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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
možná si v  těchto dnech, podobně jako já, kladete otázku, 
co nás v tomto roce čeká. Nakolik bude podobný tomu před-
chozímu a zda můžeme doufat, že bude lépe? Naději určitě 
vyvolává právě se rozjíždějící očkování proti Covid-19, které, 
pokud by v nejbližších týdnech a měsících ochránilo riziko-
vou skupinu seniorů, by ulevilo i řadě z nás od dlouhotrvající 
obavy, že v rámci rodinných kontaktů nechtěně nakazíme své 
starší rodiče či prarodiče. Za město Mníšek pod Brdy jsme již 
nabídli vedení Středočeského kraje součinnost se zajištěním 
očkovacího místa a vyškoleného personálu v našem městě, 
teď bude záležet na rozhodnutí kraje, zda této nabídky využi-
je. Pro př í pad, ž e by to mož né  nebylo, jsme pož á dali alespoň  
o možnost nechat se očkovat také v př í bramské  nemocnici, 
pokud by někteří senioř i kvů li obavě  z ná kazy nechtěli cesto-
vat do Prahy. Výsledek jednání bude zveřejněn na informač-
ních kanálech města hned, jak bude znám.
Optimističtější je situace i  v  souvislosti s  rozpočtem města 
na rok 2021, i když skutečné dopady vládou přijatého daňo-
vého balíčku ukáže teprve čas. Důležité však je, že výpadek 
v rozpočtech obcí v důsledku zrušení superhrubé mzdy bude 
stát částečně kompenzovat. Místo podzimní krizové vari-
anty, která počítala pro Mníšek se ztrátou 21,5 mil. Kč, nyní 
odhadujeme ztrátu „jen“ na jednotky milionů korun v rozpětí 
5-9 mil. Kč, záležet bude zejména na tom, o kolik méně letos 
stát vybere na daních. Důležité budou pro město i další ná-
klady, které mu letos nově vzniknou v důsledku koronavirové 
krize nebo nově schválené legislativy, kupříkladu navýšení 
nákladů na veřejnou autobusovou dopravu v důsledku ztrát 
dopravců za minulý rok či zvyšující se náklady na odpadové 
hospodářství v důsledku nového zákona o odpadech. K tomu 
poslednímu si můžete přečíst více v článku Martina Schwarze 
na stranách 6 a 7.
Shrnuto a podtrženo, v roce 2021 nás pravděpodobně čeká 
řada výzev, které budou v mnohém navazovat na rok před-
chozí a  Covid-19 se všemi jeho důsledky zřejmě i  nadále 
zůstanou v  popředí dění naší společnosti. Zároveň se však
domnívám,  že se přece jen začíná trochu blýskat na lepší 
časy. V mezidobí přeji nám všem mnoho trpělivosti, velkory-
sosti a vzájemného pochopení, protože ve výsledku nakonec 
ani tak nezáleží na tom, co se zrovna děje, ale jak se k tomu 
vnitřně postavíme.

Přeji Vám krásné zimní dny plné sněhu a zimních radovánek.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Magdalena Davis: Budoucnost patří obcím a městům

Loňský rok se nesl ve znamení koronavirové 
krize. Jaký byl z Vašeho pohledu?
Když jsem nastupovala do funkce starostky, če-
kala jsem mnohé, ale tohle opravdu ne! Jeden 
z  mých nejčastějších pocitů byl nevěřícný údiv, 
jestli se to všechno skutečně děje. Můj mozek to 
prostě odmítal přijmout, bylo to jak ve špatném 
filmu. Pokud bych měla celý ten rok vystihnout 
jedním slovem, byla by to určitě NEJISTOTA. 
Na začátku jarní vlny koronaviru jsme se společ-
ně se všemi ostatními městy a obcemi ocitli zce-
la na holičkách, portál krizové komunikace měl 
z důvodu strkanice ve vládě o šéfa krizového ří-
zení velké zpoždění, takže přínosnější bylo dívat 
se večer na zprávy. Nebyly roušky, desinfekce, 
testy ani informace. 
A v tomhle šíleném marasmu se najednou zjevi-
lo to nejhezčí, co jsem zatím ve své funkci zaži-
la – solidarita, lidskost a vzájemná pomoc mezi 
lidmi. Kdo mohl, šil roušky nebo do nich později 
stříhal filtry – maminky i tatínkové, učitelé a uči-
telky ve školách a  školkách. Zastupitelé sháněli 
desinfekci a ochranné filtry, hasiči čistili ozónem 
veřejné budovy, strážníci společně s dobrovolní-
ky chodili starým lidem pro nákup. Někdy to bylo 
až dojemné. 
To je mimochodem důvod, proč věřím, že bu-
doucnost patří obcím a  městům, jsou totiž 
schopné rychle reagovat na krizi.
Je obrovská škoda, že naše vláda tenhle lidský 
potenciál přes léto promrhala, takže na podzim 
došlo k  něčemu, co téměř nelze napravit, lidé 
ztratili důvěru a přestali věřit, že to, co se po nich 
chce, má smysl. S tím se jako společnost v pod-
statě potýkáme dodnes. 
Lidé teď často reagují přehnaně podrážděně i na 
ty sebemenší podněty, nebo naopak rezignovali 
úplně na všechno. To vůbec není jednoduchá si-
tuace. Je to i jeden z důvodů, proč se teď snažíme 
urychlit bezkontaktní služby našeho Městské-
ho úřadu. V  loňském roce jsme zavedli aplikaci 
Mobilní rozhlas, který nahradil sms kanál a díky 
kterému nejen, že můžeme občanům zasílat in-
formace, ale i  oni je mohou zasílat nám, napří-
klad nahlašovat závady ve městě, černé skládky 
a podobně. Druhá věc, kterou právě rozjíždíme 
a  která by měla být hotová do konce února, je 
městský portál občana, což je online prostředí, 
kde budou moct lidé platit za vývoz popelnic, 
poplatky za psy, podávat žádosti a  vyplňovat 
formuláře, nebo si budou moct zkontrolovat své 
závazky vůči městu.

Co pro Vás bylo v  roce 2020 největším zkla-
máním?
Na celostátní úrovni to byla skutečnost, že vláda 
nejprve na obce tzv. „hodila“ náklady spojené 
s koronavirem, aby následně dlouhodobě snížila 
jejich rozpočty a navýšila jejich náklady. Považuji 
to za absurdní. Mluvím nejen o  pověstném da-
ňovém balíčku, ale například i o navýšení nákla-
dů na hromadnou dopravu nebo o  novém od-
padovém zákonu. To všechno bude Mníšek stát 
mnoho milionů korun ročně navíc.
Místním zklamáním je pak pro mě situace na 
mníšecké čistírně odpadních vod (ČOV), která 
má od července 2020 stop stav, protože se uká-
zalo, že při zkapacitnění v roce 2015 nebyl jeden 

z  parametrů (celkový dusík Ncelk) dostatečně 
dimenzován. To teď samozřejmě představuje 
zásadní problém pro rozvoj města i navyšování 
kapacity u  již připojených nemovitostí. Město 
si proto nechalo vypracovat analýzu možných 
řešení problému, ze které vyplývají dva důležité 
závěry. Dobrou zprávou je, že přetížený para-
metr Ncelk bude možné v průběhu tohoto roku 
přechodně zkapacitnit instalací nových techno-
logií v rámci stávající ČOV. V případě jeho dalšího 
nárůstu však již samotná úprava technologií ne-
bude stačit a  město bude muset investovat do 
zásadních stavebních i  technologických úprav 
ČOV v hodnotě několika desítek milionů Kč.

Z čeho máte naopak radost? Co považujete za 
úspěch?
Mám radost z dokončení několika projektů, kte-
ré zlepšily obyvatelům Mníšku jejich každoden-
ní život. Mám na mysli třeba parkurové hřiště 
u  školy zrealizované z  dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj, kterého si, zejména v odpoledních 
hodinách, užívají starší děti. Dále například nová 
parkovací stání na starém sídlišti, která ulevi-
la nedostatku parkovacích míst. Nový chodník 
v křižovatce ulic Lhotecká a Skalecká pro změnu 
konečně bezpečně propojuje autobusovou za-
stávku se zbytkem sídliště. Podobně pomohla 
obnova chodníku a  zábradlí kolem budovy Pa-
sáž Pražská, kterou je teď možné bezpečně obe-
jít z obou stran. Na podzim jsme dokončili zatep-
lení hasičské zbrojnice a  na etapy momentálně 
probíhá i  rekonstrukce zdravotního střediska, 
které čeká v další fázi zateplení.
Za velký úspěch považuji i  zklidnění dopravní 
situace v okolí školy, kde se osvědčilo zavedení 
jednosměrných částí ulic Ke škole a Nová, a díky 
tomu je tu bezpečněji jak pro školáky, tak i rodi-
če s dětmi z mateřské školy MŠ Nová. 
Na žádost občanů se také po ročním vyjed-
návání s  ROPID, dopravní policií a  dopravcem 
podařilo zřídit ranní školní autobus pro děti na 
Madlenkách, kde dopravní situace dlouhodobě 
není zcela bezpečná kvůli úzkým komunikacím.
Mám radost i z několika estetických a krajinných 
počinů, například odstranění zchátralých budov 
pod kulturním střediskem, vysázení úplně nové 
aleje v  Rymani nebo doplnění nových stromů 
v okolí školního Pavilonu.
Za skvělý úspěch považuji projektovou připra-
venost Mníšku, která se za poslední dva roky 
posunula mílovými kroky. V  souladu se strate-
gickým a akčním plánem jsme připravili projekty 
na výstavbu chodníků a generální opravu silnic, 
revitalizaci dvou rybníků, nové retenční nádrže 
na náměstí a  u  školy. S  Krajskou správou údrž-
by silnic připravujeme kruhovou křižovatku na 
výjezdu z  města směrem do Prahy. Společně 
s  Kovohutěmi připravujeme sanaci ekologické 
zátěže v  Bažantnici, která se díky systematické 
výzkumné práci v posledních několika letech do-
stala do kategorie nejvyšší priority A3 na sezna-
mu ekologických zátěží Ministerstva pro životní 
prostředí.
Milým pohlazením po duši pro mě byly vánoční 
online koncerty, které sklidily mimořádný ohlas.
A  úplně čerstvá informace z  minulého týdne, 
která mi také udělala radost, je, že jsme uspěli se 

žádostí o evropskou dotaci z programu Zaměst-
nanost na optimalizaci řízení kvality. Projekt se 
rozjede během několika příštích týdnů a  jeho 
součástí bude i péče o městský majetek, energe-
tický management veřejných budov nebo zlep-
šování komunikace s občany.

Co třeba řešíte právě teď?
Momentálně řeším budoucnost odpadového 
hospodářství. Od 1. 1. 2021 platí nový zákon 
o odpadech, který má pro naše město zásadní 
důsledky z  hlediska budoucích nákladů. Jed-
nak se od roku 2030 nebude moct skládkovat 
komunální odpad, takže budeme muset najít 
dlouhodobé řešení co nejlepšího třídění, zno-
vuvyužití a recyklace odpadů, což je určitě dob-
rý směr. Tomu bude ale předcházet postupné 
zdražování poplatku za skládkování. V  příštích 
10 letech se každý rok poplatek na skládková-
ní zvýší zhruba o  100 Kč za tunu odpadu. Po-
kud bychom se na to nezačali připravovat už 
teď, v  roce 2030 by pro nás likvidace odpadu 
byla skoro 4× dražší, než je dnes. Ve spolupráci 
s  okolními obcemi, sousedními regiony a  tý-
mem odborníků proto pracujeme na novém 
konceptu nakládání s odpady, který by měl celý 
systém přizpůsobit našim potřebám, a  městu 
tak do budoucna ušetřit peníze.

Co všechno byste chtěla ještě stihnout 
do konce volebního období?
Hlavní prioritou je teď určitě zkapacitnění ČOV 
alespoň na původní kapacitu 10 000 ekvivalent-
ních obyvatel tak, aby lidé mohli v rámci územ-
ního plánu dokončit své stavební záměry. Dále 
rekonstrukce alespoň jedné z  hlavních silnic, 
protože stav komunikací je ve městě opravdu 
žalostný. Co se týče zmíněné ekologické zátěže 
v  Bažantnici, vzhledem k  dlouhodobému pro-
nikání jedů do spodní vody v  jejím okolí bych 
ráda její sanaci posunula do fáze získání dotace 
a přípravy realizace. V podobném duchu se, jak 
doufám, podaří zrealizovat rekonstrukci zad-
ního a  nebo prostředního rybníka a  retenční 
nádrže na náměstí a v okolí školy, tak abychom 
měli řešení nejen pro situaci návalových srážek, 
ale i zdroj pro závlahu zeleně, která už teď v let-
ních měsících významně prosychá. 
Město má také už několik let zažádáno o dotaci 
na rekonstrukci hasičského auta, bez kterého se 
naši hasiči dlouhodobě neobejdou, proto pevně 
doufám, že dotaci do dvou let získáme a rekon-
strukce se bude moct realizovat. 
Do fáze připraveného projektu bych ráda do-
končila i  návrh na nový městský úřad včetně 
prostor pro spolky a sdílených kanceláří, druhou 
základní školu, o které již nějakou dobu mluvíme 
společně se starosty okolních obcí, nebo pilotní 
projekt komunitní energetiky – konkrétně re-
konstrukci jednoho z  bytových domů ve vlast-
nictví města, včetně zateplení a výroby energie 
z fotovoltaických panelů, díky kterým by nájem-
níci platili mnohem méně za energie.
Do dvou let bych také ráda v Mníšku zavedla te-
rénní sociální služby, díky kterým by řada senio-
rů mohla zůstat v pohodlí svého domova i poté, 
co již nejsou plně soběstační.

Libor Kálmán

Ve funkci starostky města Mníšek pod Brdy zahájila již třetí rok. Na ten rok uplynulý ale jen 
tak dlouho nezapomene. Na jaře byl v České republice vyhlášen nouzový stav z důvodu 
pandemie a všem se nám otočily životy tak trochu vzhůru nohama.

Z RADNICE
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Jak vznikal a co nám přináší rozpočet města na rok 2021?
Dne 16. prosince 2020 schválilo 
zastupitelstvo města rozpočet 
pro rok 2021. Pokusím se vyhnout 
odborným výrazům, aby bylo po-
chopitelné, o co v tomto zásadním 
dokumentu našeho města jde. 
Tvorba rozpočtu od samotného 
počátku až po jeho schválení je 
proces trvající tři měsíce a podílí se 
na něm mnoho lidí.

Když se projednávání rozpočtu města na rok 
2021 chýlilo ke konci, schválila Poslanecká 
sněmovna daňový balíček včetně pozmě-
ňovacích návrhů. Náš rozpočet sice počítal 
se sníženými příjmy z  důvodu rozpočtové 
odpovědnosti a  také s  dopady na rozpočet 
města v  souvislosti se zrušením superhrubé 
mzdy, nepočítal však se zvýšenou slevou na 
poplatníka.
V tento moment se nabízela možnost opustit 
tvorbu rozpočtu města na rok 2021 a jít do tzv. 
rozpočtového provizoria. Tato varianta v  na-
šem městě v minulosti již byla. 

Co by následovalo? 
V  prvních měsících roku 2021 by město hos-
podařilo podle upraveného rozpočtu pro rok 
2020 a  závazných ukazatelů schválených za-
stupitelstvem, a to do doby, než by byl schvá-
len nový rozpočet. Byla by omezena možnost 
čerpat dotace, nebylo by možné provádět 
nové investice.
Aby město tato omezení eliminovalo, začalo 
se pracovat na druhé variantě rozpočtu. Bylo 
nutné vyškrtnout z výdajové strany rozpočtu 
celkem 10,4 mil. Kč. Na mandatorních výdajích 
(provoz města) se vyškrtlo 2,8 mil. Kč a z inves-
tic bylo vyškrtnuto 7,6 mil. Kč. Město tak bude 
hospodařit s  celkovými příjmy 106,4 mil. Kč 
a na výdaje potřebuje 136,9 mil. Kč.
 
Z  jakých podkladů se tedy v  této složité 
situaci vycházelo pro sestavení rozpočtu? 
Zdrojů bylo několik. Jednalo se zejména 
o  historii, současnost a  predikci příjmů RUD 
(rozpočtového určení daní – finančních pro-
středků ze státního rozpočtu), které zná-
zorňuje v  grafu modrý sloupec. Dále to byly 
daně města (daň z nemovitých věcí, poplatky 
apod.) a v neposlední řadě se jednalo o ostat-
ní příjmy (příjmy z pronájmu, příjmy ze služeb 
apod.). 
Mezi příjmy patří také přijaté dotace, jejichž 
výši nelze přesně plánovat, ale jen odhad-
nout. Odvíjí se od toho, zda příslušné orgány 
vypíší výzvy k podání žádostí, či nikoliv. V ně-
kterých případech proto lze dotace brát pou-
ze jako „bonus“ na financování konkrétní akce. 

