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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou druhé speciální vydání Rad-
ničních listů, jejichž cílem je poskytnout Vám 
aktualizované informace o dění v našem 
městě v době pandemie koronaviru SARS-
-Cov-2, který způsobuje nemoc Covid-19.

Krajská hygienická stanice potvrdila před ně-
kolika dny první případ nemoci Covid-19 na 
území Mníšku pod Brdy. Chtěla bych Vás pro-
to požádat, abyste nepodceňovali dodržování 
preventivních ochranných opatření, zejména 
nošení roušek, zvýšenou hygienu rukou a opě-
tovnou dezinfekci často dotýkaných povrchů. 
Zároveň bych Vás ráda informovala o tom, 
že vedení města objednalo filtry, které je 
možné vkládat do látkových roušek, a které 
budeme distribuovat všem občanům Mníšku 
pod Brdy do poštovních schránek. Tyto filtry 
mají standardní velikost 20 × 15 cm a jsou 
z tzv. „meltblown“ materiálu, který zachytí 
minimálně 81 % všech bakterií a virů, včet-
ně viru SARS-CoV-2, a zásadně tak snižu-
je množství vdechnutého viru v případě, že 
s ním přijdete do styku. Podle odborníků je 
právě množství viru klíčové pro další průběh 
nemoci, neboť lidé, kteří jsou vystaveni malé-
mu množství viru, mají většinou jen lehký prů-
běh nemoci. Filtry jsou jednorázové a je proto 
třeba si je měnit. Město poskytne všem svým 
trvale žijícím obyvatelům zásobu filtrů na 
10 dní zdarma, další je pak možné si objednat 
např. v e-shopu www.rouskylidem.cz, kde 
jsou k prodeji v podobě role o šířce 20 cm 
(filtry je nutné si doma nastříhat na požado-
vanou velikost). V případě, že doma nemáte 

dvojitou roušku (s takzvanou kapsou), do 
které je možné filtr vložit, můžete si takovou 
roušku zdarma vyzvednout u městské policie 
po předchozí telefonické domluvě na tel. čís-
le: 737 274 227. Také připomínám, že v mní-
šecké hasičské zbrojnici nadále probíhá kaž-
dodenní distribuce dezinfekce Anti-Covid 19. 
Pro každou mníšeckou domácnost je zde od 
16 do 18 hodin připraveno 0,5 litru této dez-
infekce. Přineste si, prosím, vlastní nádobu. 
Pro seniory je k odběru dezinfekce vyhrazen 
ranní čas od 8 do 10 hod.

Co nás čeká v nejbližších dnech? V dů-
sledku nařízení Ministerstva zdravotnictví 
se od 20. dubna rozjíždí ve Středočeském 
kraji tzv. chytrá karanténa, ve které bude 
spolupracovat krajská hygienická stanice 
se všemi složkami záchranného systému, 
odběrnými místy, laboratořemi a praktic-
kými i dětskými lékaři. Je proto pravděpo-
dobné, že i v našem městě čas od času 
uvidíme odběrovou sanitku, která přijede 
ke konkrétnímu domu či bytu otestovat jeho 
obyvatele. Dříve nebo později bude každý 
z nás znát někoho, kdo se testům podrobil, 
nebo k tomu budeme sami vyzváni. Je to 
dobře, protože testování je klíčem k infor-
macím, které pomohou lepšímu rozhodová-
ní na všech úrovních správy, od státní až 
po tu místní, jako je Mníšek. V této chvíli je 
tedy ještě příliš brzy předjímat, kdy a v jaké 
kapacitě se například otevřou mníšecké 
mateřské školy nebo jakou podobu bude 
mít mníšecké kulturní léto. O všem Vás bu-
deme samozřejmě včas informovat.

Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za velkou 
solidaritu, kterou projevujete sobě navzájem 
i svému městu. Oficiálnímu poděkování 
bude věnován prostor v jednom z budoucích 
vydání Zpravodaje. Teď bych Vám ale chtěla 
za sebe říct, že jsem upřímně dojatá z Vaší 
každodenní pomoci našemu městu, ať už 
se jedná o roušky, filtry, dezinfekce, jídlo, 
nákupy pro seniory nebo peněžité dary pro ty, 
co to nejvíce potřebují. Je to důkaz, že naše 
společnost má zdravý základ a že v každém 
z nás sídlí kus obdivuhodné lidskosti. 

Přeji Vám pevné zdraví!

