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Vážení spoluobčané,
v tomto speciálním vydání Vám přinášíme 
praktické informace o tom, jak pandemie 
koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení nou-
zového stavu vládou ČR ovlivnily a nadá-
le ovlivní běh našeho města.

Současná  situace  je  vážná  a  k  jejímu 
zvládnutí  potřebujeme  součinnost  ka-
ždého  z  Vás.  Pokud  budeme  všichni 
zodpovědně  dodržovat  nařízená  vládní 
opatření, máme všechny předpoklady pro 
to, abychom současnou krizí prošli s mi-
nimálními dopady na zdraví naše i našich 
blízkých.  Ptáte  se  mě,  zda  se  na  území 
Mníšku pod Brdy nachází potvrzené pří-
pady  nákazy  koronavirem.  Ještě  done-
dávna  jsem k  tomu žádné oficiální  infor-
mace neměla k dispozici,  neboť Krajská 
hygienické  stanice  Středočeského  kraje 
(KHS)  odmítala  tuto  informaci  starostům 
měst poskytnout. To se však před něko-
lika  dny  změnilo  a  v  případě  potvrzení 
nákazy  mě  tedy  bude  KHS  informovat. 
Jistě Vás potěší, že k dnešnímu dni  (24. 
3. 2020) zatím nákaza na území Mníšku 
pod  Brdy  potvrzena  nebyla.  To  se  však 
bohužel  může  kdykoli  změnit  i  proto,  že 
množství  otestovaných  občanů  je  zatím 
stále  relativně  nízké.  Přísné  dodržování 
preventivních opatření  je proto zcela ne-
zbytné i v našem městě.

Dle nařízení vlády jsou v Mníšku momen-
tálně  uzavřeny  obě  základní  školy,  Do-
mov pro seniory Pod Skalkou je uzavřen 

veřejnosti  a  Krizový  štáb  města  Mníšku 
pod  Brdy  rozhodl  dne  13.3.2020  o  uza-
vření obou mateřských škol. V souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu na území 
ČR  však  minulý  týden  určila  hejtmanka 
Středočeského  kraje  Jaroslava  Pokorná 
Jermanová  Základní  školu  Komenského 
420  jako spádovou školu pro péči o děti 
zaměstnanců  pracujících  ve  zdravotnic-
tví,  ozbrojených  složkách  a  dalších  pro-
fesích,  které  zajišťují  ochranu  obecného 
zájmu  v  době  nouzového  stavu.  ZŠ  Ko-
menského  proto  bude  pro  tyto  děti  čás-
tečně zprovozněna, pokud to bude třeba. 
Pro ostatní žáky ZŠ Komenského probíhá 
nadále až do odvolání distanční výuka. 

Krizový štáb města se schází dle aktuální 
potřeby  a  okamžitě  reaguje  na  všechny 
výzvy, které současná situace vyžaduje. 
Bez přerušení zasedá pravidelně  i Rada 
města,  která  díky  pokynu  Ministerstva 
vnitra  ČR  začala  pro  své  jednání  využí-
vat  platformu  videokonferenčních  hovo-
rů.  Z  důvodu  prevence  nákazy  je  také 
momentálně  veřejnosti  uzavřen  městský 
úřad,  úředníci  však  nadále  pracují  buď 
ve svých kancelářích nebo z domova a je 
možné  s  nimi  komunikovat  elektronicky 
či telefonicky (více v konkrétním příspěv-
ku).  Městská  policie  je  v  těchto  dnech 
k dispozici veřejnosti v maximální možné 
míře. Strážníci jsou hlavními koordinátory 
DOBROVOLNÉ  POMOCI  (vizte  příspě-
vek  k  nákupům  pro  seniory)  a  zároveň 
zabezpečují  výdej  roušek  pro  veřejnost 

z  dílen  dobrovolníků  i  dodávek,  které 
pro občany zajistilo vedení města. V pří-
padě  potřeby  se  na  naší  městskou  poli-
cii  neváhejte  obrátit  na  telefonním  čísle:  
737 274 227. 

Na závěr Vám kromě sil a energie v této 
nelehké době popřeji  i  zdravý smysl pro 
humor,  protože  právě  humor  nám,  Če-
chům  a  Češkám,  vždy  pomáhal  zvlá-
dat  i  ty  nejsložitější  situace  v  naší  his-
torii.  Ne  nadarmo  se  říká  „veselá  mysl  
– půl zdraví“.

Pevné zdraví všem!