Některé investice se však bez dotací nemohou 
realizovat, neboť tolik finančních prostředků 
město nemá (např. budova nového městské-
ho úřadu, či rekonstrukce stravovacího provo-
zu školní jídelny).
Z grafu je zřejmé, že příjmy ze státního rozpoč-
tu (RUD) měly od roku 2012 do roku 2019 stou-
pající tendenci z 31,4 mil. Kč až na 89,9 mil. Kč. 
V  roce 2020 veškeré veřejné rozpočty pocítily 
následek covidu-19. Mníšek pod Brdy dostal ze 
státního rozpočtu v roce 2020 částku 79 mil. Kč, 
což je o 10,9 mil. Kč méně než v roce 2019. Pod-
le různých daňových kalkulaček (MF ČR, Svaz 
měst a obcí, Sdružení místních samospráv) lze 
předpokládat, že v  roce 2021 dostane naše 
město ze státního rozpočtu cca 69 mil. Kč, což je 
o 20,9 mil. Kč méně než v roce 2019. Daně měs-
ta (cca 15 mil. Kč) a ostatní příjmy (cca 18 mil. Kč) 
jsou až na některé výkyvy stabilní.
Na výdajové straně rozpočtu se vycházelo 
z  požadavků jednotlivých odborů či orga-
nizačních složek města na pokrytí výdajů. 
Všechny se musely pečlivě zhodnotit a  příp. 
požadavky snížit tak, aby bylo pro rozpočet 
vše únosné.
V  letech 2021 a 2022 lze předpokládat, že ze 
státního rozpočtu dostane naše město mno-
hem méně finančních prostředků než v letech 
předchozích. V roce 2021 bude město hospo-
dařit se schodkem 30,5 mil. Kč a v roce 2022 se 
schodkem 31,2 mil. Kč. V roce 2023 se předpo-
kládá již lepší situace a plánovaný schodek je 
ve výši 6,5 mil. Kč. 

Zde logicky vyplývá otázka, kde město 
vezme finanční prostředky, aby pokrylo 
schodky v jednotlivých letech? 
V letech 2021 a 2023 budou tyto schodky po-
kryté finančními prostředky, které mu zůsta-
nou z předchozího roku. Použije tedy vlastní 
finanční prostředky. V roce 2022 se počítá se 
zkapacitněním čistírny odpadních vod (ČOV). 
Zde bude schodek pokrytý nejen uvedenými 

vlastními finančními prostředky, ale také buď 
úvěrem nebo dotací, bude-li výzva vypsána. 
Získaná dotace by byla samozřejmě nejlepší 
variantou.
V roce 2021 se kromě běžných výdajů počítá 
též s opravami a investicemi ve výši 42,2 mil. 
Kč. Jedná se o  všechny příspěvkové organi-
zace, bytové domy (kde má vlastnický podíl 
město), zdravotní středisko, městský úřad, 
ale také silnice, vodovody, kanalizace, retenč-
ní nádrž, veřejné osvětlení, rybníky apod. 
Na  druhou stranu byly některé akce odsu-
nuty na další roky, a to z důvodů finančních, 
nebo proto, že v příštích letech se předpoklá-
dá vypsání výzvy a možnost tak získat dotaci.

V  roce 2022 se neplánují žádné investiční 
akce, neboť prioritu bude mít zkapacit-
nění ČOV. Další investiční akce se předpo-
kládají až v  roce 2023, a  to v  omezené výši 
cca 10 mil. Kč.
Často pokládanou otázkou je, zda je město 
„zadlužené“. Jinak toto slovo vnímá občan, 
který se ptá na úvěry, jinak to vnímá odbor-
ník, který vše srovnává s platnou legislativou. 
Mohu odpovědět oběma skupinám. 
Ano, město má úvěry, a to ve výši 37,7 mil. Kč 
z minulých let na zkapacitnění ČOV a na Pa-
vilon. Úvěr na ČOV bude splacen v roce 2021. 
Nesplacenou část úvěru na Pavilon ve výši 
34,3 mil. Kč bude město splácet až do roku 
2031. 
Podle platné legislativy není město předlu-
žené a  jeho dluhy jsou v  bezpečné výši, 
aby nijak neohrozily chod města. V případě 
nutnosti si může město v  následujících le-
tech vzít další úvěr až do výše max. 50 mil. 
Kč a  stále nebude předlužené a  ohrožené. 
S  takovým úvěrem se však nepočítá. Tento 
úvěrový rámec pro bezpečné zadlužení se 
bude snižovat, protože je závislý na přija-
tých příjmech do rozpočtu města, které za-
čínají klesat.

Mgr. Eduard Navara
za Finanční výbor

 zdroj: Městský úřad Mníšek pod Brdy, Finanční odbor
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Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2021 přes milion korun

Vodné a stočné pro tento rok zdražilo
Na programu jednání prosincového zastupitelstva bylo také schválení cenového 
návrhu vodného a stočného na rok 2021, předloženého společností 1. SčV, a.s.

Na svém posledním zasedání roku 
2020 rozdělili mníšečtí zastupitelé 
finanční příspěvky mezi 26 žadatelů.
Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 234 500 Kč, 
které byly určeny na podporu sportovních 
i  volnočasových nesportovních aktivit míst-
ních spolků a obyvatel v roce 2021. Pro sport 
byla určena částka 709 500 Kč, volnočas dostal 
280 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 245 ti-
síc Kč (z toho 100 tisíc šlo na podporu sportu 
a zbytek na volnočasové aktivity).

„Při hodnocení jednotlivých žádostí jsme postu-
povali podle přesně stanovených kritérií, která 
zohledňovala nejen počet členů žadatele do 
18 let či věkově stejně stanovenou cílovou skupi-
nu, ale také potřebnost projektů, které žadatelé 
v podané žádosti představili,“ uvedla místosta-
rostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěv-
ky a spolková činnost patří.
V zájmu transparentnosti byla do rozdělování 
finančních příspěvků opět zapojena Komise 
pro kulturu, sport a  volný čas, jako poradní 
orgán Rady města Mníšek pod Brdy, která 

dodané žádosti posoudila a  navrhla rozděle-
ní peněz mezi jednotlivé žadatele. Na zákla-
dě jejího doporučení odsouhlasila s  jedinou 
úpravou navržené částky rada města a finálně 
schválilo prosincové zastupitelstvo.
Žadatelé si řekli o  částku v  celkové výši 
2 530 468 Kč, nicméně pro rozdělení byla na 
rok 2021 určena poloviční částka.

Více informací k rozděleným příspěvkům na-
jdete na www.mnisek.cz.

Libor Kálmán

U obou položek došlo, oproti minulému roku, 
k navýšení cen. U vodného to je o 12 %, u stoč-
ného o 17 %.
Nová cena byla stanovena expertním smluv-
ním partnerem provozovatele vodovodů 

a  kanalizací v  našem městě a  vychází z  plá-
novaných nákladů na dodávku a čištění vody 
a její předpokládané spotřeby v roce 2021. 

kal

ŽADATEL SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

PODPORA SPORTU – NEINVESTIČNÍ 

F.C. Žízeň Rymaně, z.s. 20 000 Kč

Element pohybu z.s. 46 000 Kč

BIKE puzzle team z.s. 58 500 Kč

Tělocvičná jednota  
Sokol Radotín 50 000 Kč

Pavel Bambousek 30 000 Kč

OK Dobříš, z.s. 35 000 Kč

Škola TAEKWONDON-DO  
I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. 30 000 Kč

SK SPB z.s. 50 000 Kč

SK KAMIWAZA KARATE z.s. 20 000 Kč

SK Mníšecký Expres, z.s. 30 000 Kč

Tenisový klub Mníšek, z.s. 20 000 Kč

BIOS fit z.s. 80 000 Kč

TJ Sokol Mníšek pod Brdy 40 000 Kč

ŽADATEL SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

Fotbalový klub  
Mníšek pod Brdy z.s. 200 000 Kč

PODPORA VOLNOČASOVÝCH NESPORTOVNÍCH 
AKTIVIT – NEINVESTIČNÍ 

Bronislav Přibyla 30 000 Kč

Okrašlovací spolek  
v Mníšku pod Brdy, z.s. 15 000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Mníšek pod Brdy 36 300 Kč

ZČ Hnutí Brontosaurus Kandík 6 000 Kč

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. 28 000 Kč

Český svaz chovatelů, základní 
organizace Mníšek pod Brdy 15 000 Kč

Český svaz včelařů z.s.  
Základní organizace Mníšek 
pod Brdy 11108

16 700 Kč

Rodinné centrum Essentia, z.s. 28 000 Kč

Mladí ochránci přírody  
org. Č. 201, kroužek Čejka 40 000 Kč

Český svaz chovatelů,  
základní organizace Rymaně 20 000 Kč

ŽADATEL SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

ROREJS 45 000 Kč

PODPORA SPORTU – INVESTIČNÍ 
Fotbalový klub  
Mníšek pod Brdy z.s. 100 000 Kč

PODPORA VOLNOČASOVÝCH NESPORTOVNÍCH 
AKTIVIT – INVESTIČNÍ 
Junák – český skaut, středisko 
Skalka Mníšek pod Brdy 125 000 Kč

Rodinné centrum Essentia, z.s. 20 000 Kč

Přehled rozdělených finančních příspěvků mezi jednotlivé žadatele:

Ceny vodného a stočného na rok 2021

stočné – cena za m3 stočné – cena za m3

bez DPH s 10% DPH bez DPH s 10% DPH

51,34 Kč/m3 56,47 Kč/m3 38,61 Kč/m3 42,47 Kč/m3

Vodné – úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.

Stočné – poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení 
(odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění.

Ocenění za dlouholetou 
práci pro naše město
Zasloužený potlesk všech přítom-
ných zastupitelů i hostů doprová-
zel poděkování panu Petru Kuntovi 
za jeho dlouholetou práci pro měs-
to Mníšek i Barokní areál Skalka.
Rok 2020 přinesl panu Kuntovi tři kulatá výročí. 
Neuvěřitelných 20 let již na Skalce provází turisty, 
z toho 10 roků dělal v areálu správce. Za tu dobu 
se už Skalka stala doslova jeho srdeční záležitostí. 
V prosinci také oslavil, svěží, aktivní a vždy opti-
misticky naladěn, kulaté životní jubileum.
„Jsem velmi mile překvapen pozorností, které se 
mi dostalo. A  co se týká mé srdeční záležitosti, 
Skalky, tak doufám, že tam ještě nějaký ten pá-
tek nebo i  rok budu sloužit. Baví mě to a  jsem 
rád, že to spěje k  lepšímu a  lepšímu, a také ná-
vštěvníci velmi oceňují snahu města o  zlepšení 
této památky,“ sdělil závěrem pan Kunt.

lib
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Informace k platbám za svoz komunálního odpadu 
v roce 2021

Poplatky za psy můžete 
uhradit také online

Co mění nové zákony o odpadech? A kolik budu platit za odpad?

Poplatek za svoz komunálního odpadu 
je splatný do 31. března 2021. 
Oproti roku 2020 nedochází k  žádným změ-
nám v cenách nádob. 
Prosíme, abyste přednostně využívali mož-
nosti platby bankovním převodem na číslo 
účtu: 35-0388055349/0800.

JAK POSTUPOVAT PŘI PLATBĚ 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD?
•  Pokud na rok 2021 neplánujete změnu (ve-

likost nádoby, frekvenci jejího vyvážení nebo 
v počtu osob, na které lze uplatnit příspěvek od 
města), výše poplatku zůstává stejná, jako 
v minulém roce. Variabilní symbol zůstává stej-
ný jako v předchozím roce (nutno VS při platbě 
uvést, abychom dokázali platbu spárovat).

•  Pokud na rok 2021 plánujete změnu (veli-
kost nádoby, frekvenci jejího vyvážení nebo 
počtu osob, na které lze uplatnit příspěvek 
od města), tak tuto změnu oznamte písem-
ně na e-mail: alena.pokorova@mnisek.cz.

•  Pokud si nejste jisti výší poplatku na rok 2021, 
vyčkejte na oznámení z  městského úřadu, 
které vám bude do poštovní schránky doru-
čeno v průběhu února 2021.

•  Po obdržení informace od městského úřadu 
můžete zaplatit poplatek bankovním pře-
vodem, nebo osobně v pokladně (1. patro),  
která je otevřena v době vládou nařízených 
úředních hodin: pondělí 12:30 – 17:30 
a středa 7:30 – 11:30

Pokud uhradíte poplatek až po 31. březnu, 
ztratíte nárok na příspěvek od města (při 
platbě bankovním převodem musí být částka 
připsána na účet města nejpozději poslední 
březnový den).

Vyzvednutí známky
Prosím, pamatujte na to, že si musíte vyzved-
nout a nalepit na nádobu známku na odvoz 
komunálního odpadu do 31. března 2021.

Známky si budete moci vyzvednout v poklad-
ně městského úřadu až po zaplacení poplatku 
a jeho připsání na účet města. Mějte prosím 
s sebou zapsaný váš variabilní symbol, urychlí 
to vydání známky.

Děkujeme za spolupráci. kal

Finanční odbor MěÚ Mníšek pod Brdy ozna-
muje občanům, že platby za psy je možné 
uskutečnit v  pokladně městského úřadu 
(1. patro) v době vládou nařízených úředních 
hodin:

pondělí  12:30 – 17:30
středa      7:30 – 11:30

Výše poplatku zůstává stejná, jako v minulém 
roce.
Poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2021.

Prosíme, abyste přednostně využívali mož-
nosti platby bankovním převodem na číslo 
účtu: 19-0388055349/0800.

Variabilní symbol uveďte stejný, jako v  před-
chozích letech (je uveden na pokladním do-
kladu).

V  případě jakýchkoli dotazů se obraťte 
na paní Janu Petákovou, tel.: 318 541 913  
(v  době úředních hodin), nebo e-mail:  
jana.petakova@mnisek.cz. lib

V jakém stavu vlastně je české odpadové hos-
podářství po rocích starého systému s nejniž-
ším poplatkem za uložení odpadu na skládku 
a možností skládkovat prakticky cokoli? Bohu-
žel a  nepřekvapivě v  zoufalém stavu. Sklád-
kování bylo tak levné, že skoro veškerý odpad 
končil a zatím stále končí na skládkách. Nebylo 
prosaditelné zavádět moderní systémy třídění 
a  sběru odpadu anebo postavit nová zařízení 
na využití vytříděných složek odpadu. Proto 
nemáme dostatečnou kapacitu zařízení na 
využití separovaných odpadů a  používáme 
neprůkazné systému svozu a účtování za svoz 
a likvidaci odpadu. Starý systém, který vyslove-
ně podporoval a ekonomicky motivoval odpad 
skládkovat, je zaplať Pán Bůh passé. Doufám, že 
budou rychle vznikat moderní k přírodě šetrná 
zařízení a obce budou zavádět efektivní systé-
my sběru a účtování poplatků za odpad.

Ve zkratce bych Vás chtěl seznámit s hlavními 
změnami nové odpadové legislativy a zamys-
let se na tím, jak asi ovlivní Váš rodinný účet za 
odpad. Je evidentní, že hlavní důraz zákono-
dárce klade na třídění odpadu s cílem minima-
lizovat směsný odpad, který nejvíce zatěžuje 
životní prostředí. 

1)  Konec skládkování využitelného odpadu se 
posunul o šest let z roku 2024 na rok 2030.

2)  Poplatky za skládkování odpadu se budou 
postupně navyšovat ze současných 800 Kč / 
tunu až na 1850 Kč v roce 2029. Obce, které 
budou úspěšné ve třídění, budou platit díky 
takzvané „třídící slevě“ méně, a  to pouze 
500 Kč / tunu.

3)  Omezily se druhy odpadů, které mohou být 
na skládky přijímány. 

4)  Obce musí do roku 2030 zajistit nárůst třídě-
ného odpadu ze současných 38 % na 65 % 
z celkového objemu komunálního odpadu.

5)  Obce mají možnost výběru jedné ze dvou 
variant poplatku. 

a) Poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství anebo 

b)  poplatek za odkládání komunálního odpa-
du z nemovité věci.

Jestli budu platit za odpady více nebo méně 
než nyní, bude záviset na tom, jak budu odpa-

dy třídit, kolik mi zůstane směsného odpadu 
a jaký typ poplatku obec zvolí. 

Poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství vychází ze současného místního 
poplatku za provoz systému. Platit se může ma-
ximálně 1200 Kč za fyzickou osobu přihlášenou 
v obci nebo za byt, dům, chatu na území obce. 

Druhou možností je poplatek za odkládání ko-
munálního odpadu z  nemovité věci. Výše po-
platku závisí na hmotnosti odpadu nebo na obje-
mu nádoby na odpad. V tomto případě může být 
poplatek maximálně 6 Kč za kg směsného odpa-
du, přičemž minimální měsíční množství je 10 kg. 
Poplatek se může stanovovat také podle objemu 
popelnice a může být maximálně 1 Kč za litr ná-
doby na odpad, přičemž měsíční minimum je 60 l. 
V obou případech je to minimálně 60 Kč měsíčně. 

Platba podle objemu nádoby nezohledňuje 
skutečné množství odpadu v nádobě, a proto 
je placení podle váhy nejspravedlivější a také 
nejčastěji užívaný systém. To potvrzují prak-
ticky všechna města a  obce nejenom z  ČR. 
Výhodou systému placení podle váhy (Pay as 
you throw = PAYT) je úspora nákladů, pokud 
dobře třídím.   >> 

Od ledna pro nás platí nové zákony, které zásadně mění oblast nakládání s odpady. Po mnoha letech 
politického přešlapování se konečně změnila pravidla hry. Konečně, protože pod vlivem silných lob-
bistů, kterým vyhovoval status quo, se přijetí nového odpadového zákona několikrát odložilo. Z toho-
to stavu řada subjektů dobře profitovala. Nebyly to však obce ani občané.
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Hasičská zbrojnice se dočkala zateplení

Rymaňské jezírko 
po úpravách prokouklo

Proč ještě nejezdí  
Senior taxi?