Magdalena Davis



VÝDEJ DEZINFEKCE ZDARMA
občanům Mníšku pod Brdy, 

Stříbrné Lhoty a Rymaně
Vydávají ji hasiči před svou zbrojnicí 
v Mníšku pod Brdy (Pražská ulice)
Denně 16:00 – 18:00
Pro seniory a ZTP je vyhrazena doba 8:00 – 10:00

Limit je 0,5 litru na domácnost

Přineste si vlastní nádobu

Počátkem dubna zveřejnila vláda harmo-
nogram, podle kterého se mají postupně 
otevírat obchody, restaurace, trhy a bu-
dou povolovány jednotlivé podnikatelské 
i další činnosti. 

Hobbymarkety přivítali zákazníky již před 
Velikonocemi, od pondělí 20. 4. mohli ote-
vřít své provozovny řemeslníci, autobazary 
nebo farmářské trhy. Kromě toho, že otevřeli 
někteří podnikatelé, se první vlna uvolnění 
týkala také svateb, profesionálních sportov-
ců a vysokých škol. Všichni se mají zároveň 
řídit přísnými hygienickými pravidly. Provo-
zovatelé musí zajistit dostatek dezinfekce, 
rukavice pro zákazníky nebo také co nejvíce 
přispět k dodržování dvoumetrových roze-
stupů.

Obchody se mají otevírat  
ve třech etapách
Běžné občany zřejmě nejvíce zajímá harmo-
nogram otevírání obchodů, které vláda plá-
nuje zahájit již 27. 4. Mají být zprovozněny 
ve třech fázích podle toho, kolik mají metrů 
čtverečních a kde se nacházejí.

•  V první fázi (27. dubna) se otevřou provo-
zovny do 200 m2. Nesmí se ale nacházet 
v nákupních centrech, která jsou větší než 
5 000 m2.

•  Ve druhé fázi (11. května) budou otevírat 
prostory do 1000 m2. Ani ty se ale nesmějí 
nacházet v nákupních centrech.

•  Ve třetí fázi (8. června) se otevřou všechny 
provozovny. Otevřené budou jak provozov-
ny větší než 1000 m2, tak i obchody v ná-
kupních centrech.

Na služby dojde v průběhu května 
Od 11. května bude umožněn provoz auto-
škol, posiloven, fitness center bez využití šatny

Od 25. května by měla otevřít kadeřnictví, 
solária, masérské a podobné služby, sou-
časně by měla být zprovozněna muzea, 
galerie či zoologické zahrady (ovšem zatím 
s uzavřenými pavilony).

Na restaurace a kulturu  
si počkáme až od června 
Posledním termínem uvolňování opatření 
je 8. červen. V tento den by měly fungovat 

všechny kavárny, vinárny, hotely, ubytovací 
zařízení apod., také divadla, zámky a hrady. 
Umožněny budou hromadné akce do pade-
sáti osob, rovněž i vstup do pavilonů zoolo-
gických zahrad. 

Zda se ale nakonec prodejny 
a  služby otevřou zákazníkům podle 
plánu, bude záležet na tom, jak 
se bude v  České republice vyvíjet 
epidemiologická situace. Pokud by 
se zhoršila, nemuselo by k  uvolnění 
vůbec dojít.

KDY SE OTEVŘOU OBCHODY, RESTAURACE A DALŠÍ SLUŽBY?

Ucelené  
a ověřené zprávy  

z dění v Mníšku  
najdete na: 

koronavirus.mnisek.cz
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Chcete dostávat aktuální informace o dění v Mníšku pod Brdy přímo do mobilu?

MNÍŠECKÝ SMS INFOKANÁL 
JE TU PRO VÁS

Budeme vás informovat o:
  MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH

  výsledcích jednání mníšeckého krizového štábu 

  plánovaných uzavírkách silnic

  odstávkách elektřiny, plynu a vody

   chystaných kulturních, sportovních  
a společenských akcích

  a dalších praktických záležitostech

Snadná a rychlá registrace:
   přes webové stránky:  

novy.infokanal.cz/reg/MNISEKPB nebo

   zavolejte na číslo 604 360 094 a my vám s registrací pomůžeme

Město Mníšek pod Brdy v nejbližší době přejde na modernější interaktivní aplikaci Mobilní Rozhlas, v rámci které využije získané kontakty.

P R O B Í H Á  B L O K OV É  Č I Š T Ě N Í  U L I C
Blokové čištění mníšeckých ulic, které bylo zahájeno toto pondělí, bude po-
kračovat až do 13. května.
Obyvatelé jednotlivých lokalit jsou předem upozorňováni rozmístěním zna-
ček „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou s uvedeným termínem bloko-
vého čištění.