Magdalena Davis



Co je nový koronavirus?
V  celém  světě  je  epidemie  nemoci 
způsobené  tzv.  koronavirem  –  CO-
VID-19.  Je  to  virové  onemocnění  po-
dobné  chřipce.  Lidé  se  mohou  tímto 
onemocněním  nakazit  vdechováním 
infekčních  kapének  od  nakažených, 
kteří  kašlou  nebo  kýchají.  Přenos  je 
možný  také  dotykem  s  kontaminova-
nými  povrchy  a  následným  dotekem 
nosu, úst a očí.
Většina lidí, kteří se nakazí, má mírný 
průběh onemocnění a uzdraví se. Ri-
zikovou skupinou jsou vážně nemocní 
a  senioři,  ale  především  ti,  kteří  mají 
nějaké jiné onemocnění, např. astma-
tici  nebo  lidé  s  kardiovaskulární  cho-
robou.
Pokud  patříte  do  rizikové  skupiny,  zů-
staňte, pokud možno doma, vyhýbejte 
se kontaktu s ostatními lidmi, dodržujte 
hygienická doporučení, noste roušku.

Co znamená vládou nařízená  
karanténa? Co návštěvy?
Zavedená opatření mají omezit kontak-
ty lidí mezi sebou tak, aby nedocházelo 
k přenosu nemoci. Je zakázáno vychá-
zet  z  domů  s  výjimkou  cesty  za  rodi-
nou, do práce a pro nejnutnější nákupy. 
Pokud  jdete  na  veřejnost,  musí-
te  mít  zakrytá  ústa  a  nos  rouš-
kou,  šátkem,  šálou,  popř.  utěrkou. 
Obchody  jsou  zavřené  s  výjimkou 
potravin,  drogerie,  lékáren  a  dal-
ších  nezbytných  potřeb,  takže  se 
nemusíte  obávat,  že  byste  si  jídlo, 
hygienické  potřeby  a  léky  nemoh-
li  koupit. Jsou  zavřené  restaurace. 
Obchody  s potravinami  s prodejní  plo-
chou větší  než 500 m2  jsou pouze pro 
seniory ve věku 65+ (a handicapované 
osoby  s  průkazem  ZTP  či  ZTP/P  nad 
50  let a  jejich doprovod) vyhrazeny od 

08:00 do 10:00.  V  případě  Mníšku  se 
jedná o prodejny BILLA,  Albert a Penny. 
Snažte se nakupovat v tento čas. 

Kdo mi nakoupí, když se nemá 
vycházet ven? Jak si mohu  
požádat o pomoc?
Na nákup jít můžete. Mějte ale zakrytá 
ústa a nos (rouška, šátek) a udržujte si 
odstup  nejméně  2  metry  od  ostatních 
lidí,  s  nikým  se  nezdravte  potřesením 
rukou. 
Požádejte o pomoc rodinu. Pokud žijete 
sami, požádejte mladší sousedy. Neboj-
te se, nestyďte se, lidé vědí, jaká je situ-
ace a nebudou se cítit, že je obtěžujete.
Město Mníšek pod Brdy organizuje ze-
jména pro seniory 65+ službu DOBRO-
VOLNÁ POMOC,  která  vám  prostřed-

nictvím dobrovolníků a mníšecké měst-
ské  policie  zajistí  nákup  potravin,  dro-
gistického zboží nebo vyzvednutí  léků.  
Stačí  zavolat  na  telefon  722 522 177, 
nadiktovat svůj  nákup  a  strážník 
městské  policie  vám  nákup  doveze 
až  ke  dveřím.  Pohodlně  a  bezpečně.  
Telefonní  linka  funguje  denně  od  7:00 
do 20:00.

Nemám roušku, ale musím ven. 
Co mám dělat?
Zakryjte si nos a ústa šátkem či šálou. 
Pokud víte jak na to, můžete si ušít rouš-
ku sami z nějakého 100 % bavlněného 
materiálu.  Roušky  zatím  v  prodeji  ne-
jsou,  v  lékárnách  jsou  dočasně  nedo-
stupné, přednostně je dostávají zdravot-
níci a záchranáři. Nekupujte předraže-
né roušky od překupníků!
V současné době si textilní roušku může-
te v Mníšku vyzvednout na dvou místech.  
Každé  všední  dopoledne  od  8  do  12 
hodin  jsou  k  dispozici  na  recepci  Zá-
kladní školy Komenského 420. 