Fasády objektu byly opatřeny kontaktním 
zateplovacím systémem. Generální opravou 
včetně zateplení prošla i  střecha objektu. 
V  rámci oprav byly vyměněny klempířské 
prvky střechy i  oken. Výměnou prošla také 
ocelová okna ve věži, která byla již ve špat-
ném stavu. U  nových plastových oken bylo 
zachováno stejné členění jako u  těch dosa-
vadních.
Realizovaný projekt povede ke snížení ko-
nečné spotřeby energie a tím k energetickým 
úsporám na objektu.

Stavební práce realizovala společnost  
EUbuilding a.s. za cenu 3 603 312 Kč. Téměř 
40  % z  výsledné částky se podařilo pokrýt 
díky úspěšné žádosti o dotaci, kterou vede-
ní města podalo v roce 2019.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

Zajímavé informace k výstavbě zbrojnice v le-
tech 1975-1977 najdete v článku na str. 22.

Libor Kálmán

Nutnou opravu bezpečnostního přelivu 
a údržbu požeráku provedla během loňského 
listopadu a  prosince společnost Dekonta a.s. 
za 87 987 Kč.
Nejdříve bylo nutné jezírko vypustit a vyčis-
tit od naplavených sedimentů a  splachů 
z okolí. 
Byl nově vyřešen požerák (vypouštěcí zaříze-
ní ve tvaru svislé šachty), jehož spodní výpusť 
nedokázala vyměňovat vodu na úrovni hladi-
ny, na které se hromadily kaly a další nečistoty. 
Změnou na horní výpusť se omezí hromadění 
nežádoucích nečistot a  „kvetoucí vody“ na 
hladině jezírka.
Následně byl proveden bezpečnostní přeliv 
do šachty přepadu, který zabrání případnému 
úniku dešťových vod na komunikaci. Stejné-
mu účelu bude sloužit i nová záchytná hráz-
ka za šachtou přepadu.
Po realizované úpravě jezírka budeme i  na-
dále pokračovat v identifikaci dlouhodobého 
zdroje jeho znečišťování, způsobeného příto-
kem kalné odpadní vody.
Závěrem bychom chtěli vyslovit přání, aby 
jezírko dělalo již brzy obyvatelům Rymaně ra-
dost a stalo se místem, u kterého se rádi zasta-
ví „na kus řeči“. Libor Kálmán

Taxi, které by jezdilo výhradně pro seniory 
a další vybrané obyvatele z Mníšku pod Brdy, 
mělo fungovat již od loňského podzimu. 
Tato služba má usnadnit zejména seniorům 
cestování za lékaři v  Mníšku a  okolí. Komise 
pro sociální a  rodinnou politiku projednala 
a  navrhla podmínky fungování, rada města 
odsouhlasila podobu této služby a  rozhod-
la o  vypsání poptávkového řízení na pilotní 
projekt. Ten měl fungovat do konce roku 
2020 a během této doby chtělo město zjistit 
např. zájem o službu, nebo nejčastější desti-
nace, které je důležité pokrýt. 
Bohužel před podepsáním smlouvy na pilotní 
provoz Senior taxi přišla další vlna koronaviru 
a  poskytovatel taxi služby, který měl zájem 
službu pro město vykonávat, se rozhodl svou 
nabídku stáhnout. V  současnosti bude rada 
města vypisovat nové výběrové řízení na po-
skytovatele služby Senior taxi v našem městě.
Je mi velmi líto, že město stále nenabízí tuto 
službu, která by jistě zvláště v této době byla 
potřebná. I přes problémy, které se vyskytly, 
věřím, že se nám podaří Senior taxi v našem 
městě  letos rozjet.  

Mgr. Šárka Slavíková Klímová, radní

Více než 40 let stará budova hasičská zbrojnice prošla ve druhé  
polovině loňského roku výraznou modernizací. Generální oprava 
čekala nejen střešní plášť, ale i fasády.

Po dvou letech se dočkala pů-
vodní betonová hasičská nádrž 
dalšího vylepšení.

>> Zajímavostí může být, že u  žádné obce, 
která zavedla vážení odpadu, nedošlo ke zvý-
šení množství odpadu. Naopak u  všech obcí 
došlo po zavedení nového systému placení 
podle váhy ke snížení množství, a tedy i ceny. 
Typické je 20% snížení ihned po změně sys-
tému. Není v  tom žádné kouzlo, jen přesná 
a  průkazná evidence odpadů, díky které už 
nebudeme muset platit za popelnice, které 
lidé nevyndali nebo byly skoro prázdné. 

Obce díky nové legislativě mohou zajistit efek-
tivní systém sběru, využití a likvidace odpadu. 
Cena, kterou budu platit za uložení odpadu 
nezávisí pouze na mě, ale na všech lidech 
v  obci. Počítá se průměrné množství odpadu 
na obyvatele. Pokud množství odpadu nepře-
kročí zákonem stanovenou hranici, bude moci 
obec získat třídící slevu a budu platit skládkov-
né 500 Kč namísto až 1 850 Kč za tunu. Pro rok 
2021 je hranice pro získání třídící slevy stanove-
na na 200 kg na obyvatele a postupně se snižu-
je až na 120 kg na obyvatele v roce 2029.

Nově se obec také stává poplatníkem poplatku 
za uložení odpadu na skládku. Bez toho, aby 
byla obec v  postavení poplatníka, by nebylo 
možné uplatnění třídící slevy. Pokud chce obec 
získat třídící slevu, musí o  tom co nejdříve in-
formovat provozovatele skládky a  rovněž jej 
musí informovat o  tom, že event. překročila 
množství odpadů, na které se sleva vztahuje. 
Proto bude pravděpodobně potřeba vyjednat 
změnu smluv se svozovou společností a  pro-
vozovatelem skládky a upravit místní vyhlášku.

Je to pro mě lepší nebo horší a kolik budu platit? 
Odpověď je ve staré indiánské moudrosti, která 
vypráví o  duši člověka. Jeden večer vzal starý 
Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, kte-
rá probíhá v  nitru každého člověka. Řekl mu: 
„Chlapče, ta bitva v  každém z  nás je bitva mezi 
dvěma vlky. Jeden je zlý. Ten druhý je hodný.“. Vnuk 
o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: „A kte-
rý vlk vyhraje?“. „Ten, kterého denodenně krmíš…”.

Kterého vlka budu svými odpadky krmit já 
a kterého ty?
 Martin Schwarz, EBW Solution

Zdroje: Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 
Zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění 
některé zákony v  souvislosti s  přijetím zákona 
o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou 
životností. Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo financí ČR.

Hasičskou zbrojnici v září obklopilo lešení. Foto: autor

Od konce roku již září novotou.  Foto: Michal Kroutil

Foto: archiv
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Na škole jsme zřídili novou funkci „rotujícího učitele“

Hračičkové ozdobili seniorům borovičku

Děti z Chaloupky nazdobily stromeček vedle kaple v Rymani

V  minulém článku jsem se pohy-
bovala spíše v oblasti úvah a obec-
ného hodnocení situace. Mohlo by 
to proto vypadat, že se na škole 
toho zase až tolik neděje. Škola 
však musí řešit řadu komplikací 
spojených s online výukou.

Ta přináší potřebu zajistit pro tento typ vzdě-
lávání potřebnou techniku. To se nám poda-
řilo realizovat mimořádně rychle provedeným 
výběrovým řízením na nákup nových note-
booků, které financovalo MŠMT. Uvolněné 
starší notebooky mohly být po kontrole dále 

zapůjčeny do rodin, ve kterých např. kvůli více 
dětem potřeba dalších PC nečekaně stoupla. 
Vzhledem k  obrovskému tlaku na kapacity 
výrobců a  obchodníků se toto koncem roku 
zdaleka ne všem školám podařilo.
Dále škola využila projektu Women for wo-
men a získala tak zdarma 22 notebooků.  Tyto 
notebooky zajištěné školou šly přímo do ro-
din, které by jinak nebyly schopny si tuto tech-
niku zajistit.
Co je však skutečně unikátním „vynálezem“ 
mníšecké základní školy, je zřízení funkce „ro-
tujícího učitele“ (v úsměvné nadsázce „roto-
pedagoga“).  
Proč tato pozice vznikla a jaký má smysl?
Z  našeho pohledu jsou ohroženou skupinou 
žáků především žáci 9. tříd, které čekají přijí-
mací zkoušky. Bohužel nemohou chodit do 
školy, bohužel online výuka přece jen nemů-
že být plnohodnotnou přípravou na střední 
školy.

A tak jsme vymysleli, že při zachování hygie-
nických pravidel využijeme poloprázdných 
prostor školy.
Vytvořili jsme skupiny žáků. Ve třídě sedí sám 
jeden žák, tříd je např. pět. A mezi nimi chodí 
učitel, který postupně zadává úlohy, kontrolu-
je je a vysvětluje. Jde vlastně o velmi individu-
ální přístup, a první reakce učitelů i žáků jsou 
více než pozitivní.
Samozřejmě mé veliké díky patří všem vyu-
čujícím, kteří byli ochotni přistoupit na můj 
návrh nestandardního řešení situace, přesto-
že jsou někteří v ohrožené skupině. Díky pa-
tří především paní učitelce Majerové, Kubové 
a  panu učiteli Novákovi. Samozřejmě musím 
poděkovat i  těm dalším učitelům a  asistent-
kám, kteří jim v rámci svých možností pomá-
hají. Myslím, že tento unikátní model výuky 
v  českém školství bychom si mohli nechat 
„patentovat“.

Osm dětí ze skupiny HRAČIČKOVÉ, 
která od loňského září funguje 
v  nových prostorech na Starém 
sídlišti, ozdobili svým sousedům, 
babičkám a  dědečkům z  Domeč-
ku, vánoční stromeček.
Kvůli přísným epidemiologickým nařízením 
nemohly děti s „tetami“ vstoupit do areálu mní-
šeckého domova seniory, ale svou borovičku 
nastrojily před jeho vstupní bránou. Po pově-
šení posledních ozdobiček za nimi přišel před 
bránu Mikuláš s  andělem a  čertem a  za jejich 
píli je odměnili sladkostmi a plyšáky, které pro 
ně vlastnoručně vyrobili uživatelé Domečku.

„S Domečkem jsme navázali spolupráci po pře-
stěhování z UVRu do Mníšku. Občas s dětmi vy-
robíme nějakou drobnost a doneseme ji paní ře-
ditelce, aby s ní potěšila seniory. Naposledy jsme 
před dvěma týdny udělaly adventní kalendář ve 
tvaru vánočního stromečku. Těšíme se, až se jed-
nou epidemiologická situace umoudří a s dětmi 
naše nové sousedy navštívíme,“ říká jedna z „tet“ 
Jolana Maříková.

„Děti nám ozdobeným stromečkem udělaly ob-
rovskou radost. Vystavíme si ho na dvoře a bude 
našim seniorům zpříjemňovat vánoční svátky,“ 
pochvaluje si spolupráci ředitelka Domečku 
Tereza Středová. 

kal

Po celý advent jsme si v Chaloupce 
připomínali staré české zvyky, četli 
vánoční příběhy i  pohádky a  vy-
právěli si o  tom, jak to bylo s  pří-
chodem Ježíška.

Jedním ze zvyků, který jsme si s  dětmi při-
pomněli, je zdobení vánočního stromečku. 
Tato tradice pochází z  území Baltu a  Německa 
a  původně byl ozdoben jablky, ořechy a  jiný-
mi potravinami. V  18. století se přidala tradice 
zdobení svíčkami. Zavěšování ozdob na větve 
je starý polský lidový zvyk, který se datuje od 
slovanských pohanských tradic. Tradice zdobení 
stromku, jak ji známe dnes, pochází z Livonska 
(Estonsko a  Lotyšsko) a  Německa. Do domovů 
začala pronikat v polovině 17. století. V 18. století 
se přidala tradice zdobení hořícími svíčkami.
Bylo nám s dětmi velmi líto, že tento rok nebu-
de Knoflíkový trh, který tradičně zkrášlovaly 
vánoční stromky ozdobené dětmi ze základní 

i mateřských škol. A proto jsme požádali město 
o možnost ozdobit stromek v Rymani u kapličky. 
Zde se již stalo tradicí, že ho zdobí místní oby-
vatelé svíčkami postupně po celý advent.  Letos 
jsme se toho však ujali s velkou radostí my. Děti 
ve školce vyrobily trvanlivé ozdoby ze šišek, 
ovoce, slámy, které doplnily barevné kouličky 
a  ptáčci. Celkový dojem ze stromečku je tak 
velmi krásný. A především jeho zdobení uděla-
lo našim dětem velkou radost. Stromeček jsme 
dostali darem od rodiny Colloredo-Mansfeld 
a i přesto, že nebyl zrovna králem mezi vánoční-
mi stromky, podařilo se nám společnými silami 
udělat z něj přinejmenším korunního prince.
Nakonec se nám podařilo zapojit i  rymaňské 
obyvatele, kteří byli tak laskaví a dozdobili horní 
patra stromečku, kam naše paní učitelky už ne-
dosáhly.
Přejeme Vám všem mnoho zdraví do nového 
roku.

Lucie Šarmanová,  
ředitelka, Jesle a školka Chaloupka

Mgr. Michaela Pažoutová
ředitelka
ZŠ Komenského 420

Děti za odměnu obdarovali Mikuláš  
s andělem a čertem. Foto: autor

Zdobení stromečku byla pro děti mimořádnou 
událostí.  Foto: archiv autorky
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JAK HODNOTÍTE PŘIJATÝ DAŇOVÝ BALÍČEK PRO ROK 2021 
RUŠÍCÍ SUPERHRUBOU MZDU?
Dana Dalešická – Společně pro Mníšek
Přijetím nového daňového balíčku si sice ně-
kteří zaměstnanci o pár stokorun polepší, což 
je samozřejmě dobře, ale bude to mít negativ-
ní dopad na rozpočet krajů a obcí.
Obce doplácí nemalé částky na svoz odpadu, 
na údržbu města a zeleně, na veřejnou dopra-
vu, na provoz svých příspěvkových organizací, 
např. školy, školky, domovy pro seniory.
Také od občanů máme spoustu podnětů na 
to, co by bylo v Mníšku potřeba udělat, posta-
vit, opravit.
Předpokládáme však, že dojde k  výpadkům 
příjmů do rozpočtů krajů a  obcí, tím dojde 
zřejmě k  omezení investičních akcí i  nejnut-
nějších oprav a  tím také k  omezení zakázek 
místním firmám a  podnikatelů, kteří zaměst-
návají další pracovníky.

Magdalena Davis – Společně pro Mníšek
Obecně chápu, co k němu vládu i parlament ved-
lo, protože se ztotožňuji s  názorem, že zdanění 
práce v České republice je velmi vysoké – v loň-
ském roce byla ČR na 7. nejvyšší příčce zemí Or-
ganizace pro hospodářskou spolupráci a  rozvoj 
(OECD). Snížení zdanění práce tedy má své opod-
statnění, zejména pro nízkopříjmové poplatníky. 
Udělat to zrušením superhrubé mzdy v  době 
ekonomické krize však považuji za krajně ne-
šťastný a nezodpovědný krok. Zaprvé se tak děje 
na úkor budoucích generací, protože stát nyní na 
snížení daní nemá peníze a  každý rok zasekne 
sekeru státního dluhu o  několik desítek miliard 
výše. Zadruhé, změna paradoxně nepomůže těm 
nejpotřebnějším, tedy spodním 15 % nízkopří-
jmových daňových poplatníků. Sice jim zůstane 
v  peněžence o  pár stovek korun měsíčně navíc, 
jenže řada domácností tím může paradoxně přijít 
o některé sociální benefity, jako je třeba příspěvek 
na bydlení, a ve výsledku se pozitivní změna mine 
účinkem. Mnohem větší efekt by pro ně mělo vyš-
ší navýšení slevy na poplatníka, která by finančně 
pomohla tam, kde to potřebují nejvíce. A koneč-
ně zatřetí, zrušení superhrubé mzdy má negativní 
efekt na financování obcí, protože jim snižuje zá-
klad rozpočtového určení daní. Stát se sice zavázal 
snížení částečně kompenzovat, v případě Mníšku 
to však stále znamená ztrátu asi 3 milionů Kč roč-
ně. Celková ztráta v  rozpočtech obcí však bude 
mnohem, mnohem vyšší. Vzhledem k ekonomic-
ké krizi bude výběr daní nižší než v předchozích 
letech, zároveň se v důsledku finančních propadů 
v loňském roce cenově navýší některá odvětví po-
skytující služby občanům. V případě Mníšku je to 
například autobusová doprava, jejíž náklady v le-
tošním roce stouply o 20–25 %. Na sklonku roku 
2020 navíc parlament schválil další legislativu, kte-
rá se negativně promítne do rozpočtu obcí, a sice 
nový zákon o odpadech, kterým se zásadně na-
vyšují poplatky za skládkovné. Obce tedy bohužel 
budou muset v příštích měsících a letech obracet 
každou korunu a na některé projekty jednoduše 
nezbyde.