Harmonogram blokové čištění (vždy od 8 do 15 hod.):
24. dubna 

celá ulice 9. května
Lhotecká od staré Řevnické po Skaleckou
Skalecké náměstí

27. dubna 
Ke škole
Nádražni od Malého náměstí ke hřbitovu
Nám. F. X. Svobody – horní afaltové části až k začátku parkoviště
před lesní správou vč. jednosměrky u MěÚ

29. dubna 
jednosměrka Čísovická
„slepá“ Čísovická k dálnici
Švermova k dálnici 
Rymáňská k dálnici 
Jana Šťastného k dálnici 

4. května 
ulice Pod Skalkou
Sluneční vč. zálivů
K rybníčku vč. zálivů

6. května
Parkoviště  V Edenu

souběžné s ul. Ke škole
11. května 

Komunikace v lokalitě V Edenu
13. května 

rezerva na případné další práce

Žádáme majitele automobilů, aby své vozy v níže uvedených termínech 
přeparkovali jinam.

Úplná uzavírka komunikace do Řevnic je prodloužena
Práce na opravách silnice II/116 spojující Mníšek pod Brdy s Řev-
nicemi, jejichž důvodem je sanace záchytného systému, započaly 
15. března 2020 a mají být dokončeny do konce letošního října. 

Opravy komunikace si vyžádaly její úplnou uzavírku, která měla původ-
ně končit poslední dubnový den. Dle aktuálních informací od investora 
stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
je termín ukončení úplné uzavírky posunut na 10. květen 2020.

Objízdná trasa pro automobilovou dopravu do 7,5 tuny je vedena v obou 
směrech z Mníšku přes Řitku, Všenory, Dobřichovice, Lety až do Řevnic.

Pro nákladní automobilovou dopravu je objízdná trasa vedena v obou 
směrech z Mníšku přes Dobříš, Hostomice až do Řevnic.

Od 11. května 2020 by měla začít částečná uzavírka komunikace, bě-
hem níž bude její úsek o celkové délce 2,4 km zúžen a provoz na ní 
povolen pouze automobilové dopravě do 7,5 tuny a maximální délky vozu 
6 metrů. 

Z důvodu úplné 
uzavírky se zvýšila 

dojezdovost 
profesionálních hasičů 

z Řevnic z 10 minut 
na 25 minut, a proto 
hasiči z Mníšku pod 
Brdy a ze Stříbrné 

Lhoty drží nepřetržitou 
službu ve zbrojnici, 
aby byla zachována 
schopnost výjezdu 

do 5 minut.

3



SBĚRNÝ DVŮR BUDE 
O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH 
UZAVŘEN
Během prvních dvou květnových pátků 
1. a 8.5. 2020 bude mníšecký sběrný dvůr UZA-
VŘEN.

Běžná otevírací doba sběrného dvora:

pondělí: ZAVŘENO
úterý – pátek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 12:00
V době vládou vyhlášeného nouzového stavu 
jsme byli nuceni přijmout následující opatření nut-
ná k zajištění bezpečnosti a zdraví jeho návštěv-
níků i zaměstnanců:

•  vyčkejte vždy u vjezdu na příchod zaměstnance 
sběrného dvora

•  dbejte vždy pokynů zaměstnanců sběrného 
dvora

•  samovolný pohyb na sběrném dvoře je zakázán

Více informací na tel.: 775 432 790,  
nebo emailu: sberny.dvur@mnisek.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
obnovil úřední hodiny
Na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví byly od 20. dubna obnoveny úřední 
hodiny MěÚ Mníšek pod Brdy v plném rozsahu.

Městský úřad:
Pondělí a středa:  7:30-11:30 a 12:30-17:30 
Úterý:    7:30-11:30

Pokladna:
Pondělí a středa:  7:30-11:30 a 12:30-17:30
Úterý:                     8:00-11:30 

Stavební úřad:
Pondělí a středa:  7:30-11:30 a 12:30-17:30

Podatelna:
Pondělí a středa:  7:30-11:30 a 12:30-17:30
Úterý a čtvrtek:  7:30-11:30 a 12:00-14:30
Pátek: 7:30-11:30

Úřední záležitost občana bude vyřízena i mimo 
stanovené úřední hodiny po dohodě s úředníkem, 
pokud tomu nebudou bránit závažné důvody pro-
vozního charakteru. Kontakty na jednotlivé úředníky 
najdete na str. 7.