Důležité informace (nejen) pro SENIORY 
po dobu nouzového stavu
Vládou vyhlášený nouzový stav samozřejmě výrazně omezuje život i na území našeho 
města. Dopadá na celou populaci, mezi nejohroženější skupiny však patří senioři. K jejich 
ochraně přitom může přispět každý. Na této dvoustraně vám přinášíme základní, v čase 
uzávěrky tohoto speciálního vydání Zpravodaje aktuální informace. Doufáme, že i tímto 
přispějeme ke zdárnému překonání těžké situace nás všech.

Rady k onemocnění poskytují linky Státního zdravotního ústavu:  

725 191 370, 724 810 106, 725 191 367

↑  Mníšecká Dobrovolná pomoc funguje. Strážník přebírá nákup od dobrovolnice.
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Předem  ale  zavolejte  na  telefonní 
číslo  774 498 008,  abyste  si  ověři-
li,  zda  jsou  roušky  ještě  k  dispozi-
ci,  abyste  tam  nechodili  zbytečně. 
Druhým místem je služebna mníšecké 
městské policie  (budova  městského 
úřadu,  Dobříšská  56),  kde  jsou  každý 
den  nonstop.  Pro  vyzvednutí  volejte 
předem na telefonní číslo 737 274 227. 
V  případě  nutnosti  mohou  strážníci  
dovézt roušky až k vám domů.

Jak ošetřovat látkovou roušku?
Použitou  látkovou  roušku  po  přícho-
du  domů  neodkládejte  na  věšák  nebo 
na  botník,  ale  dejte  ji  rovnou  do  umy-
vadla  a  ihned  ji  přelijte  vroucí  vo-
dou  z  rychlovarné  konvice  (100  °C). 
Nechte  ji  v  horké  lázni  cca  15  minut 
a postup pak ještě jednou zopakujte. Po 
uschnutí roušku pečlivě přežehlete žeh-
ličkou na nejvyšší teplotu. Samozřejmě 
ji  můžete  prát  i  v  pračce  nebo  vyvařit 
jiným  způsobem.  Roušky  by  měly  být, 
pokud  možno  ze  100%  světlé  bavlny, 
aby při vyvářce nepouštěly barvu.

Můžu jít k doktorovi na objednanou 
prohlídku?
Ne,  nechoďte.  Zavolejte  do  ordinace 
a  domluvte  si  jiný  termín.  Nemocnice 
přednostně řeší akutní nákazu občanů, 
kteří už nemoc COVID-19 mají.

Kdo mi předepíše léky, které beru 
dlouhodobě?
Zatelefonujte  svému  lékaři,  on  vám 
může  recept  vystavit  a  poslat  na  váš 
telefon  jako  SMS,  případně  komuko-
li  z  rodiny,  nebo  i  sousedovi.  V  SMS 
bude kód potřebný k výdeji léku, ten si 
můžete opsat na papír a zajít s ním do 
lékárny.  Na  základě  tohoto  kódu  vám 
lékárníci  lék  vydají.  Lékárny  jsou  ote-
vřené,  pokud  si  nemůžete  dojít  sami, 
požádejte někoho dalšího – opět  rodi-
nu, sousedy nebo mníšeckou DOBRO-
VOLNOU POMOC na telefonním čísle: 
722 522 177.

Co mám dělat, když mi není dobře? 
Pokud máte příznaky onemocnění ko-
ronavirem,  tedy  bolesti  svalů,  kloubů, 
suchý  kašel  a  vysokou  teplotu  (nad 
38 °C), nikam nechoďte! Zavolejte své-
mu  praktickému  (obvodnímu)  lékaři, 
nebo  na  linku  1212,  tam  vám  řeknou, 
jak  dále  postupovat.  Pokud  to  bude 
nutné, přijede k vám sanitka s vyškole-
nou osádkou, která vám odebere vzo-
rek k testování.
Pokud  máte  jinou  nemoc,  nebo  se 
zhoršila  vaše  chronická  dlouhodobá 
nemoc, zavolejte praktického (obvodní-
ho) lékaře a domluvte si s ním postup. 
Nejezděte  do  nemocnice  ani  k  lékaři, 
nevolejte záchranku.

Záchranku volejte pouze v případě, po-
kud je váš stav vážný, když se obáváte, 
že byste mohli omdlít, máte úraz nebo 
při jiném ohrožení života. Telefon je 155 
nebo 112.

Jak dostanu svůj důchod?  
Můžu jít na poštu pro důchod?
Ano,  můžete,  důchod  pro  vás  budou 
mít  uložený.  Pokud  se  vám  na  poštu 
pro  důchod  nechce  jít,  můžete  využít 
novou službu.
V době nouzového stavu vám Česká 
pošta vychází vstříc a důchod vám 
zaveze až domů.
Pokud by se stalo, že zrovna nebudete 
doručovatelem  doma  zastižen,  tak  se 
vůbec  nic  neděje.  Váš  důchod  bude 
uložen na poště a vy si pak můžete na 
poštu  zavolat  a  domluvit  si  konkrétní 
datum, kdy vám pošťáci důchod doručí 
domů.