Stanislav Jirota – Společně pro Mníšek
Odpověď není jednoduchá. Záleží na tom, 
koho zrušení super hrubé mzdy poškodilo, 
nebo kdo na tom vydělal. Já tuto změnu hod-
notím z pozice našeho města jako zastupitel. 
Je to špína! Tato změna nás připravila na da-
ňových výnosech o  mnoho desítek milionů 
korun a přišla v nejméně vhodnou dobu. Vlá-
da si chce tímto populistickým krokem zajistit 
voliče ve volbách do sněmovny. Samostatnou 
kapitolou je společné hlasování ODS s  ANO. 
Pro mě osobně velké zklamání. Zde raději od-
pověď na anketu ukončím. Všem přeji pevné 
zdraví a na shledanou v lepších časech.

Andrea Midkiff – Společně pro Mníšek
Pokud efekt přijetí posuzuji jako zaměstnanec, 
pak je samozřejmě příznivý, protože zvyšuje 
čistou mzdu. Zároveň ale není stejně spravedli-
vý ke všem. Těm nízkopříjmovým ji zvyšuje ne-
patrně, takže argument vlády, že zrušením su-
perhrubé mzdy se nastartuje ekonomika, není 
na místě, protože lidé, kterým se vyplatí nejví-
ce, budu tyto prostředky navíc spíše investovat 
(např. do úspor), než aby je vraceli do oběhu 
tím, že by více utráceli. Díky navýšení slevy na 
poplatníka si však polepší nejen zaměstnanci, 
ale i podnikatelé (OSVČ).
Pokud se na dopady zrušení superhrubé mzdy 
podíváme optikou obcí, pak znamenají značný 
propad v jejich příjmech, což přinese nejen po-
zastavení investičních akcí, ale negativně ovliv-
ní i pokrytí běžných výdajů. V Mníšku pod Brdy 
se předpokládaný propad projevil v  úpravě 
rozpočtu, a to konkrétně zkrácením provozních 
výdajů na kulturní akce, částečným omezením 
plánovaných investic, např. vodovodu Za Ryb-
níky či některých etap kanalizace, posunuly se 
projektové dokumentace na retenční nádrž 
na Skalce, meandrů na Pivovárce, revitalizaci 
Zámeckého rybníka a  Plivátka, pozastavila se 
další etapa kamerového systému atd.  
Světlem na konci tunelu je nový zákon o roz-
počtovém určení daní, díky kterému lze za-
pojit část daňových příjmů zpět do obecního 
rozpočtu, takže se původně předpokládaný 
propad sníží, a  proto bude možné některé 
z vyjmutých investic i provozních výdajů pře-
ce jen uskutečnit.

Radko Sáblík – ODS
Výpočet daně z  takzvané „superhrubé mzdy“, 
byl kdysi „geniálním“ marketinkovým tahem 
pana Kalouska. Daň byla 15 %, ale ve skutečnosti 
přes 20 %, neboť se podruhé danilo to, co již jako 
daň za svého zaměstnance odváděl zaměstna-
vatel. Opatření mělo být na přechodné období, 
ale pak se „zapomnělo“ toto „dočasné“ opatření 
zrušit, jak bylo původně deklarováno. 
Zrušení tohoto způsobu výpočtu daně tak 
nutně musím považovat za správné. Osobně 
si myslím, že se to mělo stát mnohem dříve, jak 
ostatně všechny další vlády ve svém prohlá-

šení slibovaly. Zastávám názor, že by stát měl 
být daleko „štíhlejší“ a  poskytovat občanům 
základní služby, nechávat jim více prostředků 
v peněženkách a nechávat na nich, jak je pou-
žijí. V tom je základní rozpor mezi pravicovým 
a  levicovým pohledem na společnost. Tedy 
míra přerozdělování prostředků, které jsou 
vybrány od lidí platící daně, a pokud vlády činí 
rozpočtové schodky, zadlužují tím budoucí ge-
nerace, své děti či spíše děti svých dětí. 
Tím vůbec není míněno, že bychom neměli být 
solidární. Ale sociální příspěvky by měly být 
vždy adresné a pomáhat těm nejpotřebnějším. 
Populistické „dárky“ voličům vedou k vylepšo-
vání rozpočtů běžným domácnostem právě na 
úkor těch nejslabších. Je přeci dosti absurdní, 
aby různé sociální příspěvky mělo nárok získat 
přes padesát procent obyvatel. 
Mnohdy tak místo solidárního jednání je pře-
rozdělování asociální, neboť plošně rozdává 
příspěvky na kde co, a tím nezbývá na ty sku-
tečně potřebné. Se svými příjmy si mohu do-
volit zakoupit léky na rýmu, na běžné nemoci, 
ale již nemám šanci si zaplatit mnohamiliono-
vou operaci. A tam má být naše solidarita, a je 
jedno, zda v příspěvcích na zdravotnictví či na 
jízdné pro kde koho.  
Takže ano, zrušení „superhrubé“ mzdy pro 
výpočet daní schvaluji, stejně tak jako snižo-
vání daňové zátěže. Jiná věc je situace, která 
se stala v  Poslanecké sněmovně Parlamentu, 
kdy byly přijaty zároveň dva návrhy na sní-
žení daní, které původně byly myšleny jako 
vzájemná alternativa. Tím došlo k výraznému 
zásahu do příjmů státu, ale také do příjmu kra-
jů, měst a obcí. Což může velmi zkomplikovat 
především plánované investiční akce, neboť 
tak zvané mandatorní výdaje prostě ze záko-
na vyplaceny být musí. 
Další otázkou pak je výše stanovené snížené 
daně, o které se také v parlamentu vedl spor 
a která rozhodla o velikosti „sekery“ do státní-
ho rozpočtu. 

Miroslav Vilimovský – Otevřená radnice
Dostat přidáno? Tomu se bránit jistě nikdo ne-
bude. Bohužel „balíčky“ vlády a její hospodaření 
znamenají snížení přísunu peněz do regionů od-
hadem o 20–30 % (nikdo přesně neví). Úspory 
a rezervy již spolknul rok 2020. A to bude zname-
nat krachy firem i živnostníků a propouštění za-
městnanců. Takže místo „vylepšení“ mzdy, ztratí 
řada lidí celý příjem. A po podzimních volbách 
dojde nevyhnutelně k  masivnímu propouštění 
i ve státní sféře, která bude do té doby chráněna. 
K těmto nevyhnutelným dopadům řízení státu 
„jako firmy“ ale přidávám i  lepší vizi: díky své 
vynalézavosti, pracovitosti a flexibilitě naleznou 
lidé nové možnosti seberealizace a  uplatní se 
v oborech, které jsou životaschopné, a tak vládě 
a parlamentu navzdory krizi opět zvládneme.

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek nedodali.

V prvním letošním čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Dominika Marhoul: Bolavou duši zvenčí neuvidíte

Pocházíte z Mníšku, kde jste strávila celé dět-
ství. Jak se odvíjel Váš profesní život? 
Po maturitě jsem nepokračovala na vysokou ško-
lu, ale chtěla jsem do reality, kde se navrhované 
grafické materiály vytváří a  nejenom se o  nich 
sní a mluví. Nastoupila jsem do grafického studia 
v Chuchli a po roce a půl jsem se dostala do te-
levize TV Nova, kde jsem měla na starost úpravu 
fotek herců a moderátorů především pro webové 
stránky. A nebyla bych to já, abych se hned na za-
čátku nedostala do maléru. Neměla jsem ještě pří-
stup do interní databáze, a tak jsem na poslední 
chvíli graficky upravila snímek z obrazovky primá-
ře Frynty z jednoho nováckého seriálu. Nadřízená 
z  té vyretušované fotky, která už mezitím vyšla 
v článku na webu, moc nadšená nebyla, ale vyře-
šilo se to domluvou a díky zpřístupnění interní fo-
tobanky se drama už nikdy neopakovalo. Po roce 
a půl jsem z TV Nova, kde snižovaly stavy zaměst-
nanců internetového oddělení, odešla na tzv. 
volnou nohu. Moc ráda ale na Barrandov vzpomí-
nám, i na kolegy, to prostředí tam bylo fajn. 
Na volné noze jsem se živila grafikou a  začala 
v Mníšku profesionálně cvičit psy. 

Co Vás k  výcviku psů přivedlo? Působíte na 
mě jako subtilní a křehká osoba.
Moji rodiče pracovali jako ošetřovatelé zvířat 
v  pražské ZOO, táta u  lidoopů a  mamka u  šelem, 
takže ke zvířatům jsem si získala vztah hodně brzy. 
Vybavuje se mi jeden zážitek z mých šesti let, z vý-
letu za kamarády do pražské ZOO, kde jsme si z pro-
tekce mohli sednout na hřbet obrovského slona 
indického, který se šel právě koupat do bazénu. 
Samozřejmě na sebe sloni při koupeli stříkají vodu 
chobotem, takže jsme byli s  mamkou a  bráchou 
dokonale osprchovaní. Doma jsem se běžně potká-
vala s mláďaty varanů, hadů i krokodýlů, které měl 
táta svěřené do odchovu, a v 11 letech jsem dostala 
svého prvního psa, fenku německého pinče Dže-
sme. Začala jsem ji pomalu socializovat a trávila s ní 
hodně času na cvičáku i v přírodě, načetla spoustu 
odborné literatury. Hodně mě to bavilo a po mém 
odchodu z televize jsem se naplno vrhla do výcvi-
kových lekcí pro majitele psů, které mě začaly živit.

Proč jste s výcvikem psů nakonec skončila?
Měla jsem sice dost zákazníků, kteří mi svého no-
vého miláčka svěřili, abych „s ním už něco uděla-
la“, ale náročná komunikace s „páníčky a panička-
mi“ mě začala víc a víc duševně vyčerpávat.
Řada lidí si totiž pořizuje psy podle vzhledu a ni-
koli podle vlastností psího plemene, svých re-
álných možností a  volného času, který by měli 
svému čtyřnohému kamarádovi věnovat. Pak se 
stává, že sportovní nebo lovecký pes tráví většinu 
času doma nebo na zahradě, a protože je nevybě-
haný a nevybouřený, tak pomalu ničí domácnost, 
vybavení zahrady nebo dokonce kousne člověka. 
Výsledkem bylo, že jsem pořád dokola a  dokola 
viděla spoustu nešťastných a nespokojených lidí 

a také spoustu nešťastných a nespokojených psů. 
Tyto stále se opakující zkušenosti mě časem do-
vedly do fáze vyhoření a s výcvikem jsem skončila.

A to pro Vás bylo impulsem k napsání knížky?
Pocit vyhoření u  mě předcházel depresi. Tenkrát 
jsem ztratila své spojení se štěstím a vlastně víc a víc 
i sama sebe. Hledala jsem se v tom, abych něco do-
kázala, ukázala světu, že něco umím. Čekala jsem, 
že mě to cvičení psů, které pro mě bylo splněným 
snem, naplní, měla jsem výsledky a  dokázalo mě 
i uživit. Ale místo zadostiučinění a pocitu štěstí se do-
stavila negativita a vyhoření. Je paradoxní, že i když 
jsem měla všechno, peníze, rodinu, milujícího part-
nera vedle sebe, rodina byla zdravá, tak jsem se přes-
to cítila sama a v háji. Nejbližší lidé ale na mě depresi 
nezpozorovali, bolavou duši zvenčí neuvidíte.
A právě o mých pocitech, nekonečných pochybách, 
myšlenkách na sebevraždu, hledání posledního 
stromu při jízdě autem, ale hlavně o  cestě, která mě 
z toho dostala ven a přivedla ke štěstí, je má knížka. 
Vystihuje to i její název, Z deprese ke štěstí.
Po překonání depresí a  návratu do normálního 
života jsem si uvědomila, že lidé se těmto téma-
tům vyhýbají, prostě se o  nich bojíme mluvit. 
To byl pro mě impuls, abych začala psát. Věřím, 
že knížka může lidem pomoci.

Nenapadlo Vás vyhledat pomoc odborníka?
K  odborníkovi jsem neměla odvahu jít, protože 
jsem nevěřila, že by mně, jako neukotvenému mile-
niálovi, dokázal pomoct (mileniál – označení gene-
race lidí, kteří vyrůstali obklopeni moderními techno-
logiemi a nyní mají problém sehnat zaměstnání, které 

je bude uspokojovat. Také mají problém se radovat 
ze  života, protože neustále čekají něco víc a  kladou 
si vysoké cíle a požadavky). Říkala jsem si, že by mě 
jednoduše zaškatulkoval, a  navíc jsem nechtěla, 
aby se mi někdo „dloubal“ v mé vlastní hlavě. 
Teď to považuji za chybu, ale prostě se to stalo a já 
se z toho naštěstí dostala. Hodně mi pomohl bioha-
cking (vyjadřuje vědomý a aktivní přístup k vlastnímu 
životu a biologii), ale především práce sama na sobě. 
Naučila jsem se rozumět všemu tomu, co se v  nás  
lidech odehrává a často tomu nepřikládáme žád-
nou důležitost.

Jaké jsou dnes možnosti u  nás v  ČR vydat 
vlastní knhu?
Po dopsání rukopisu jsem zjišťovala možnosti, jak 
bych mohla knížku, co nejefektivněji dostat mezi 
lidi. Zavedená, standardně fungující nakladatel-
ství hodně omezují autory. Já jsem se obrátila na 
crowdfundingové nakladatelství Pointa. Jako začí-
nající autorku mě plně zastřešilo, poskytlo mi full 
servis, od jejich korektora, redaktora, grafika, přes 
tiskárnu až po nasmlouvanou síť knihkupectví po 
celé republice. Mně se hlavně líbilo, že jsem mohla 
jako autorka bez problémů ovlivňovat jednotlivé 
kroky při výrobě. Komunikovala jsem s redaktorem 
i grafičkou, a nakonec jsem si dopřála luxus vlast-
noručně malované obálky. K  mé původní kresbě 
se v nestřeženou chvíli dostal můj synek a barvič-
kama ji ještě vylepšil. Takže knížka vyjde s obálkou, 
kterou jsem si moc přála a nemůže být krásnější. 

Je těžké samofinancovat vydání své knihy?
Financování výroby probíhalo crowdfundingem 
(způsob financování, při kterém větší počet jednot-
livců přispívá menším obnosem k cílové částce po-
žadované pro realizaci předmětu financování) a já 
musela vymýšlet různé benefity, které přispěva-
telům/kupcům knihy s výtiskem dám.
Podle výše jejich příspěvku se mohou těšit na ve-
psané věnování, ručně vyrobenou záložku, nebo 
také na posezení v  kavárně s  autorkou. Cílová 
částka, vypočítaná podle výrobních nákladů, byla 
82 000 Kč a mně se podařilo přes webové strán-
ky získat od štědrých dárců neuvěřitelných 91 %, 
za což jim všem moc a moc děkuji. Věřím, že nikdo 
z mých podporovatelů nebude litovat a knížku si 
všichni užijí. Aby mohla kniha nakonec vyjít, tak 
jsem musela zbylých 9 % ještě doplatit ze svého.

Kdy si lidé budou moci Vaši knížku přečíst?
Vytištěná by měla být nejpozději v polovině dubna 
2021. Zájemci o výtisk se na mě mohou určitě ob-
rátit osobně nebo přes e-mail nichatv@gmail.com. 
Na  jaro pak plánujeme, pokud epidemiologická 
situace dovolí, autorské čtení v  jedné z  mníšec-
kých kaváren. Chtěla bych ho ještě doplnit o  vý-
stavu mých obrazů, které jsem malovala v období, 
o němž má knížka vypráví.
Moc ráda se tam s Vámi potkám

Libor Kálmán

V Mníšku pod Brdy žije celý život. Řada z vás ji nezná jinak než usměvavou, sympatickou pohodářku, 
která kolem sebe šíří nakažlivě dobrou náladu. V několika posledních letech si ovšem prošla deprese-
mi, neobrátila se na specialisty, ale rozhodla se z nich dostat vlastními silami. O své cestě za štěstím 
napsala knihu, která se během letošního jara objeví na pultech knihkupectví.

S milovanou dobrmankou Deirdrou. 
Foto: Marek Marhoul

Dominika Marhoul  (* 1992 v Praze)
Od půl roku svého života bydlí v Mníšku pod Brdy.  
Vystudovala grafický design na Střední umělec-
ké škole Václava Hollara (2011). Jejím největším  
koníčkem byl výcvik psů, kterému se věnovala 
12  let, z  toho 4 roky profesionálně. Živí se  jako  
freelancer (nezávislý profesionál) v oblasti grafiky, 
copywritingu a marketingu. Je vdaná, má čtyř-
letého syna Nicholase.
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NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KNIHY PRO DĚTI
PRAŠINA – BÍLÁ KOMNATA / Vojtěch Matocha
Závěr dobrodružné trilogie odehrávající 
se v podivné části Prahy, zvané Prašina.

DĚTSTVÍ SLAVNÝCH OD MOZARTA  
PO EINSTEINA / Petra Texlová, Tomáš Tůma
Čeká tu na tebe 25 osobností – panovnice, 
vynálezci, vědkyně, muzikanti. Ti všichni 
tě zavedou do doby svého dětství a ukážou ti, 
jak to tehdy chodilo, s čím si nejraději hráli, 
představí svoje zájmy.

TANČÍM CHARLESTON / Jacqueline Wilsonová
Historický román, jehož hlavní hrdinkou je dív-
ka Mona, se odehrává ve 20. letech 20. století.