V době mimo úřední hodiny bude MěÚ Mníšek 
pod Brdy pro veřejnost uzavřen. Podatelna 
bude po tuto dobu přístupná přes vchod měst-
ské policie.

Z preventivních důvodů žádáme všechny občany, 
aby spíše upřednostňovali písemný, elektronický 
či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve 
všech případech, kdy je to možné.

Jsou povoleny svatební 
obřady do 10 osob
Od 20. 4. jdou povoleny, za specifických hygienic-
kých podmínek, svatební obřady s maximálním 
počtem do 10 osob (vč. oddávajícího a matrikářky).

Dle specifických hygienických podmínek jsou osoby 
účastnící se svatebního obřadu povinny:

•  Nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 
ústa), který brání šíření kapének. Výjimkou jsou 
snoubenci/novomanželé, kteří mít při obřadu zakry-
tý nos a ústa nemusí.

•  Dodržovat odstup nejméně 2 metry s výjimkou 
osob sdílejících společnou domácnost a snouben-
ců/novomanželů.

•  Dodržovat další preventivní pravidla jako je např. 
hygiena rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné 
pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. 
V případě podání rukou je následně nutno je dez-
infikovat.

Další vlnu rozvolnění omezení svatebních obřadů 
plánuje vláda, pokud nedojde ke zhoršení epidemio-
logické situace, od 8. června.

Kam si v Mníšku dojít 
pro roušku?
I nadále rozdáváme textilní roušky, pro které si mů-
žete dojít na dvě místa.

Jedním z nich je recepce ZŠ Komenského 420, 
kde si můžete roušku vyzvednout každý všední den 
mezi 8 a 12 hodinou. Doporučujeme předem zavo-
lat na telefonní číslo 774 498 008, abyste se ujistli, 
že mají roušky k dispozici a nevážili jste tak cestu 
zbytečně.

Druhým místem, které funguje denně a nonstop, 
je služebna městské policie v budově městského 
úřadu. Opět doporučujeme volat předem na telefonní 
číslo 737 274 227. V případě nutnosti (seniorům 
a osobám ZTP a TTP/P) mohou strážníci dovézt 
roušku až k vám domů. 

Vedení města dále objednalo filtry, které je mož-
né vkládat do látkových roušek (standardní velikost  
20 × 15 cm), a po dodání je bude distribuovat všem 
občanům. Tyto filtry jsou z tzv. „meltblown“ materiálu, 
který zachytí minimálně 81 % všech bakterií a virů, 
včetně viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc  
Covid 19, a zásadně tak snižuje množství vdechnuté-
ho viru v případě, že s ním přijdete do styku.

Brdský kos 
vyhlásil speciální 
online kategorii
Vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému 
stavu a opatřením, která neumožňují konání kul-
turních akcí, jsme se rozhodli letošní 20. ročník 
pěvecké soutěže pro děti a mládež BRDSKÝ KOS 
odložit na pozdější dobu.

Ale nemusíte zoufat a naříkat, protože o možnost 
předvést svůj talent a pěvecké vlohy rozhodně ne-
přijdete. Rozhodli jsme se, že pro vás vypíšeme 
speciální online kategorii.

A co máte udělat?
Oblékněte se jako STAR, natočte na své telefony 
video s Vaší oblíbenou písničkou a to celé nám po-
šlete do 15. května 2020 přes messenger na face-
bookový profil Brdský kos. 

Porota vybere ty nejlepší z Vás, kteří budou odmě-
něni při 20. Brdském kosovi.

Už se na Vaše nahrávky moc těšíme. O možném ná-
hradním termínu konání kulturní akce vás budeme 
včas informovat.

Upozornění na nutnost úhrady 
poplatku za svoz odpadu
Žádáme občany, aby poplatek za svoz komunálního 
odpadu uhradili nejpozději do 30. dubna 2020, což je 
podmínkou pro přiznání příspěvku.

Podklad pro platbu byl již všem občanům zaslán kon-
cem března na adresu jejich trvalého pobytu. 

Známky na popelnice si potom mohou občané vyzved-
nout do konce května. Do té doby budou vyváženy 
i popelnice s loňskými známkami.

Hasiči dezinfikují zastávky 
a veřejná místa
V současné době provádějí kytínští dobrovolní ha-
siči pravidelný dezinfekční postřik volně přístupných 
míst na území našeho města jako jsou: autobusové 
zastávky,dětská hřiště, altán na vodu a dalších. Vy-
užívají při tom koncentrovaný přípravek se širokou 
dezinfekční účinností Persteril 15.