Mohu chodit na procházky?
Úplný zákaz vycházení zatím není. Po-
kud  nemáte  nařízenou  karanténu,  pak 
s rouškou a za předpokladu, že dodržíte 
hygienická pravidla, můžete  jít ven, ale 
dodržujte  doporučený  odstup  2  metry 
od  dalších  osob  a  zbytečně  nechoďte 
do míst, kde je větší množství lidí.

Jsem z toho smutný/smutná,  
s kým mohu mluvit?
Situace je těžká pro všechny a omeze-
ní  zasáhla  každého.  Mírný  smutek  je 
pochopitelný. Zkuste se zabavit, pokud 
můžete, nějakou domácí prací, poslou-
chejte rádio, dívejte se na televizi, čtěte 
si, telefonujte si s blízkými. Česká tele-
vize spustila nový  televizní  kanál ČT3 
pro seniory,  který  je  dostupný  v  po-
zemním,  kabelovém  i  satelitním  vysí-
lání.  Krom  jiného  programu  poskytuje 
seniorům informace k současné situaci 
a nabízí návody, jak si vyplnit čas. Mo-
hou pomoci i různé bezplatné linky pro 
seniory –  telefonování na  tato  čísla  je 
zdarma: 

ELPIDA – linka seniorů: 800 200 007  
(denně od 8 do 20 hod.) 

Senior telefon Života 90: 800 157 157  
(nonstop)

Krizová linka pro seniory: 800 200 007

Linka na pomoc seniorům: 840 111 122

Jak dlouho to ještě bude trvat?  
Kde se dozvím důvěryhodné infor-
mace?
Prozatím byla  stanovena  karanténa  do 
středy 1. dubna 2020 6:00 ráno. O dal-
ším vývoji  a postupu bude vláda  infor-
movat  všemi  dostupnými  informačními 
kanály jako jsou rozhlas, televize, tisko-
viny, internet, prostřednictvím sms atd. 

Další dotazy, např.: Jak je to u nás 
v Mníšku pod Brdy? Jedou auto-
busy, vlaky? Je v obchodě nebo 
lékárně otevřeno? Kdy je otevřen 
městský úřad?
Pokud na svoji otázku nenaleznete od-
pověď  v  tomto  informačním  materiálu, 
zavolejte na městský úřad na  telefonní 
číslo: 604 360 094, kde vám rádi poradí 
a řeknou, kam se obrátit.

Jak můžete chránit sebe i okolí před 
nákazou?
Noste  roušku,  vyhýbejte  se  kontaktu 
s lidmi, zejména pokud kašlou nebo ký-
chají. Nedotýkejte se nemytýma  ruka-
ma  obličeje,  zejména  očí,  nosu  a  úst. 
Pravidelně si myjte ruce mýdlem a vo-
dou po dobu alespoň 20 sekund, nebo 
použijte  desinfekci  na  bázi  alkoholu, 
především po dotyku s povrchy na ve-
řejných místech.  -lik-

Nakupování v těchto 
třech mníšeckých 
prodejnách je pouze pro 
seniory 65+ vyhrazeno 
od 8 do 10 hodin
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
Mníšecká Dobrovolná pomoc funguje
Od  17.  března  organizuje  město  Mníšek 
pod Brdy dobrovolnou pomoc pro své ob-
čany, kteří se během vyhlášeného nouzo-
vého stavu ocitli  v  tíživé situaci. Mohou  ji 
využívat  senioři 65+, držitelé průkazu 
ZTP či ZTP/P, lidé v karanténě, krátko-
době zdravotně indisponované osoby 
(v rekonvalescenci po operaci apod.) 
i samoživitelky.

Dobrovolnou  pomoc  koordinuje  mníšec-
ká  městská  policie  na  telefonním  čísle 

722 522 177  (denně  od  7  do  20  hodin).  
Zájemce  o  poskytnutí  dobrovolné  pomoci 
(senior  apod.)  zavolá  na  uvedený  telefon 
a nadiktuje koordinátorovi svůj nákup. Ten-
to nákup pak zajistí dobrovolník a předá ho 
koordinátorovi  (strážníkovi  městské  poli-
cie), který nakoupené zboží doručí občano-
vi, který o nákup požádal.