STRACH MÁ VELKÉ UŠI / Lucie Šavlíková
Příběh dvou nočních létajících zvířátek, 
netopýra Otíka a sýčka Ríši, jeden se bojí tmy, 
druhý výšek.

DĚTI Z NAŠÍ VILY / Alice Rossi
Příběhy Adinky, její rodiny a kamarádů  
z třípatrového domu, který stojí v Praze 
na kopci a říká se mu Villa.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ARISTOKRATKA U KRÁLOVSKÉHO DVORA
Evžen Boček
Další pokračování fiktivního deníku Marie III. 
z rodu Kostků, ve kterém s humorem popisuje 
návštěvu u nizozemské královny.

PODEJ MI RUKU / Megan Abbott
Psychologický thriller o tajemství,  
které zničí přátelství dvou kamarádek.

SÁGA RODU HARDACRŮ
Clement Lister Skelton
Román anglického autora, v němž 
vypráví barvitý příběh rodiny Hardacrů 
od viktoriánských dob až do 50. let 20. století. 

NAPSÁNO KRVÍ / Chris Carter
Krimithriller ze série případů losangeleského 
specialisty na sériové vrahy Roberta Huntera. 
Pouliční zlodějka v předvánočním čase získá 
opravdu děsivou kořist.

ČERNÝ OHEŇ Z BYZANCE / Dirk Husemann
Mladý Angličan pátrá po řeckém ohni – legendár-
ní zbrani Byzantinců, která dokázala vznítit i vodu.

MIZEJÍCÍ DÍVKY / Lisa Reganová
Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka  
Josie Quinnová pátrá po sadistickém pachateli, 
který v poklidném městě unáší mladé dívky.

KLUBKO ZMIJÍ / Dominik Dán
Detektivní román, opět se odehrávající v pro-
středí anonymního Města, v němž tentokrát 
osvědčený tým policejních vyšetřovatelů  
pátrá po pachatelích a okolnostech dvou 
vražd, které spolu zdánlivě nesouvisejí.

MOTÝLÍ POKOJ / Lucinda Riley
Romantický příběh několika žen z jedné 
rodiny, které se v různých životních etapách 
setkávají se svými osudovými muži.

STŘEMHLAVÝ PÁD / Sandra Brown
Thriller odehrávající se za dramatických okolností 
v severní Georgii v horách. Tam má namířeno pi-
lot malého letadla, doručující záhadnou černou 
schránku, na kterou čeká více lidí, než by mělo.

knihovna.mnisek.cz – telefon: 318 592 552, 731 693 021 – e-mail: knihovna@mnisek.cz

Přelouskej knihu a vyhraj zajímavou cenu

V  městské knihovně spouštíme 
novou soutěžní hru „Přelouskej 
knihu“. Inspiraci na soutěž jsme 
našli na webových stránkách Uči-
telé učitelům. Hra i  pravidla jsou 
jednoduché. Zúčastnit se mohou 
děti jakéhokoli věku, nebráníme 
ani účasti dospělým.
Existují čtyři druhy záložek. Ty, které vidíte 
na této stránce Zpravodaje, si můžete vystřih-
nout. Na každé záložce se nacházejí čtyři růz-
né úkoly. Za každý splněný úkol si můžete vy-

barvit dané políčko. Když máte celou záložku 
vybarvenou, stačí nám ji nějakým způsobem 
ukázat (vhodit v  podepsané obálce do naší 
schránky u  knihovny, poslat fotku e-mailem 
nebo na náš facebook) a my si vás zapíšeme. 
Abychom poznali, že jste si ze záložky neu-
dělali omalovánky, můžeme se vás dotázat 
na nějaké věci o knize, aby bylo vidět, že jste 
ji opravdu četli.
Je dobré splnit všechny úkoly na všech čty-
řech záložkách, abyste si rozšířili obzory.

Kdo bude mít nejvíc načteno, ten vyhrává.
Vítěz soutěže od nás obdrží společenskou 
hru. Na soutěžící, kteří skončí na druhém 
a třetím místě čekají knihy. Pro ostatní zúčast-
něné máme připraveny ceny útěchy. 
Pokud Vám záložky dojdou, můžete si je stáh-
nout a vytisknout na našich webových strán-
kách www.knihovna.mnisek.cz.
Záložky, které donesete k  nám do knihovny, 
vám zatavíme do fólie a při nejbližší příležitos-
ti vrátíme.

Pro jakékoli dotazy nás kontaktujte na e-mailu 
knihovna@mnisek.cz nebo tel.: 731 693 021.

Nikola Bláhová, knihovnice

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pixabay [online]. In: . [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/ Pi
xa

ba
y 

[o
nl

in
e]

. I
n:

 . 
[c

it
. 2

02
1-

01
-0

8]
. 

D
os

tu
pn

é 
z:

 h
tt

ps
:/

/p
ix

ab
ay

.c
om

/c
s/

 

Pixabay [online]. In: . [cit. 2021-01-08]. 
Dostupné z: https://pixabay.com/cs/ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pixabay [online]. In: . [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/ Pi
xa

ba
y 

[o
nl

in
e]

. I
n:

 . 
[c

it
. 2

02
1-

01
-0

8]
. 

D
os

tu
pn

é 
z:

 h
tt

ps
:/

/p
ix

ab
ay

.c
om

/c
s/

 

Pixabay [online]. In: . [cit. 2021-01-08]. 
Dostupné z: https://pixabay.com/cs/ 

Foto: archiv

11

KNIHOVNA



Město Mníšek pod Brdy potěšilo hudební fanoušky 

Jak zasáhl rok 2020 mníšeckou kulturu?
Z  celkem 37 kulturních akcí, které byly měs-
tem na rok 2020 naplánovány, jich muselo být 
60 % zrušeno.
Ohroženo bylo i  konání tradiční Skalecké 
poutě a  ještě koncem června nebylo vůbec 
jisté, zda se uskuteční. Řada českých i morav-
ských měst totiž, vzhledem k bezpečnostním 
opatřením omezujícím počet osob ve veřej-
ném prostoru, své větší akce raději zrušila. 
Díky zodpovědnosti vedení našeho města, 
které těmto omezením přizpůsobilo celou 
organizaci Poutě, tato největší kulturní akce 
regionu nakonec proběhla.
Během částečného a  pouze dočasného 
rozvolnění vládních omezení se podařilo 
v září uspořádat na Skalce Koncert folkových 
legend. Ve stejném měsíci se konal jubilej-
ní 20.  ročník pěvecké soutěže Brdský kos, 
poprvé v  důstojném prostředí velkého sálu  
Pavilonu. 
S koncem podzimu zase „přituhlo“, a tak musely 
být zrušeny oblíbené akce jako Mníšecké pivní 
slavnosti, Knoflíkový trh nebo Předčasný Silvestr.

Online koncerty z kostela sv. Václava
Vedení města Mníšek pod Brdy se v listopadu 
rozhodlo, že nenechá veřejnost připravit o tra-
diční adventní a vánoční koncerty a zorgani-
zovalo sérii čtyř hudební překvapení.
Vzhledem k tomu, že se jich nesmělo zúčastnit 
obecenstvo, byly všechny čtyři koncerty pře-
nášeny z  kostela sv. Václava online prostřed-
nictvím mníšeckého facebookového profilu 
a YouTube kanálu.
Díky tomuto rozhodnutí si mohli fanoušci kvalit-
ní hudby po čtyři odpoledne vychutnat předvá-
noční i novoroční atmosféru z pohodlí domova.
Všechny čtyři koncerty shlédla v  pří-
mém přenosu téměř tisícovka diváků 
a  dosud je můžete najít na webové adrese:  
bit.ly/koncertyMnisek.

První adventní neděli vystoupily operní 
pěvkyně
Historicky první přímý přenos z mníšeckého 
kostela patřil uskupení operních pěvkyň, zná-
mému jako TRIO OPERA DIVAS. Své pěvecké 
umění předvedly Andrea Kalivodová, Pav-
lína Senić a  Tereza Mátlová, které na klavír 
doprovázela Ladislava Vondráčková.
Během hodinu trvajícího koncertu zazněly 
árie z Verdiho oper, filmové hity Enia Moricco-
neho, muzikálové melodie George Gerschwi-
na a nemohly chybět ani vánoční koledy jako 
Chtíc, aby spal nebo Tichá noc. 
Na závěr svého vystoupení odpočítaly zpě-
vačky slavnostní rozsvícení mníšeckého vá-
nočního stromu.

Třetí adventní neděle patřila romantické 
hudbě 
Koncert Zory Jandové, Esther Mertové, 
Zdenka Merty (doprovázel na klávesy) a Jo-
sefa Štěpánka (doprovázel na kytaru a man-
dolínu) sliboval romantický repertoár.
Během vystoupení zazněly písně různých 
žánrů, duchovní Ave Maria, anglický tradicio-
nál Scarborough Fair, filmové Indiánské léto 
a Titanic nebo vlastní skladby Jak pláče strom 
a Ztracená láska. Odměnou divákům u online 
přímého přenosu byly tři koledy (původem  
andaluské a katalánská), zpívané Zorou Jando-
vou v duetu s dcerou Esther. Koncert zakončily 
dva šansony z repertoáru Edith Piaf.

Na Boží hod zazněla z kostela klasická hudba
V  nejslavnější den Vánoc vystoupil v  Mníšku 
rodinný smyčcový kvintet SEDLÁK VIRTUOSI.
Během hodinového vystoupení zazněly sklad-
by s vánoční, ale i nevánoční tématikou. Kon-
cert zahájili Pachelbelovým Canon in D Major 
a  pokračovali skladbami Josefa Haydna, 
Georga Fridricha Händela a  dalších velikánů 
hudby období baroka a  klasicismu. Díla pro 
smyčce se střídala s  vystoupením varhanice  
Jiřiny Dvořákové Marešové. Sváteční odpole-
dne zakončila stará česká vánoční píseň Naro-
dil se Kristus Pán v podání Jaroslava Nováka.
Koncert byl věnován Domovu pro seniory Pod 
Skalkou. „Ráda bych poděkovala všem, kteří 
se rozhodli finančně podpořit klienty Domečku 
a  budou se tak podílet na nákupu vybavení do 
speciálně upravené místnosti Snoezelen-MSE, 
kterou budou prioritně využívat lidé se stařeckou 
demencí a  Alzhemerovou chorobou.“ uvedla 
radní Šárka Slavíková Klímová, která má v ges-
ci sociální oblast.

Zleva: Andrea Kalivodová, Pavlína Senić a Tereza Mátlová

Zpěvačku Zoru Jandovou doprovodil na klávesy její manžel Zdeněk Merta

V březnu 2020 vypukla pandemie koronaviru a vládou přijatá opatření omezovala po celý rok všechny oblasti 
našich životů. Zřejmě nejcitlivěji tato nařízení zasáhla kulturní oblast a výjimkou nezůstal ani Mníšek pod Brdy.
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čtyřmi online koncerty z kostela svatého Václava

Nový rok přivítal houslový virtuóz Pavel 
Šporcl
Krásným vstupem do nového roku 2021 byl 
pro všechny diváky koncert Pavla Šporcla.
Na úvod zazněla staročeská koleda Narodil 
se Kristus Pán a  Schubertem zhudebněná 
modlitba Ave Maria. Následovaly jeho vlastní 
skladby, lahůdkou byla především Variace na 
píseň Kde domov můj. Nechyběly ani popové 
Boundless a Surprise, romantická Česká nos-
talgie či duchovní Modlitba.

Během koncertu nedošlo pouze na čistě in-
strumentální skladby, ale přidal také zpíva-
nou Na Perutích, při níž jsme mohli slyšet hlas  
Vojty Dyka. Na závěr Pavel zahrál svižnou 
a  moderní kompozici Magical 24, pro kterou 
mu byl inspirací Paganiniho motiv.

Úžasný zážitek z novoročního koncertu v nás 
vzbuzuje naději, že všechno špatné, co nám 
přinesl rok 2020 jsme zanechali někde za se-
bou a tímto krásným vykročením do nového 

roku 2021 pro nás začíná šťastnější období. 
Vždyť v  duchu přísloví „Jak na Nový rok, tak 
po celý rok“, by se mělo vše v dobré obrátit.

Nezbývá nám tedy nic jiného, než si do nové-
ho roku 2021 přát, ať se epidemiologická situ-
ace v České republice zlepší natolik, abychom 
si mohli dopřávat kulturní zážitky v neomeze-
né míře a kvalitě, tak jako tomu bylo v letech 
minulých. 

Libor Kálmán (text + foto)

Zleva: Pavel Hůla, Magdalena Sedláková, Lucie Sedláková Hůlová, Lukáš Sedlák a Martin SedlákVarhanice Jiřina Dvořáková Marešová

Pavel Šporcl s ikonickými modrými houslemi  
od Jana Špidlena

Největší kulturní akce plánované městem na rok 2021 *

název akce termín konání

Festival Jakuba Jana Ryby 11. 5.

Brdský kos 22. 5.

Půlstoletí slávy QUEEN (smyččcový kvartet Yolo) 29. 5.

KEKS & Jihočeská filharmonie 4. 6.

Mníšecký festival vína 19. 6.

Benefiční koncert pro Aničku 26. 6.

Pavel Šporcl a hosté 3. 7.

Skalecká pouť 24. 7.

Neckyáda 25.7.

Štrůdl 3. a 4. 9.

Poutníci – folkový koncert 11. 9.

Mníšecké slavnosti piva 25. 9.

Knoflíkový trh a světlo adventní 27. 11.

Adventní koncert (Zora Jandová a Zdeněk Merta) 19. 12.

Karlštejnští trubači 24. 12.

Rybova Česká mše vánoční 25. 12.

Předčasný Silvestr 30. 12.

*Uskutečnění jednotlivých akcí je závislé na aktuálních epidemiologických podmínkách a  vládou 
vydaných nařízeních.

13

KULTURA



Správní sportovci se nikdy nevzdávají Orientační běžci  
pomohli Lesům ČR  
odklízet klestí z pasek

Dorostenci mají nové soupravy funkčního prádla Fotbalisté děkují za podporu

I  přes nesnáze tohoto roku jsme 
si v  BIOS fitu řekli, že nebudeme 
zoufat a pokusíme se pro své členy 
připravit co nejvíce aktivit, které mo-
hou vykonávat, jak z pohodlí domo-
va, tak také individuálně venku.

Výčet všech připravených aktivit je skutečně 
pestrý. Na jaře jsme se „setkávali“ prostřed-
nictvím tréninkových videí, které jsme pro 
naše členy pravidelně nahrávali. V  létě nás 
čekalo soustředění, které se velice vydařilo. 
Máme z něj výborný pocit, který nám pomáhá 
překonávat velmi těžkou současnou situaci. 
Na podzim jsme, ve spolupráci se ZŠ Mníšek 
pod Brdy, městem Mníšek pod Brdy a  ostat-
ními spolky, zvládli T-Mobile Olympijský 
běh. Také jsme zorganizovali, když už nás zase 
všechny zavřeli doma, oblíbené Cesty za po-
kladem, které jste si mohli projít v rodinném 
kruhu. V zimě to byl již tradiční Andělský tý-
den, během něhož jsme předali dárečky na-
šim členům a konečně se mohli setkat v tělo-
cvičně nebo venku.

„Je pro nás velmi důležité,  
abychom si udržovali nejenom  
zdravé a vysportované tělo,  
ale také týmového ducha.“

Vytvořili jsme nový koncept virtuálních tě-
locvičen, při kterém se velká část našich lekcí 
přesunula do online prostředí. Je pro nás vel-
mi důležité, abychom si udržovali nejenom 
zdravé a  vysportované tělo, ale také týmo-
vého ducha. Požadavky na online trénování 
s  sebou nesou mnohá úskalí, jako je vhodný 
prostor, připojení na internet a  organizaci. 
Ale jsme velmi rádi, že jsme všechny překážky 
dokázali překonat a  tyto “společné” chvíle si 
užili. V  tomto konceptu online tréninků by-
chom chtěli vydržet aspoň do té doby, dokud 
se znovu neotevřou dveře tělocvičen a  hřišť. 

Když už se nám naskytla příležitost, rozhodli 
jsme se s našimi členy chodit na tréninky ven, 
a to i přesto, že velká většina našich lekcí pro-
bíhá za normálních okolností v  tělocvičně.  
Samozřejmě víme, že čas, který strávíme ven-
ku na čerstvém vzduchu, nám pomůže posí-
lit imunitu. Navíc jsme i my, lektoři, zase rádi  
viděli naše členy.
Těší nás, že jsme vám mohli zpříjemnit obdo-
bí, které je pro nás všechny složité. Na naši 
celoroční práci dostáváme pozitivní ohlasy 
a můžeme se pochlubit také tím, že do projek-
tu „Cesty za pokladem“ se zapojili i nečlenové 
spolku. Také nás těší, když nám píšete a posí-
láte svoje fotky a videa, na kterých cvičíte.
Ceníme si také vašich připomínek k naší práci. 
Jsou to pro všechny nové situace a my se rádi 
učíme, což by bez vaší pomoci nešlo.
Naleznete nás na našich webových strán-
kách www.biosfit.cz nebo na e-mailu 
info@biosfit.cz.
Závěrem bych rád vyslovil jedno přání, a  to, 
abychom se všichni zase co nejdříve sešli, spo-
lečně zasportovali a užili zábavy.
Buďte na sebe opatrní a  k  sobě navzájem 
ohleduplní.