Kontejnery na větve, listí a trávu 
jsou k dispozici celoročně
Město Mníšek pod Brdy zakoupilo v loňském roce 
šest nových kontejnerů, aby občané, kteří chtějí 
vyhodit svůj bioodpad, nemuseli cestovat přes 
celé město.

Zelené kontejnery jsou umístěny v těchto lokalitách:

•  před sběrným dvorem (na větve + na trávu a listí)

•  v ulici Kytínská (na trávu a listí)

•  v ulici V Lipkách, na křižovatce s ulicí K remízku  
(na trávu a listí)

•  v Rymani, naproti bývalému Penzionu u Kožíšků 
(na větve + na trávu a listí)

•  ve Stříbrné Lhotě, u točny autobusů  
(na větve + na trávu a listí)

Rozlišujte prosím přesně větve od listí a trávy. Je to 
z důvodu jejich dalšího zpracování. Zatímco větve se 
štěpkují, tak listí a tráva se kompostují.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Vážení rodiče,

zápis do MŠ 9. května na školní rok 2020/2021 probíhá od 4. do 5. května, 
vždy od 14 do 18 hodin.

Vzhledem k mimořádným opatřením je nutné upřednostnit zápis 
bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.

Přihlášky mohou zákonní zástupci doručit spolu s vyplněnou přílohou 
žádosti:

•  prostřednictvím datové schránky, nebo emailem  
(pouze s elektronickým podpisem) 

•  poštou

•  v krajním případě osobním podáním ve škole  
(při dodržení hygienických pravidel)

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu jsou na našich stránkách v sek-
ci Formuláře: Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, její Příloha  
a Kritéria pro příjem dětí.

Případně budou k vyzvednutí ve školce 
dne 3. května mezi 10 a 12 hodinou.

Kontakty: 
email: ms9kvetna@mnisek.cz 
www.ms9kvetna-mnisek.cz 
datová schránka: fxrkuyq

Bc. Marie Šretrová – ředitelka školy

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Nová na školní rok 
2020/2021 probíhá od 2. do 15. května.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlá-
dy k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s COVID-19 bude zápis do MŠ probíhat 
bez přítomnosti zákonných zástupců.

Jak na zápis do MŠ Nová bez zákon-
ných zástupců:

1. Vyplnění žádosti v Elektronickém předzápisu na webu naší školy:
Zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si 
následně vytiskne. Nalezne zde také všechny ostatní pokyny a potřeb-
né dokumenty. Kritéria k přijetí jsou zveřejněna na webu školy.

2. Zákonný zástupce doručí žádost spolu s dokumenty do MŠ: 
Žádost, kopii rodného listu, čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu 
odevzdá zákonný zástupce do MŠ např. prostřednictvím datové schránky 
školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, vhozením do poš-
tovní schránky nebo zasláním poštou. Potvrzení přijetí žádosti, jednací 
a evidenční číslo bude zasláno zákonným zástupcům e-mailem.

Poslední rozhodné datum doručení žádosti do MŠ je 15. května.

3. Ověření údajů: Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří 
ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Další 
údaje budou ověřeny individuálně.

Kontakty: 
email: msnova@mnisek.cz 
www.msnova,cz
datová schránka: 66gkuxw

Mgr. Petra Černá – ředitelka školy

ZÁPISY DO MNÍŠECKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PROBĚHNOU POČÁTKEM KVĚTNA

Společnými silami přispíváme k boji proti koronaviru

Dezinfekci vydávají mníšečtí hasiči denně před svou zbrojnicí.

Sváteční velikonoční oběd věnoval všem pracovníkům v první linii pan Klikorka  
z řitecké restaurace Panský dvůr.

Téměř tisíc respirátorů a jednorázových roušek darovaných spolkem Solární asociace 
dostali mníšečtí senioři.

Deset ochranných obličejových štítů získali naši městští strážníci 
darem od Nadačního fondu REGI Base I.

Samozřejmě tito lidé nejsou jediní, kteří se podílejí na boji proti nákaze. Souhrnné poděkování všem dobrovolníkům a dárcům 
chystáme do prvního „pokoronavirového“ vydání Zpravodaje.
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Všem podnikatelům, kteří mají provozovnu v Mníšku 
pod Brdy, Stříbrné Lhotě či Rymani a dotkla se jich 
omezení během vládou vyhlášeného nouzového stavu, 
nabízí město ZDARMA inzertní prostor v jednom 
tištěném Zpravodaji městečka pod Skalkou. 

