013   14:55:41

energon-reality_inzerce_mnisek-09-14_210x148.indd   1 09/09/2014   18:10:08
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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

Nabízím renovovanou garáž v Mníšku p. B. k PRODEJI (150 000 Kč)  
nebo PRONÁJMU (1 200 Kč/měs.). Nová vrata, zabudovaný větrák, regály, 
sluníčko po celý den. Při sídlišti pod Skalkou. Info: mob. 732 824 743

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

Školní jídelna Mníšek pod Brdy 
Vaříme pro veřejnost!!!  

Nabízíme možnost odběru obědů do jídlonosičů. Vaříme podle 
moderních metod zdravé výživy. V co největší míře používáme 
čerstvou zeleninu. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Menu: 
 Polévka 
 Výběr ze 2 hlavních jídel 
 
Doplňky: 
 Zeleninové saláty, ovoce 
 Moučníky, jogurty 
 

Cena 1 porce = 58,- Kč. 
 

 

 
Objednat a zaplatit obědy si můžete 
kdykoliv na další dny v kanceláři 
školní jídelny. 
 
Kontakty: 
tel.: 318 592 286 
 
e-mail: jidelna.mnisek@seznam.cz 
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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.
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PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

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

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

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

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

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav Pýcha

Školní jídelna Mníšek pod Brdy 
nabízí žákům 

Svačinky 
ve formě 

 

 pečivo a chléb s různými druhy pomazánek, 
 plněné bagety,  
 obložené talíře,  
 toasty, 
 jogurty, pudinky, müsli a cereálie 
 zelenina, ovoce,  
 zajištěn pitný režim (ovocné šťávy, mošty, mléko, 

kakao). 
 
Cena 17,- Kč. 
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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

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


TEPELNÁ ČERPADLA

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

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

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

4u-

Cena 
od 70 000 Kč00 

bez DPHbbebebebezz z DPDP

Montáž a instalace 

do 14 dnů

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

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

Zahraniční společnost, která bude otevírat 
pobočku na Praze-západ, koupí pro uby-
tování svých zaměstnanců několik bytů 
v Mníšku pod Brdy. Zároveň vykoupí nevyu-
žité půdní prostory.
Kontaktujte 
Zdeňku Benešovou M: 728 961 519 nebo  
E: zdenka.benesova@general-reality.cz

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.

Prostorný RD s přilehlými prostory (sto-
dola, vejminek) se vzrostlou uzavřenou 
venkovskou zahradou, pozemek 1 152 m2. 
Ideální k rekonstrukci. Cena info v RK.

Novinka na trhu - nový řadový dům 5+kk, 
UP 112 m2, 2 koupelny, pozemek 350 m2. K 
nastěhování podzim 2015. Již dnes může-
te zakoupit! Cena: info v RK.

Osobitý RD s jedinečným výhledem na Brd-
ské lesy, Řitka. Vzdušná otevřená dispozice. 
Podlahová plocha 225 m2, pozemek 1 512 
m2. Cena 8 990 000 Kč.

Venkovský dům s duší po špičkové rekon-
strukci s využitím původních materiálů  
a technik. Uzavřený dvůr, pozemek 782 m2. 
Cena: 5 790 000 Kč

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.

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy:

V 1. MINUTĚ
IHNED K 

NASTĚHOVÁNí