Nikola Nechyba, sekretář BIOS fit

První prosincovou sobotu vyrazili ori-
entační běžci z OK Dobříš na brigádu 
do lesa směr Halouny – Rochota.
Po těžbě dřeva, důsledkem činnosti kůrovce,  
polomů i po plánované těžbě, zůstávají v lese pa-
seky plné klestí a špiček stromů. Toto klestí je po-
třeba vytahat na hromady mimo paseky dříve, 
než nasněží a větve přimrznou. Vyčištěné paseky 
pak lesníci oplotí a na jaře vysázejí nové stromky.
V  několika pracovních skupinách, za dodržení 
platných hygienických opatření, pracovalo celý 
den v  lese téměř 60 dětí i  dospělých členů OK 
Dobříš – z  Mníšku pod Brdy, Dobříše, Nového 
Knína a nejvzdálenější členové přijeli až z Příbra-
mi. Postupně jsme vyčistili od klestí šest velikých 
pasek na svahu lesa mezi obcí Halouny, hájov-
nou Rochota a Stříbrnou Lhotou. Celodenní dři-
nu jsme přerušili jen opékáním buřtů k obědu.
Ukázali jsme sílu OK Dobříš nejen na tratích 
orientačních závodů, ale také při dobré věci. 
Poděkovali jsme touto formou Lesům ČR 
a místním správcům lesa za to, že nám umož-
ňují v  lesích (nejen) na Mníšecku po celý rok 
trénovat a  závodit – protože „les je naše tě-
locvična“. Veřejně prospěšnou prací se snaží-
me dělat dobré jméno i  městům, které naši 
sportovní činnost podporuj, a jimž za to patří 
dík a přání všeho nejlepšího do nového roku – 
městu Dobříš a městu Mníšek pod Brdy.

Jana Bochenková a Martin Bambousek,  
za trenéry OK Dobříš

Mužstvo dorostu Fotbalového 
klubu Mníšek pod Brdy, které se 
v současné době připravuje na jar-
ní část sezóny krajského přeboru 
v  kopané, získalo nové soupravy 
funkčního prádla.
Jménem realizačního týmu a  všech hráčů 
našeho mužstva bych chtěl tímto poděkovat 
paní MUDr. Markétě Novákové, Bc. Marii 
Šretrové a  panu Ing. Petru Digrinovi, kteří 
přispěli nemalou finanční částkou na zakou-
pení souprav funkčního prádla, ve kterých 
naši dorostenci nastoupí již v  prvním jarním 
mistrovském utkání.
Nezbývá než si přát, aby naši dorostenci navá-
zali na skvělé výsledky z uplynulého soutěžní-

ho ročníku, který byl opět předčasně ukončen 
kvůli koronavirové krizi, a  nadále příkladně 
reprezentovali nejen svůj Fotbalový klub Mní-
šek pod Brdy, ale i město Mníšek pod Brdy.

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Realizační tým dorostu ve složení Milan Rovný, 
Luboš Tomiska st. a Miloš Gruntorád si dovoluje 
v tomto nelehkém období, kdy se podmínky pro 
fotbal a běžný způsob života mění každým týd-
nem, dnem a v poslední době i hodinou, poděko-
vat všem rodičům a příbuzným za podporu svých 
synů a vnuků při trénincích a mistrovských utkání.
Děkuji tímto rovněž trenérům a všem ostatním, kteří 
se podílejí na chodu mužstva dorostu, ať už se jedná 
o přípravu hřiště, praní dresů a zajišťování dopravy 
na mistrovská utkání, za celoroční, nadmíru zodpo-
vědnou a obětavou práci pro naše dorostence.
Děkuji také sponzorům za podporu mužstva do-
rostu a všem fanouškům, kteří podporují mužstvo 
při mistrovských utkáních.
Hráči a celý realizační tým dorostu si přejí, abys-
te nám zachovali přízeň i v roce 2021.

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Děvčata během podzimního tréninku.  
Foto autor

Funkční prádlo je oranžové jako tréninkové 
dresy. Kvůli ochraně osobnostních práv jeho 

fotku nezveřejňujeme. Foto: autor článku

Brigády se zúčastnili i nejmladší členové spolku. 
Foto: autor
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Největší školu bojových umění nezastaví ani Covid-19

Můžeme učit (pohyb) své vlastní děti? I. – Mníšek v pohybu

Tento rok byl plný nečekaných 
událostí, které nás zastihly. Na jaře 
nás přepadla coronavirová opatření, 
kterým jsme se museli přizpůsobit.
Tréninky, které byly venku, nikomu nevadi-
ly, alespoň jsme byli na čerstvém vzduchu. 
Horší bylo opatření, co následovně přišla. 
Zákaz stýkání osob pro nás znamenal i ko-
nec tréninků. My jsme se ale nevzdali a za-
čali jsme s  video lekcemi a  online trénin-
ky. Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 
100 výukových videí a nespočet online tré-
ninků. Probíhaly také soukromé lekce pro 
naše členy. 

Příprava na mistrovství Evropy
Naši nejlepší členové se připravovali na mis-
trovství Evropy, které mělo proběhnout 
v květnu 2020 v Praze. Našich 16 nominova-
ných studentů mělo speciální cvičební plán, 
který museli dodržovat. Nebylo to jenom 
o  trénincích, ale také o  pilné domácí pří-
pravě. Všichni byli perfektně připraveni, ale 
bohužel, kvůli špatné situaci se mistrovství 
Evropy přesunulo na léto, kdy bylo poté také 
zrušeno. Naši nominování členové dlouho 
nesmutnili a  začali na sobě pracovat mno-
hem více, aby na dalších závodech prokázali 
svoji výkonnost. 

Online tréninky lákají
Tento rok jsme se také chystali obhájit titul 
nejúspěšnějšího střediska talentové mládeže 
a též obhájit titul nejúspěšnější školy na mis-
trovství České republiky. Ač byly obě soutěže 
zrušeny/odloženy, my nepřestáváme cvičit. 
V novém školním roce jsme měli velmi slabé 
nábory díky neumožnění tradičních exhi-
bičních ukázek na školách díky epidemiolo-
gické situaci. Na podzim začali naši učitelé, 
kvůli opatřením, vysílat opět tréninky online 
a účast na trénincích byla opravdu obrovská. 
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba naše-
ho tréninkového centra v  Beztahově u  Votic. 
Nyní je na řadě zbrusu nová prostorná hala, 

která bude na jaře dokončena. Všichni se již 
těší, až si v nové hale naplno zacvičí.

Přijímáme nové členy
Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás 
celou dobu podporovali a byli s námi. 
Staňte se členy největší školy bojových umě-
ní v ČR, posilujte cvičením obranyschopnost 
svoji i  vašeho organismu a  naplňte třeba 
svůj dávný sen nebo novoroční předsevze-
tí. Stačí na www. tkd.cz najít trénink, kte-
rý vám nejvíce vyhovuje a  přijít si cvičení 
vyzkoušet zdarma. Nebo se účastnit našich 
online lekcí.

Nikol Křížová za Ge-Baek Hosin Sool

„Mě to dítě vůbec neposlouchá, 
raději zaplatíme instruktora, on ho 
to naučí.“
Častá věta vyřčená z úst rodičů nejen při ná-
vštěvě lyžařských středisek. Proč mají rodiče 
pocit, že je děti neposlouchají? Že nedělají to, 
co po nich chtějí?  Děti pláčou, rodiče zuří. 
Pokud máte alespoň špetku pedagogického 
citu, zaposlouchejte se okolo sebe, jak rodiče 
instruují své malé ratolesti ke zlepšení výkonu 
(nejen) ve sportovních disciplínách. Jak fan-
dí na fotbalových zápasech. Radí trenérům, 
co mají dělat. Byli bychom schopni, my dospě-
lí rozumní lidé, podle stejného návodu dojít 
k cíli. Mnohdy ani zdaleka ne. Hledáme chybu 
v dětech, ale často je v nás samých.
Každý není od přírody pedagog, ovšem málo 
kdo si to připustí, a ještě méně z nás se v tom-
to směru rozvíjí dál. 

Situace na lyžích
Tatínek jede za synem, který je na nich evi-
dentně začátečníkem, a  huláká celou cestu. 
„Patky od sebe!, zpomal!, patky od sebe!, za-
hni! Kam to jedeš? Zastav!“ Jakmile se potkají 
dole, tatínek je celý rudý a nechápe, proč ho 
dítě neposlouchá, když na něho celou dobu 
volá jasné instrukce, co má dělat? Většinou 
mu ještě vynadá a vše se opakuje až do doby 
najmutí lyžařského instruktora.
Zajímavá zkušenost by byla stát se na chvíli 
dětmi a vnímat věci kolem sebe z jiného úhlu 

pohledu. Dítě možná tuší, kde má patky lyží, 
ale rozhodně je v  tu chvíli nevidí, natož aby 
je ovládalo a  pochopilo význam toho, co se 
po něm chce. Kolik jsme my dospělí schopni 
pojmout instrukcí v náročných situacích? Ro-
zuměli bychom všemu?

Stejně jako my učíme naše děti, 
jsou především děti našimi učiteli. 

Položme si tyto otázky:

1) Jsme opravdu klidní při interpretaci 
předávaných informací?
Mnohdy si ani neuvědomíme, jak síla našeho 
hlasu stoupá. Až když rezonuje v další místnosti. 
Nonverbální komunikace jako pohled, gesta lid-

ského těla a v neposlední řadě grimasa obličeje, 
prozradí mnohdy více, než pouhá slova vyřčená 
ve vysokých tóninách. Uvědomme si to o chvil-
ku dřív, než uvidíme slzy v dětských očích. Každá 
další informace už je potom zbytečná. 

2) Formulujeme své myšlenky tak, aby 
tomu rozuměli i ostatní?
Samozřejmě to není bráno ve smyslu lidské 
povahy „co na srdci to na jazyku“. Nicméně 
opravdu je v  tomto případě lepší si své my-
šlenky formulovat nejprve ve vlastní hlavě. 
Mnohdy přeskládat slova, zaměnit pořadí, 
zvolit vhodnou intonaci hlasu, a  hurá předá-
vat dál. Co je dobré pro nás, nemusí být pro 
ty druhé. Co zajímá mě, nemusí ostatní. Jinak 
věcem rozumím já, jinak děti. Důležité je se 
někde potkat, i když to může stát spousty sil.  

3) Poskládáme metodicky cvičení od 
jednoduchého po složité?
Už i  Jan Ámos Komenský hlásal tato slova 
a my na ně i přes to zapomínáme. Postupovat 
od jednoduchého k složitému. Škola hrou. 
Opět by nás to mělo vést k zamyšlení. Vyzkou-
ším na sobě vše, co chci učit? Rozumím tomu? 
Dokážu to ukázat, nebo alespoň kvalitně po-
psat? Dá se to zjednodušit?

Pokračování najdete v příštím čísle Zpravoda-
je městečka pod Skalkou.

Mgr. Michal Elčkner, Element pohybu, z.s.Tak takhle ne. Foto: archiv autora

Letní soustředění mohlo ještě proběhnout hromadně.  Foto: autorka
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Mníšečtí hasiči se ohlížejí za náročným rokem 2020

Jur ta dostala zbrusu nov ý kabátek a slouží dětem

Rok 2020 byl pro nás v  mnoha 
ohledech zásadní.

Jarní premiéry
Na jaře jsme z důvodu uzavření silnice č. II/116 
mezi Mníškem pod Brdy a  Řevnicemi něko-
lik týdnů sloužili 24hodinové služby v  počtu 
1+3 na zbrojnici v režimu JPO II (výjezd jednot-
ky do 5 minut od nahlášení události), kdy jsme 
v  rámci těchto služeb zajišťovali také výdej 
ochranných pomůcek a  dezinfekce místním 
občanům.
Ihned z kraje jarních služeb jsme si odbyli pre-
miéru s  vyproštěním osob z  havarovaného 
vozidla, a  to na dálnici D4. Po těžké nehodě 
jsme vyprostili z vozidla dvě osoby, které jsme 
následně předali do péče Zdravotnické zá-
chranné služby.

Renovace veterána a novinky
Podařilo se nám zrenovovat a uvést do provo-
zu naší sborovou stříkačku zn. Ebert z mezivá-
lečného období.  S přispěním Okresního sdru-
žení hasičů Praha-západ, města Mníšek pod 
Brdy a Středočeského kraje si náš sbor nechal 
zhotovit prapor, na který jsme patřičně hrdí. 
V  neposlední řadě dostala naše zbrojnice 
nový kabát, a musíme říct, že jí to opravu sluší.

Doplnění techniky
V létě jsme od Hasičského záchranného sbo-
ru Středočeského kraje obdrželi pro naše 

prvovýjezdové vozidlo HPZ 330 CAS 25 Liaz 
a kompletní hydraulickou vyprošťovací sadu 
zn. Weber. Tou jsme nahradili naší původní 
sadu Holmatro, kterou jsme mohli vybavit 
HPZ 334 Mitsubishi Pajero. Nyní tak máme 
k dispozici dvě vozidla s hydraulickým vypro-
šťovacím zařízením, za což ještě jednou moc 
děkujeme.

Výjezdová činnost za rok 2020  (k 30. 12.)

typ počet

Výjezdy 131

Události 139

Požáry 39

Dopravní nehody 40

Technická pomoc 50

Únik nebezpečných látek 5

Planý poplach 5

Průměrně tedy zasahujeme u 2,67 události týdně

Poděkování
Opět nezbývá než poděkovat všem našim 
členům, kteří vždy obětují svůj volný čas, kte-
rý by mohli trávit s rodinou nebo jej věnovat 
sobě. Investují ho do praktické i teoretické pří-
pravy, údržby techniky a neváhají vždy, ať už 
ve dne či v noci, vyjet na pomoc kamkoli, kde 
je nás potřeba. 

V  závěru také děkujeme všem jednotkám 
sboru dobrovolných hasičů z okolí, se který-
mi jsme v uplynulém roce mohli spolupraco-
vat a těšíme se na kvalitní spolupráci i v nad-
cházejícím roce.
Děkujeme také městu Mníšek pod Brdy 
za podporu a spolupráci.
Přejeme Všem do roku 2021 mnoho zdraví, 
štěstí, úspěchů v pracovním i soukromém ži-
votě a také, abyste nás nepotřebovali.

z výroční zprávy JSDH Mníšek pod Brdy 
zpracoval Libor Kálmán

V prosinci jsme v lesním klubu Sed-
mikvítek dokončili dlouho plánova-
ný projekt rekonstrukce a zvětšení 
jurty. Díky podpoře města Mníšek 
pod Brdy a grantu Státního fondu 
životního prostředí se nám jej po-
dařilo úspěšně zrealizovat.

Jurta se po pěti zimách a  permanentním 
provozu začala trhat, takže nám nezbylo nic 
jiného, než pořídit nový vnější plášť. Záro-
veň jsme vyměnili horní světlík za kvalitnější 
a hlavně vyklápěcí. Díky němu je v  jurtě více 
přirozeného světla a v  létě můžeme snadněji 
větrat. Protože nejsme žádní troškaři, chtěli 
jsme také pro děti jurtu zvětšit. Pustili jsme se 
tedy do dalšího nákladného projektu a přista-
věli jsme dřevěnou zateplenou předsíň, kte-
rá nyní slouží jako šatna. Máme velkou radost 
z nového prostoru i proto, že se do jurty vejde 
více lidí na různé komunitní akce nebo cvi-
čení. Příjemná atmosféra jurty přímo vybízí 
k  různým seberozvojovým aktivitám i  cviče-
ní s  duchovním přesahem (workshopy, jóga, 
čchi-kung). Už se těšíme, až pominou všechna 
omezení, abychom si to vyzkoušeli.
Ani venkovní prostor nezůstal beze změny. 
I s ohledem na situaci jsme chtěli činnosti dětí 
v  odpoledních hodinách, kdy nejsme v  lese, 

přesunout ven, kde se riziko jakékoliv nákazy 
snižuje. Zvětšili jsme střechu nad venkovním 
sezením a  v  příštím roce plánujeme postavit 
dřevěnou terasu s  novým nábytkem. Vět-
šinu roku totiž obědváme venku a  přístřešek 
slouží zároveň jako venkovní učebna, tvůrčí 
dílna a místo pro setkávání. 
Těší nás a  je pro nás závazkem i  motivací, 
že  zájem rodičů o  tento typ předškolního 
vzdělávání vzrůstá. Pro mladší děti jsme v září 
zahájili zkušební provoz lesního dopoled-
ne, kde se děti do 3 let v  doprovodu rodičů 

mohou seznámit s prostředím lesního klubu, 
společně putovat přírodou a  zažít nejedno 
dobrodružství. Zároveň se učí dovednostem, 
které jim pomůžou při přechodu do školky. 
Lesní dopoledne má velký úspěch.
Děkujeme městu Mníšek pod Brdy, Státnímu 
fondu životního prostředí, místním řemeslní-
kům i  našim úžasným a  pracovitým rodičům 
za pomoc. Bez vás bychom naše plány reali-
zovali jen stěží. 