Radniční časopis Zpravodaj městečka pod Skalkou 
je vydáván v nákladu 3 000 výtisků a je zdarma 
distribuován do poštovních schránek domácnosti i na 
veřejně přístupná místa.

Prostřednictvím zvýhodněné nabídky inzerce 
můžete informovat obyvatele Mníšku, Stříbrné 
Lhoty a Rymaně o vámi nabízených produktech, 
výrobcích a službách.

Touto nabídky chce město podpořit mníšecké 
podnikatele v době nouzového stavu a také jim 
poskytnout pomoc při obnovení jejich činnosti i po jeho 
ukončení a návratu do „normální doby“.

Pravidla zvýhodněné inzerce:
•  ve Zpravodaji můžete využít inzertní prostor velikosti 

1/8 stránky (92 × 60 mm, šířka × výška)

•  v případě vašeho zájmu o větší formát bude výsledná 
cena dopočítána dle platného Ceníku inzerce: https://
www.mnisek.cz/ volny-cas/zpravodaj-mestecka-pod-
skalkou/cenik-inzerce/

•  hotový inzerát zašlete v grafickém formátu pdf, jpg, 
gif apod.

•  lze také dodat pouze text ve wordu příp. fotografii 
a redakce je zpracuje do výsledného inzerátu

•  podklady posílejte nejpozději do 15. května 2020 
na emailovou adresu: zpravodaj@mnisek.cz

•  nabídka inzerce platí i pro stávající inzerenty

•  termín příštího vydání: 29. května 2020 nebo dle 
aktuální situace

•  bližší informace o inzerci  
získáte na telefonu  
604 360 094

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY PODPOŘÍ PODNIKATELE VE SVÉM ZPRAVODAJI

VÝZVA PRO MNÍŠECKÉ PODNIKATELE
INZERUJTE ZDARMA VE ZPRAVODAJI

KAM SI V MNÍŠKU ZAJÍT PRO OBĚD? PRO OBĚD SI MŮŽETE DOJÍT 
I DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Přinášíme přehled mníšeckých restaurací 
a provozoven, které v době nouzového stavu 
nezavřely a nabízejí jídla formou tzv. okénkový 
prodeje a řada z nich zajišťuje také jejich rozvoz. 
Zkusme podpořit naše oblíbené podniky, aby si 
zachovaly provoz a přečkaly toto těžké období.

Restaurace U Káji Maříka (Skalecká 124)
Denní menu najdete na www.ukajimarika.cz 
Prodej jídla přes okénko: denně 10:30-15:00 (pokud 
máte své nádoby na jídlo budou rádi)
Rozvoz jídel: denně 10:30-15:00  
po Mníšku pod Brdy ZDARMA
Objednávat lze na čísle: 722 123 254  
nebo 721 776 160
Platba je možná pouze v hotovosti nebo stravenkami.

Restaurace Lískovka (Lhotecká 1535)
Jídelní lístek najdete na: www.liskovka.cz 
Prodej jídla přes okénko: denně 11:00-19:30
Rozvoz jídel: denně 11:00-15:00,  
minimální odběr 500 Kč
Objednávat lze na čísle: 725 155 995

Restaurace Marjána (U nádraží 207)
Denní menu najdete na: www.marjana.cz 
Prodej jídla přes okénko: denně 11:00-15:00
Objednávat můžete telefonicky na číslech:  
318 590 549 nebo 725 827 711.
Objednávat lze i den předem na emailu:  
info@marjana.cz . 
Zde uvádějte vždy jméno, čas vyzvednutí a telefonní číslo.

Restaurace U Benáků (nám. F.X. Svobody 258)
Nabídku jídel najdete na facebookovém profilu  

 U Benáků
Objednávat můžete na telefonním čísle:  
724 852 350 a 318 591 119.
K vyzvednutí u výdejního okénka: denně 11:00-18:00

Pizzeria – Ristorante Al Capone 
(Pražská 96)
Jídelní lístek najdete na:  
www.pizzeriaalcapone.cz/mnisek/ 
Prodej jídla přes okénko: denně
Rozvoz poledního menu (po-pá): 11:00-15:00
Rozvoz pizzy: denně 11:00-21:00
Telefonické objednávky lze vyzvednout i u výdejového 
okénka.
Objednávat lze na čísle: 734 440 364

Pizza Presto (Pražská 22)
Jídelní lístek najdete na: www.pizzapresto.cz 
Objednávat můžete na telefonním čísle: 608 364 560
K vyzvednutí u vchodu v otevírací době:  
denně 11:00-20:00

Kebab House (Ke škole 1388)
Nabídku jídel najdete na facebookovém profilu  
Kebab house Mníšek pod Brdy
Objednávat můžete na telefonním čísle:  
774 694 565 
K vyzvednutí u vchodu v otevírací době:  
denně 11:00-20:00

Jídelna UVR (Pražská 600)
Nabízí rozvor jídel dle aktuální nabídky  
na facebookovém profilu  Jídelna UVR
Objednávky vyřizujte na telefonním čísle:  
774 438 643.
Objednávat jídla lze od pondělí do pátku  
pouze do 9:00.