Petra Vaňková za Sedmikvítek

Vyproštění osob z vozidla na dálnici D4. 
Foto: archiv JSDH Mníšek pod Brdy

Děti si užívají sněhovou nadílku.  Foto: Tereza Zbrožková
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Setkání u Betléma přineslo ovoce mníšeckým seniorům

Betlémské světlo je symbolem Vánoc už tři desítky let

Druhou adventní sobotu pořádal 
spolek ROREJS společně s  městem 
Mníškem pod Brdy akci pro veřejnost 
s názvem SETKÁNÍ U BETLÉMA.
V prostoru bývalé márnice v kostelní zdi rozložili 
krásný malovaný betlém z dílny Vladimíra Vět-
rovského a během odpoledne ho třikrát oživili. 
Sehráli tu starou pastýřskou hru s motivem Je-
žíšova narození. Desítky malých i velkých diváků 
s  nadšením sledovaly úvodníka, dva pastýře, 
čerta, anděla, archanděla Michaela a Jana Křtite-
le. O pohodovou atmosféru se hraním a zpíva-
ním postarala „Příležitostná masopustní kapela“.

Součástí tohoto předvánočního počinu 
byla i dobročinná akce pro Domov pro se-
niory Pod Skalkou.

Během odpoledne přinášeli štědří dárci ke sta-
nu v barvách našeho města balíčky určené pro 
mníšecký Domeček. Díky nim se tak stan po 
pár hodinách zaplnil taškami s  ovocem, spr-
chovými gely a také novým povlečením a ruč-
níky. Zvláštní poděkování patří panu Karlu 
Stiblanovi a jeho rodině, kteří už v předvečer 
akce dovezli do Domečku asi 70 kg banánů,  
mandarinek a dalšího exotického ovoce.
„Ráda bych moc poděkovala všem dobrým 
lidem, kteří si na nás v  této nelehké době 
vzpomněli a  přinesli dárek. Vitamíny zpestří-
me našim uživatelům jídelníček a drogistické 
zboží využijí naše pečovatelky při zajišťování 
hygienických úkonů, to samé se týká i povle-
čení. Vše je určeno jen našim uživatelům,“ ne-
skrývala radost ředitelka Domečku Tereza 
Středová. kal

O  loňském adventu dorazilo Betlémského 
světlo do Mníšku v sobotu 19. prosince a jako 
každý rok pro něj vyrazili mníšečtí skauti 
a skautky na vlakové nádraží, kam ho přivezli 
jejich kolegové z Prahy. 
Vše muselo probíhat v  souladu s  protiepi-
demiologickými opatřeními, a  tak skautky 
nečekaly na zájemce o vzácný plamínek na 
náměstí F. X. Svobody, ale rovnou ho zan-
esly do budovy fary, kde bylo všem lidem 
k dispozici na schodišti u sochy Panny Ma-
rie.

Myšlenka šířit Betlémské světlo, plamínek za-
žehnutá v  místě narození Ježíše Krista, vznikla 
v roce 1986. V Česku se tento novodobý vánoční 
zvyk šíří od prosince 1989 především zásluhou 
našich skautů, kteří ho rozváží po celé zemi.
Podle pomocného pražského biskupa Vác-
lava Malého se Betlémské světlo stalo „pěk-
ným symbolem a co je zajímavé, že na tento 
symbol slyší a vnímají ho nejen lidé, kteří jsou 
těsně spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale 
víceméně i  lidé, kteří jsou nevěřící nebo kteří 
stojí mimo křesťanské církve.“ lib

Ztvárnění biblických postav se ujalo sedm členů 
a sympatizantů spolku ROREJS. 

Foto: autor

Mníšecké skautky a skaut  se zapálenými  
lucerničkami.  Foto: autor

Mníšek získal prvenství v počtu dárků na obyvatele
Letos jsme byli všichni napnutí, 
zda se sbírka Krabice od bot bude 
moci vůbec pořádat, zda se lidé 
nebudou bát dárek přinést, zda 
nebude úplný lock down. Díky 
Bohu se sbírka mohla uskutečnit 
a všichni učitelé, děti i jejich rodiče 
ve velice omezeném čase připravili 
krásně zabalené láskou a péčí vo-
nící dárečky.
Chtěla bych Vám za všechny ty děti, které 
díky této sbírce mohou věřit, že ani na ně Je-
žíšek nezapomněl, moc poděkovat. 
Moc děkuji všem, kteří si předem dárky rezer-
vovali v rezervačním systému na webu. Mohu 
pak klidně spát, když vím, že dárků bude dost 
a budou i dárky pro kluky.
Letos se v  Mníšku sešlo neuvěřitelných  
928 dárků. Moc děkuji městskému úřadu  
a základní škole, kteří se stali oficiálními sběrný-
mi místy a dále i všem ostatním místům, která 
sbírala. Byly to: obě školky, Neposedný tygřík, 
V trávě, Hračičkové, ZŠ Čisovice, MŠ Dobřicho-
vice a realitní makléřka Iva Žďánská, která jako 
každý rok přivezla plný kufr dárečků. 

Věnovali jsme dětem 
 928 dárků

Mníšek vybírá v  rámci této akce nejvíce 
dárků na počet obyvatel v naší zemi a mož-
ná, že i na světě.
Dárky putovaly jako každý rok dětem a  letos 
poprvé i  několik jejich rodičům na Ústecko, 
do Nymburka, Berouna, Děčína, do azylových 
domů v  Sedlčanech, Příbrami a  Lochovicích, 

do terénních služeb v Příbrami a Hořovicích a na 
jednu opravdu drsnou ubytovnu do Libušína.
Moc děkuji a doufám, že už máte pod postelí 
další krabici, kterou celý rok plníte, jak mi hlá-
sila maminka Aničky z naší ulice.
Přeji Vám v novém roce, ať nezapomínáte na 
sebe a ani na ty druhé.
Pán Bůh Vás ochraňuj ode všeho zlého.

Katka Vojkůvková  
za Diakonii Českobratrské církve evangelické

Školáci pomáhají při rozvozu dárků.  Foto: autorka
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Nov ý rok 2021 je  na Magdaléně znovu rokem pomoci
Rok 2020 byl pro většinu společ-
nosti rokem těžkým a  velmi ne-
typickým. Pandemie koronaviru 
připravila lidstvo o  mnohé, mimo 
jiné o základní jistoty, možnost být 
spolu i o pevný řád, který v našich 
životech všichni potřebujeme

„Životní řád a stereotyp nám dodává jistotu, činí 
nás odolnějšími. Pokud v  našich životech chy-
bí, jsme daleko více ohroženi stresem, úzkostí 
a depresí,“ vysvětluje ředitel Magdalény, o.p.s. 
Ondřej Sklenář a  dodává, že právě nejisto-
ta, absence pevného řádu a blízkosti mohou 
snadno vést k závislostnímu chování, ostatně 
jsou typickou životní situací pro většinu závis-
lých klientů.
Možná proto není překvapující, že loňský 
„rok nejistoty“ byl zároveň rokem, kdy lidé 
více než kdy dřív potřebovali pomoci se zá-
vislostí, a  to zejména na alkoholu. „Alkohol 
je bohužel používán jako způsob „sebeléčby“ 
– jednoduše člověku není dobře, tak si dá skle-
ničku, dvě,“ vysvětluje Ondřej Sklenář s tím, 
že během pandemie ale významně přibylo 
lidí, u kterých se večerní dvě deci vína pro-
měnily v lahev a každodenní potřebu. A tak 
zatímco před pandemií se pohybovala če-
kací doba na léčbu v ambulanci kolem jed-
noho až dvou týdnů, v loňském roce to byly 
až dva měsíce. 

S problémy se ale nepotýkali jen lidé v ambu-
lancích a  jejich rodiny, bolestnou tíhu covidu 
zažili vrchovatou měrou i  klienti a  terapeuti 
naší terapeutické komunity na Včelníku. Zatím-
co magdalénské klienty drtila zejména přísná 
karanténa a  nekonečně dlouhá nemožnost 
opustit včelnický areál a vidět se svými dětmi, 
rodinami a  partnery, polovina terapeutického 
týmu bojovala doma s onemocněním a druhá 
polovina trávila týdny v dobrovolné karanténě 
na Včelníku, aby podporovala své klienty v léč-
bě. V  léčbě, která je v  sedmi z  deseti případů 
úspěšná, v  léčbě, která vrací našim klientům 
a jejich rodinám svobodu a nezávislost. 

„Přese všechno těžké, co se v loňském roce stalo, 
jsme naše úsilí nevzdali. Závislost totiž nehledí 
na čas, nezajímá ji, jestli je, nebo není pande-
mie. Závislost je tady pořád s  námi a  my jsme 
tu od toho, abychom ji našim klientům pomohli 
překonat. A  to jsme loni zvládli více než dobře. 
A  zvládneme to i  letos,“ říká šéf terapeutické 
komunity Magdaléna, Pavel Hanzal. 
My všichni z  Magdalény vám přejeme, abys-
te i  vy letošní rok zvládli ve zdraví fyzickém 
i duševním a pokud by to bylo náhodou po-
třeba, abyste si dokázali včas říct o  pomoc.  
#jsmetustaleprovas

Petra Martínková za Magdalénu

Zima dorazila v lednu i na Magdalénu.  Foto: Petra Čermáková

Nasvítili jsme kostel červeně
Město Mníšek pod Brdy a  místní římskokatolická farnost se v  noci 
z  25.  na 26. listopad 2020 opět připojily k  mezinárodní iniciativě  
Červená středa.
Tato akce je pořádána již pátým rokem a je věnována na podporu osob 
pronásledovaných pro jejich náboženské přesvědčení. Jejím znakem 
je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. kal

Kostel sv. Václava „zahořel“ na jednu noc červenou barvou.  Foto: autor
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Farmář sk ý trh „ Najíme se“  – příspěvek č tenářk y

Odpověď na článek: Farmářský trh „Najíme se“

Je neděle, 13. prosince 2020, den konání po-
sledního farmářského trhu v Mníšku pod Brdy 
v tomto roce.
Mníšecké náměstí se zónou stanovenou pro 
konání trhů zeje prázdnotou, právě to náměs-
tí, které bylo přestavěno minulým vedením 
radnice nejen pro podobné účely. Kdyby se 
obyvatelé Mníšku nedočetli v  mníšeckém 
Zpravodaji, že se tento den koná farmářský 
trh, nikdo by o  tom neměl ani ponětí. Nikde 
žádný panel s  odkazem na místo, kde se trh 
koná, návštěvník Mníšku se s  pohledem na 
prázdné náměstí zcela právem vyřkne: „Bože, 
tady chcípl pes.“
Po chvilce pátrání najednou uvidí z dálky smě-
rem k  mníšeckému zámku stánek, že by se 
tam něco konalo? Zamíří tam a opravdu, vypa-
dá to jako trh pod názvem „Najíme se“. V této 
koronavirové době se ztěžka venku najíme, 
když je zákaz konzumace pití a jídla na trzích, 
takže nebude ani „svařáček“ ani „groček“.

A  právě proto, že je doba taková, jaká je, se 
ptám, proč byl farmářský trh přesunut na pro-
stor před zámkem, který je snad vyhovující pro 
rodiny s  dětmi, ale už vůbec ne pro seniory, 
lidi se sníženou mobilitou, kteří nemají šanci 
po nerovném povrchu se s  berlemi, chodítky 
a už vůbec ne pro vozíčkáře pohybovat a trhu 
se zúčastnit. I podle stánkařů není pro ně tento 
povrch zcela vyhovující, protože stavění stán-
ku na rovném povrchu je jistě snadnější než na 
travnaté, nerovné ploše. A při troše dobré vůle 
by bylo jistě možné rozmístit stánky na náměstí 
tak, aby byla splněna kritéria odpovídající mo-
mentálním krizovým nařízením vlády.
Dovolím si proto touto cestou požádat pořa-
datele podobných akcí v budoucnu zohlednit 
i tuto zmíněnou skupinu mníšeckých občanů. 
Nejde ovšem jenom o seniory, i mnohdy lidé 
mladší generace mají problémy s mobilitou.

s pozdravem Eva Stieberová

Dobrý den, milá paní čtenářko.
Děkujeme za Váš podnětný dopis. Vážíme 
se toho, že si svoje náměty nenecháváte pro 
sebe a podělíte se s nimi i touto formou.
Směrové poutače i  početnější bannerové re-
klamy byly pro „Najíme se“ v  plánu již letos. 
Nicméně, nejistota konání trhů v  důsledku 
proti covidových opatření nám zbrzdila naše 
plány a  s  každým blížícím se termínem trhu 
jsme čekali, jestli vůbec bude. Máte určitě 
pravdu, že poutače jsou potřebné. Budou-li se 
trhy konat, budeme na to myslet.

Proč se trhy konají před zámkem, a ne na ná-
městí? 
Jak jistě víte, na náměstí jsme začínali. Násled-
ně jsme volili místo před zámkem, které je roz-
lehlejší a tvarem mnohem příznivější pro pře-
hledné a „spravedlivé“ rozmístění stánků.  Jak 
pro prodejce, tak pro návštěvníky.  Uspořádá-
ní do čtverce se sezením uprostřed se nám 
zdá ideální. Trávník přímo u zámku, nebo snad 
předzámecká atmosféra místa, pobízí lidi k se-
zení na dekách, což akci přidává pohodovou 
atmosféru. Varianta před kostelem má svoje 
výhody, přesně jak zmiňujete – zejména kvů-
li zpevněným chodníkům, které ocení lidé se 
sníženou mobilitou i maminky s kočárky. V ne-
poslední řadě je, v  případě deště, prostor na 
náměstí rozhodně lepší. V tom se shodneme. 
Přiznáme se, že i  my organizátoři jsme se ne-
mohli shodnout, které místo zvolit, a proto jsme 
v průběhu roku spustili na sociálních sítích an-
ketu na téma: Které místo lidem lépe vyhovuje. 
Prostor před zámkem vyhrál v  drtivé převaze. 
Pro rok 2020 jsme se tedy rozhodli prostor na 
náměstí využívat pouze v případě deště. 
Vládní opatření ale zavedla podmínku čtyř-
metrových rozestupů mezi stánky a  taky 
dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. Užší 
chodníky na náměstí by vzhledem k přihláše-

nému počtu prodejců a očekávanému počtu 
lidí, nedokázaly  tyto podmínky už z  pod-
staty věci splnit. Hodně stánků má hloubku 
3 až 3,5 metru, tudíž zabírá velkou část chod-
níku. Průchod pak ani pro zmíněné maminky 
s  kočárky, či lidi se sníženou mobilitou, není 
lehký. Procházející návštěvníci se mísí s  lidmi 
stojícími ve frontách.
V  prosinci 2019 jsme vyzkoušeli i  vámi na-
vrhovanou variantu rozprostření stánků po 
celém náměstí. Mnozí prodejci, které jsme 
umístili do bočních chodníků, i  když se jed-
nalo o  stěžejní zboží, zaznamenali pokles 
v prodeji. Byli prostě tzv. „z  ruky“.  Je nutno 
také podotknout, že ani na náměstí není po-
vrch pro instalaci stánků ideální. Prodejci čás-
tečně stojí i na trávě. Stánky musí vyrovnávat, 
protože některé jsou v prudším svahu, než je 
tomu v předzámčí.

Co dodat na závěr?
Obě místa mají svoje výhody i nevýhody a ani jed-
no z nich není v této chvíli ideální. Snad kdyby se 
v budoucnu podařilo upravit předzámčí tak, aby 
mělo zpevněné chodníky a prostor byl flexibilně 
připraven právě pro komunitní akce tohoto typu. 
Prostor, který bude variabilní, nadčasový, nechá 
vyniknout dominantě překrásného zámku a při-
láká další akce spojené s  dobrým jídlem, pitím, 
hudbou, zábavou či programem pro děti. Prostě 
místo pro příjemné setkávání nás, sousedů. 
Milá paní čtenářko, moc děkujeme za váš podnět 
a určite budeme rádi, když nám Vy nebo i další 
občané napíšou své nápady či tipy. Pište nám na 
e-mail najime.se@gmail.com. Vytvořme si spo-
lečně trhy, které budou príma pro nás všechny. 
Snad se už brzy spolu opět najíme na Najíme se. 

Zdeňka Janoušková za organizátory trhů

Prosincové trhy se konaly za přísných hygienic-
kých opatření.  Foto: Jakub Potměšil

Na trzích se dá nejen dobře nakoupit, ale také příjemně posedět.  Foto: Jakub Potměšil
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Poděkování za Vianočnú poštu od Spolku Brdský šikula

Př í spěve k  č tenář e  do  d i sk uze  o  s t av bě  nové  r ad nice

Děkujeme za přáníčka k  Vánocům, které 
psaly děti a  maminky ze Spolku Brdský šiku-
la, Světlušky ze skautského střediska Skalka, 
děti z dětského domova z Prahy 2 i veřejnost 
z Mníšku pod Brdy a z Řitky.
Seniorům bylo odesláno (do Mníšku i na Slo-
vensko) na 190 POZDRAVŮ K  VÁNOCŮM, 
plných milých přání a krásných slov povzbu-
zení. 
Poděkování patří i  paní učitelce Věrce Str-
nadové za pomoc s  přípravou materiálu na 
výrobu přáníček pro skauty a  Brdské šikuly. 
Materiál byl mezi děti rozdistribuován a přá-
níčka se tvořila a  psala společně v  průběhu 
online schůzky.

Děti z kroužku Naše ručičky při Spolku Brd-
ský šikula vyrobily pro mníšecké uživate-
le domova seniorů i  mejdlíčka, jako malý 
a  milý dáreček k  Vánocům. Děti a  mládež 
z PC kroužku od Šikulů využili svých grafic-
kých dovedností a  přáníčka pro mníšecký 
Domeček vytvořili a odeslali v elektronické 
formě.
Babičky a  dědečkové z  Domova pro seniory 
Pod Skalkou dostali vytištěná přání již během 
návštěvy Mikuláše.
Přejeme Vám všem do celého roku 2021 jen 
to nejlepší, především však pevné zdraví Vám 
i Vašim rodinám.