Dále pracuje a své produkty prodává výrobna 
čerstvých těstovin PASTA FIDLI
Jejich nabídku čerstvých těstovin najdete na:  
www.pastafidli.cz 
Denně čerstvé pečivo a zákusky nabízí 

Pekařství a cukrářství Jarolímek
Otevírací doba: Pondělí – sobota: 7:00-16:00
Neděle: 9:00-16:00
Aktuální informace najdete na facebookovém profilu

 cukrarnajarolimek

Provoz zahájila kuchyně školní jídelny. 
Důvodem je nutnost začít vařit obědy pro 
mníšecký domov pro seniory, který přešel 
do preventivní karantény. 

Od pondělí 20. 4. vaříme obědy také pro 
veřejnost s výdejem „přes okno“. Zároveň 
jednáme se společností „Sousedská pomoc“, 
která nabídla spolupráci při koordinaci rozvozu 
obědů seniorům nejen z Mníšku, ale i okolí. 
O případném navázání spolupráce bychom vás 
ihned informovali.

Strávníci se musí k odběru obědů přihlašovat 
předem. Přihlašování bude probíhat přes 
email: jidelna@zsmnisek.cz, smskou či 
telefonicky na čísle: 608 490 091 (denně od 
6:00 do 16:00) nebo osobně při odběru obědů, 
a to vždy nejpozději 24 hodin předem.

Obědy vydáváme každý všední den mezi 
11:15 a 12:15 z označeného okna školní 
jídelny.

Vzhledem k hygienickým nařízením nelze 
obědy vydávat do donesených nádob. Jídlo 
budeme balit do boxů a fólie.

Celková cena oběda je 80 Kč (zahrnuje 
polévku, hlavní jídlo i náklady na balení). 

Platba je možná pouze v hotovosti.

Marek Inderka – ZŠ Komenského 420

Vchod do areálu ke školní jídelně  
je z ulice Komenského.

Výdejní okénko Restaurace Lískovka

VÝZVA PRO MNÍŠECKÉ 
PODNIKATELE: 

SDĚLTE NÁM SVÉ PODNĚTY
Obracíme se s výzvou na podnikatele,  

kteří mají provozovnu v Mníšku pod Brdy,  
Rymani a Stříbrné Lhotě. 

Město Mníšek pod Brdy by vám rádo pomohlo 
během nouzového stavu i v době,  

která po něm bude následovat.

Proto se na vás obracíme s výzvou, abyste 
nám sdělili své nápady či připomínky, 

jak bychom vám mohli pomoci překonat 
tuto složitou dobu. 

My vaše podněty zpracujeme, posoudíme 
a navrhneme další postup.

Vaše nápady mohou směřovat nejen 
na město, ale také k obyvatelům Mníšku. 

Rádi jim vaše podněty předáme a oslovíme 
je prostřednictvím komunikačních kanálů 

města.

Své podněty můžete posílat na email: 
zpravodaj@mnisek.cz.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY – KONTAKTY 
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV) agendy email telefon mobil

Mgr. Anna Stachová
tajemnice                                                                                                                                       

vedoucí odboru
anna.stachova@mnisek.cz 318 541 933 604 283 354

Bc. Klára Šochová
evidence obyvatel                                                                                            

přestupková komise
klara.sochova@mnisek.cz 318 541 939 776 258 162

Miluše Balíková matrika miluse.balikova@mnisek.cz 318 541 917 739 571 112

Ing. Jiřina Romová
Czech Point                                                                            

ochrana přírody a krajiny
jirina.romova@mnisek.cz 318 541 931 604 438 892

Bc. Lukáš Říha sociální pracovník lukas.riha@mnisek.cz 318 541 910 739 735 447

Jaroslava Holobradová
podatelna                                                                              
ústředna

jaroslava.holobradova@mnisek.cz 318 541 911

adresa pro elektronické podání e-podatelna@mnisek.cz

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY (OKS)
Mgr. Jaroslav Pešice vedoucí odboru jaroslav.pesice@mnisek.cz 318 541 912 739 452 835

Jaroslava Svitálková asistentka starostky jaroslava.svitalkova@mnisek.cz 318 541 915 732 884 468

Libor Kálmán redaktor libor.kalman@mnisek.cz 318 541 919 605 064 921

Jana Dušková
kulturní referentka                                                                

městské kulturní středisko                                                   
Barokní areál Skalka

jana.duskova@mnisek.cz 318 592 280 732 931 219

Tereza Bauerová městská knihovna knihovna@mnisek.cz 318 592 552

Nikola Bláhová městská knihovna knihovna@mnisek.cz 318 592 552

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC (OSMI)

Mgr. Jaroslav Vyskočil
vedoucí technického úseku                                        

městský mobiliář
jaroslav.vyskocil@mnisek.cz 318 541 934 604 487 621

Daniela Kukolová
silničně správní agenda                                                      

pronájmy 
hřbitovní agenda

daniela.kukolova@mnisek.cz 318 541 918 731 505 235

Eva Mesteková
investiční akce                                                                    

projekty
eva.mestekova@mnisek.cz 318 541 930 732 454 294

Ladislava Soukupová

investiční akce                                                                       
projekty                                                                                

vodovody                                                                           
kanalizace

ladislava.soukupova@mnisek.cz 318 541 930 604 471 563

Zbyněk Uhlíř sběrný dvůr sberny.dvur@mnisek.cz 318 541 920 731 410 209

ODBOR FINANČNÍ (OF)
Lenka Jeřábková, MBA vedoucí odboru lenka.jerabkova@mnisek.cz 318 541 928 734 500 444

Alena Pokorová mzdová účtárna alena.pokorova@mnisek.cz 318 541 929

Věra Gvozdková finanční účtárna vera.gvozdkova@mnisek.cz 318 541 935

Ing. Miroslava Jelínková finanční účtárna miroslava.jelinkova@mnisek.cz 318 541 935

Jana Petáková pokladna jana.petakova@mnisek.cz 318 541 913

STAVEBNÍ ÚŘAD (SÚ)

Bc. Lenka Hršelová

vedoucí Stavebního úřadu 
pro k. ú. Mníšek pod Brdy  

agenda: SÚ pro k. ú. Bojanovice, 
Malá Lečice, Senešnice, 

Jíloviště, Trnová, Hvozdnice               

lenka.hrselova@mnisek.cz 318 541 921 605 374 415

Romana Rysová
referentka SÚ pro k. ú. Klínec, 

Bratřínov, Rymaně,  
Stříbrná  Lhota

romana.rysova@mnisek.cz 318 541 923 604 432 347

Iveta Čubová
referentka SÚ pro k. ú.  

Líšnice, Kytín,  
Zahořany

iveta.cubova@mnisek.cz 318 541 936 604 470 274

Pavla Balejová
referent SÚ pro k. ú. Řitka, 

Černolice, Čisovice
pavla.balejova@mnisek.cz 318 541 925 731 657 553

Vlasta Loudová stavební úřad – sekretariát vlasta.loudova@mnisek.cz 318 541 924

Štěpánka Novotná
stavební úřad – RÚIAN 

a statistika
stepanka.novotna@mnisek.cz 318 541 926

Miluše Ptáčková, DiS. stavební úřad miluse.ptackova@mnisek.cz 318 541 927
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Město Mníšek pod Brdy
organizuje

DOBROVOLNOU 
POMOC
Kdo může dobrovolnou pomoc využívat?
Dobrovolná pomoc je určena pro občany  
s trvalým bydlištěm na území  
Mníšku pod Brdy, zejména pak  
pro tyto uvedené skupiny:
•   SENIORY (65+)
•   DRŽITELE PRŮKAZU ZTP A ZTP/P
•   LIDI V KARANTÉNĚ
•   KRÁTKODOBĚ ZDRAVOTNĚ  

INDISPONOVANÉ OSOBY (v rekonvalescenci po operaci apod.)
•   SAMOŽIVITELKY

ZAJISTÍME PRO VÁS NÁKUP POTRAVIN  
A DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ S DOVÁŽKOU DO DOMU
VYZVEDNEME VAŠE LÉKY V LÉKÁRNĚ A DORUČÍME
Dobrovolnou pomoc koordinuje Městská policie Mníšek pod Brdy

V případě, že máte zájem o využití této 
dobrovolné pomoci, volejte na telefonní 
číslo: 722 522 177 (mezi 7:00 a 20:00).