Anna Čišková, Spolek Brdský šikula

Blahopřání
Dne 8. 1. 2021 oslavila naše milo-
vaná maminka, babička, praba-
bička a  nastávající praprababička 
Alexandra Janotová krásných 90 
let. Hodně štěstí a zdraví přeje za 
celou rodinu vnučka Radana a zá-
roveň velké poděkování za její 
celoživotní obětavost. Máme Tě 
všichni moc rádi.
Ke gratulantům se připojuje také 
město Mníšek pod Brdy prostřed-
nictvím starostky Magdaleny Davis. 

Přijměte prosím naše upřímné blahopřání. Přejeme Vám pevné zdraví, 
štěstí, osobní pohodu, radost a úsměv na tváři a spoustu krásných dnů 
do dalších let.  

Se zájmem jsem si přečetl v posledních dvou 
číslech Zpravodaje informace o  dvou konku-
renčních projektech na novou radnici. Jakoby 
neexistovala trpká zkušenost z  doby, kdy se 
připravovala stavba školního Pavilonu. Oba 
zmiňované projekty mají totiž své přednos-
ti, ale jejich oponenti jim oprávněně vytýkají 
i závažné nedostatky. 
Sympatická moderní radnice navrhovaná do 
Obory je příliš daleko od přirozeného centra 
města, kde je kostel, trh a hospody. Přitom svou 
vlastní velikostí, parkovištěm a příjezdovou ko-
munikací zničí charakter nejkrásnějšího, zatím 
ještě přírodního, nezastavěného pozemku, 
který je přímo jako stvořený pro městský park 
a rekreaci. Určitě by tam měla být spíše zříze-
na hřiště, místa pro pikniky a grilování a v další 
budoucnosti v dolní části snad i skromný vyhří-
vaný krytý bazén, který tak chybí nejen dětem, 
ale i dospělým v Mníšku a okolí.
Na druhou stranu konkurenční projekt na 
stavbu radnice předzámčí je umístěn přesně 
tam, kde by radnice mohla být, a  tvořit tak, 
jako symbol moderní demokracie, pandán 

k  feudálnímu šlechtickému zámku. Bohužel, 
ve Zpravodaji uveřejněný projekt radniční bu-
dovy v tomto místě je naprosto nepoužitelný, 
odporuje územnímu plánu i požadavkům na 
ochranu památek. 

Domnívám se ale, že existuje ještě i  třetí 
řešení. 
Předzámčí ještě v polovině 19 století bylo po 
obvodu na západní a  jižní straně lemováno 
budovami, které toto území uzavíraly. Z nich 
zůstala zachována jenom pekárna (č. p. 157) 
a domek těsně u zámku (č. p. 929). Bylo by tedy 
přirozené na jižní straně předzámčí, znovu na 
stejném místě, kde stály dříve budovy panství, 
postavit novou radnici jako jednopodlažní bu-
dovu s  půdorysem nejvýše 1 200 m2, kde by 
byl umístěn úřad starosty, sál pro zasedání 
zastupitelů, obřadní místnost, stavební úřad, 
městská policie a  podobné agendy, kde se 
nepředpokládá, že by byly příliš využívány 
přímo občany. 
Vedle toho by se důkladně rekonstruovala 
současná radnice tak, že by bylo zachováno 

jen současné obvodové zdivo a interiér by byl 
znovu vytvořen. V této budově radnice by na-
opak měly být soustředěny odbory, které jsou 
často navštěvovány obyvateli. Celková užitná 
plocha těchto dvou radničních budov by byla 
asi 2× 370 m2 + 1 100 m2, což by jistě bylo do-
stačující i  pro mnoho let příštích, a  je to při-
bližně 2,5 násobek současné plochy radnice. 
Komplikace související s  tím, že obě budovy 
by od sebe dělilo jen asi 200 m, by byly jistě 
zcela zanedbatelné, protože většina komu-
nikací se odehrává uvnitř jednotlivých orga-
nizačních složek. Tato komplikace by se ještě 
dále zmenšovala s časem s pokračující digita-
lizací úředních agend. Vedle toho by fyzické 
oddělení dvou částí městského úřadu mohlo 
být výhodou i v době pandemií.

Doufám, že snad není ještě úplně pozdě na to, 
aby se ještě znova celý záměr znovu posoudil 
a pozměnil tak, aby se všichni obyvatelé Mníš-
ku shodli na jediném řešení, které by vyhovo-
valo všem.

Vratislav Svoboda

Foto: autorka

Velké poděkování patří všem vám, kteří jste se zapojili do psaní vánočních přání pro seniory.
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Biskup Josef Doubrava proslul (nejen) jako mecenáš umění

Josef Doubrava se narodil 29. února 1852 
v  domě č. p. 3, později známém jako dům 
„U Chotů“. Pocházel z velmi chudé rodiny, jeho 
otec Josef se živil jako krejčí a  kostelník. Měl 
ještě dva sourozence, sestru Johannu a bratra 
Karla. Díky příbuzenství ze strany své matky 
Terezie byl Josef „jako doma“ na mníšecké 
faře a kněz František Heřman měl na něho vel-
ký vliv.

Studijní léta
Svá školní léta prožil malý Josef v  mníšecké 
obecné škole a tehdejší řídící učitel František 
Přibík v něm poznal velmi nadaného chlapce. 

Z  jeho vysvědčení se dočteme, že studoval 
„velmi pilně, choval se výborně a  při dobrých 
schopnostech a  výborné pilnosti naučil se pře-
depsaným předmětům“. S tímto doporučením 
chtěl Josef pokračovat na c. k. české hlavní 
škole v Praze. Jelikož však doma neměli pení-
ze na dlouhá studia, řešil situaci farář Heřman, 
který Josefa umístil na piaristické gymnázium 
na Staré Město pražské. Zde studoval nábo-
ženství, zeměpis, dějepis, matematiku, příro-
dopis, silozpyt a krasopis. Z jazyků to pak byla 

čeština, němčina, řečtina a  latina. Často se 
na jeho vysvědčení objevovalo, že patří mezi 
žáky výborné a  nemá žádné zameškané ho-
diny. Studium na gymnáziu završil maturitní 
zkouškou v roce 1872 a poté nastoupil na te-
ologickou fakultu v Praze. 
V roce 1876 byl vysvěcen na kněze a svou prv-
ní mši svatou celebroval v mníšeckém kostele 
sv. Václava.
Během studií mu bohužel zemřeli oba rodi-
če, matka v roce 1870 a otec o pět let později, 
přesto se do Mníšku rád vracel za svou sestrou 
Johannou, která se provdala za správce hos-
podářského dvora ve Stříbrné Lhotě (po svém 
ovdovění vedla později biskupovu domác-
nost). Také nadále udržoval styky se svými 
mladými mníšeckými kamarády. S  některý-
mi z nich a dalšími ochotníky hrávali divadlo 
v Mníšku a v Kytíně.

Doktor teologie, vědec a biskup
Jako novokněz působil tři roky v  Petrovi-
cích u Sedlčan. V červnu 1883 byl promován 
na doktora teologie. V letech 1884-1892 před-
nášel na teologické fakultě v  Praze církevní 
právo. V  roce 1891 byl zvolen jako jednatel 
Křesťanské akademie a  plně podporoval její 
snahy o pozvednutí církevního umění. Kromě 
toho působil i jako předseda Archeologického 
sboru Muzea království Českého. 
V  roce 1903 byl císařem jmenován, v  po-
řadí již 20. biskupem královéhradeckým. 
Téhož roku se stal také kanovníkem chrámu 
sv. Víta v Praze.
O veliké úctě, kterou Mníšečtí chovali ke svému 
významnému rodákovi, svědčí zápis ve farní 
kronice z roku 1903: „Po svém jmenování bisku-
pem přijel dne 1. června do Mníšku, svého rodiště, 
aby zde prvé než se odebéře na své nové působiš-
tě, u oltáře sv. Václava, u něhož matka jeho Pánu 
Bohu jej obětovala, u něhož sloužil první mši sv., 
kde slavil r. 1901 co kanovník i své kněžské 25 leté 
jubileum, četl ještě mši sv. To se také stalo dne 
2.  června. Této mši sv. byli přítomni: školní dítky 
s pp. učiteli, obecní zastupitelstvo v plném počtu, 
spolek zdejších vysloužilců s praporem, živnosten-
ské společenstvo a hojně osadníků.“
Přes spoustu úředních záležitostí se věnoval i vě-
decké činnosti. Psal vědecká pojednání a vysoce 
erudované články na téma církevní a patronátní 
právo do celé řady odborných časopisů, např. 
do Časopisu katolického duchovenstva nebo 
Archiv für das katolische Kirchenrecht. Jeho pří-
spěvky byl také obohacen Ottův slovník naučný. 
Věnoval se ovšem také, ještě jako student, belet-
rii a  pod pseudonymem D. Mníšecký přispíval 
do časopisů Lumír, Světozor a Blahosvět.

Milovník a sběratel umění
Josef Doubrava proslul především jako zna-
lec, milovník a sběratel umění. V archivech po 
celé České republice se dochovala jeho kore-
spondence s předními českými malíři, sochaři 
a  architekty, na jejímž základě lze tuto vá-
šeň a smysl pro umění pochopit. Jeho zájem 

o umění byl všestranný. Miloval malířství, so-
chařství i architekturu, sám byl literárně činný, 
portrétoval, věnoval se hudbě a v mládí hrával 
s ochotníky divadlo. 
Svou soukromou sbírku začal budovat pravdě-
podobně již před uvedením do biskupského 
úřadu, avšak k  cíleným akvizicím přistoupil až 
po roce 1903, kdy disponoval nejen dostatkem 
finančních prostředků, ale především též dosta-
tečně velkými prostorami pro jejich umístění.
Soupis inventáře, pořízený po jeho smrti, ob-
sahoval celkem 122 uměleckých děl, z  nichž 
velkou většinu daroval městu Hradec Králové. 
V  jeho sbírce se nacházela díla umělců slav-
ných jmen jako byli  Max Švabinský, Mikoláš 
Aleš, František Kaván, Luděk Marold, Julius 
Mařák, Antonín Slavíček a další.
Jeho velkým přáním bylo, aby se jeho sbírka 
stala základem budoucí Městské obrazárny. Sen 
se stal skutečností až o 15 let později, kdy byla 
část děl z jeho sbírky poprvé veřejně vystavena 
v prostorách staré královéhradecké radnice.

Podporovatel české samostatnosti
Poslední roky života Josefa Doubravy byly 
provázeny vleklou nemocí, přesto nerezigno-
val. Byl jediným biskupem, který v  roce 1918 
podpořil českou samostatnost. Tímto svým 
rozhodnutím si získal sympatie obyvatel Hrad-
ce Králové a jeho obliba byla skutečně veliká. 
V letech 1918-1919 působil ve funkci apoštol-
ského administrátora pražské arcidiecéze, ne-
boť dosavadní pražský arcibiskup Pavel Huyn 
po vyhlášení samostatného Československa 
odešel ze země a na svůj úřad rezignoval. 
Josef Doubrava zemřel ve své rezidenci 
20.  února 1921 ve věku 69 let. Pochován byl 
na hřbitově na Pouchově v Hradci Králové

Z publikací „Biskup Josef Doubrava, milovník 
umění a mecenáš“ a „Památná kniha fary 

v Mnišku“ zpracovali Jan Dlouhý a Libor Kálmán

Na paměť mníšeckého rodáka Josefa Doubra-
vy bude 20. února 2021 odhalena před jeho 
rodným domem informační tabule připomí-
nající tuto významnou osobnost.

Rodný dům č. p. 3 najdete vedle pošty.  
Foto současný stav

Biskup Doubrava na fotografii z roku 1908

Biskup Doubrava na obraze Maxe Švabinského (1913)

V sobotu 20. února si připomeneme 100. výročí úmrtí významného mníšeckého rodáka Josefa Doubravy.
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Hasičská zbrojnice – z pravidelné rubriky Mníšecký místopis

Hasičská, dobovou terminologií Požární, 
zbrojnice se začala stavět v roce 1975 a slav-
nostně byla otevřena 7. května 1977. Nahra-
dila tak starou zbrojnici, která stávala vedle 
budovy nynějšího městského úřadu (nalevo 
od služebny městské policie).

Stavba vznikala na místě bývalého rybní-
ku, který byl zasypán sutí ze zbouraného 
kina v  zázemí restaurace „U  Černého koně“. 
Původní záměr, který počítal, podle plánů 
ministerstva vnitra, se zbrojnicí a  patrem se 
dvěma byty, byl nahrazen rozšířením počtů 
bytů na čtyři a jejich oddělením do bytového 
domu. Tak nejprve vznikla bytovka (v letech 
1970-1973) a následně vlastní zbrojnice.

Vlivem nestabilního podloží (při sondách 
v 80. letech bylo pod stavbou zjištěno tekuté 
bláto) se stavba na mnoha místech „trhala“. 
Před třemi lety byla při kompletní rekon-
strukci vnitřku budovy „sešita“ speciálními 
sponami a v současnosti je stavba stabilizo-
vána. V roce 2020 bylo přistoupeno k rozsáh-
lé investici do kompletního zateplení, při kte-
rém byla odlehčena střecha o několik desítek 
tun škváry.

David Bílek, Josef Dvořák,  
Jana a Miloslav Buchtovi, 

Libor Kálmán,  
Věra Landová

Spojovačka Když spojíte všechny body od 1 do 50,  
zjistíte, kdo si kromě bruslařů užívá zamrzlé plochy rybníka.

Stavba nové zbrojnice trvala 2 roky.  
Foto: archiv

Stará zbrojnice v roce 1960.  
Foto: archiv

Modrá šipka ukazuje na původní umístění 
zbrojnice, červená na současné
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„…ale zestárnout, holenku, to je kumšt.“

(začátek věty je v tajence)

Karel Čapek (1890–1938) – český spisovatel, novinář, 
dramatik, překladatel a fotograf.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději 
do 15. února 2021 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 

nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu) 
do redakce Zpravodaje.

Vylosovaný výherce získá
dva ekologicky šetrné (k dlouhodobému využití) 
plastové 
kelímky 
se znaky 
Mníšku.

Řešení křížovky z prosincového vydání Zpravodaje: Jan Amos Komenský: „Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.“
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin CineStar se stává Josef Plevka.

dva ekologicky šetrné (k dlouhodobému využití) 

Jan Amos Komenský: „Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.“
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Kontaktní telefon 737 242 200HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

Komw_inz_Mnisek_188x128_ZIMA_2020_tisk.indd   1 7.1.2020   14:38:07

Opravy støech
Opravy klempíøských prvkù

Opravy støešních oken
Èištìní žlabù a svodù

Opravy nepøístupných míst
Montáže technologií

Havarijní a servisní práce

VOLEJTE 
602 202 801

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz

24

INZERCE



SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

    Nabízí tyto služby:
   

mikroregionu Mníšecko

  sběr různých druhů odpadů

  

  

   
komunálního odpadu

Více informací získáte na tel.: 775 432 790 | e-mail: sbernydvur@mnisek.cz | www.mnisek.cz

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,
živých plotů apod. Tel.: 603 924 921

Sháním paní, která by dělala buď malé jednorázové,
nebo generální úklidy v okolí Mníšku pod Brdy,

tak často, jak budu brát zakázky. Úklid je vždy na několik hodin.
Neplatím hodinově, ale dohodou (ale vždy je to nejméně 140 Kč/hod.),

vyplácím vždy po úklidu. Hledám šikovnou paní,
která je nejlépe sama mobilní (auto).

Kontaktujte mě na e-mail: info@rsuklid.cz / tel.: 776 638 866.
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Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domovaz pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete z vesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

srba kampan eshop leden 2021.indd   1 22.01.2021   12:35:39

  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy
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TEL.: 603 541 280  /  MNISEK@ROKAL.CZ  / PRAŽSKÁ 1637 / WWW.ROKAL.CZ

MNÍŠEK POD BRDY

STAVEBNINY

NOVÉ

NAŠE SLUŽBY
–  sečení trávníků
–  sečení okrasných trávníků
–  instalace a prodej robotických sekaček  

HUSQUARNA AUTOMOWER
–  VERTIKULACE
–  hnojení a dodání živin pro Vaši zeleň
– pískování, topdressing
– ořezy a tvarování živých plotů
– stříhání okrasných keřů
–  likvidace a odvoz bioodpadu
–  úklid a likvidace listí
–  instalace a prodej závlahových systémů firmy HUNTER
–  trávníkářské poradenství
–  renovace starších zahrad
–  pravidelné údržby firemních areálů, sportovišť a parků

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE, FIRMY A OBCE

Komplexní péče  
o váš trávník  

a zahradu

622 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu
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Do mníšeckého Mobilního Rozhlasu se můžete zaregistrovat na:
www.mnisek.czmobilnirozhlas.cz .

Krizové informace
do vašeho telefonu

Informace z města
do vašeho telefonu

Do mníšeckého Mobilního Rozhlasu se můžete zaregistrovat na:
www.mnisek.mobilnirozhlas.cz nebo zavolejte na: 604 360 094.