Více informací o službě Dobrovolná po-
moc najdete na str. 8.

Kam si v Mníšku 
dojít pro roušku?
Textilní  roušky si  v současné době můžete 
vyzvednout na dvou místech.

Jedním z nich je recepce ZŠ Komenského 
420,  kam si můžete pro  roušku dojít  každý 
všední den mezi 8 a 12 hodinou. Doporuču-
jeme předem zavolat na telefonní číslo 774 
498 008,  abyste  se  ujistili,  že  mají  roušky 
k dispozici a nevážili tak cestu zbytečně.

Druhým místem, které funguje denně a non-
stop, je služebna městské policie v budově 
městského úřadu  (Dobříšská 56). Opět do-
poručujeme volat předem na telefonní číslo 
737 274 227.

Roušky pro své občany získáváme několika 
způsoby. Postupně je od různých dodavatelů 
nakupuje město, šijí je dobrovolnice a setká-
váme se  i  s  tím,  že nám  je přinášejí  štědří 
dárci. Děkujeme všem, kteří se zapojili!

↓   Darované roušky od pana Schneiderky 
obratem putovaly do Domova seniorů

↓   Tyto roušky ušily vychovatelky 
a asistentky ze ZŠ Komenského

Desatero rad, jak se starat o látkovou roušku
1.    Roušky se dotýkejte co nejméně. Sundávejte ji pouze pomocí tkalounů.

2.   Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem.

3.    Použité roušky skladujte v dobře uzavřené nádobě.

4.    Roušky perte na 90 stupňů, nebo je vyvařte min. po dobu 5 minut.

5.    Vyhraďte si jeden hrnec, který budete používat jen na vyvařování.

6.    Po vyprání/vyvaření dejte roušku uschnout, pak ji z obou stran přežehlete.

7.    Čisté roušky skladujte na vydezinfikovaném místě, např. v plastové krabičce s víkem.

8.    Roušku si vyměňte vždy, když zvlhne. Může to být i několikrát denně.

9.    Pokud nemáte k dispozici více roušek, vyperte roušku alespoň jednou denně.

10.    Nestříkejte na roušky dezinfekci, může obsahovat chemikálie.

A upozornění na závěr:

Nedávejte roušku do mikrovlnky, může se vznítit!

LINKY ZŘÍZENÉ SPECIÁLNĚ KE KORONAVIRU
Obecné informace o koronaviru: 1212 (základní informační linka)

Infolinka pro případ obtíží (Státní zdravotní ústav): 
724 810 106 (denně od 9 do 21 hod.)

725 191 367 | 725 191 370 

Infolinky Krajské hygienické stanice: 
771 137 070 (denně od 7 do 19 hod.)

736 521 357 (pracovní dny od 7 do 16 hod.)

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
Psychologická podpora po telefonu pro seniory:

ELPIDA – linka seniorů: 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) 
Senior telefon Života 90: 800 157 157 (nonstop) 

Linka pro seniory (NNO Seniorem s radostí): 792 308 798

Linky psychologické pomoci a podpory pro děti:
Linka bezpečí pro děti: 116 111 

Modrá linka důvěry: 549 241 010 (každý den, od 9 do 21 hod.)
 

Linky psychologické pomoci a podpory pro dospělé:
Linka důvěry CKI PL Bohnice: 284 016 666 (nonstop)

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop) 
Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop)
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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.

POMÁHEJME SI NAVZÁJEM:  
jde to mnoha způsoby
Ochranou sebe chráníme druhé. Zacho-
váním klidu povzbuzujeme klid. Zaměře-
ním na každodenní nároky – práci, učení, 
vaření – udržujeme věci v chodu. Vypo-
máhejme si navzájem: Někteří z nás ne-
mají internet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo 
mají jiné překážky v porozumění situaci. 
Pokud  se  hůře  pohybujeme  a  nemáme 
internet,  můžeme  pomáhat  telefonicky, 
například s doučováním. Pokud jsme děti 
a máme dost  sil, můžeme druhému do-
nést nákup, vyvenčit psa. Dělat něco pro 
druhé i v osamění dává situaci smysl. Šití 
roušek pomohlo mnohým z nás.

Rozložme síly, aby vystačily na později
Nikdo  z  nás  pandemii  nezažil.  Máme  ale 
zkušenosti  s  katastrofami.  Mnohé  se  dají 
využít. Například víme, že po počátečním 
nasazení  přichází  vyčerpání.  Počítejme 
s  tím.  Vzájemné  pomoci  bude  zapotřebí 
i po několika měsících. 

Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně  se  všichni  –  vláda,  odborníci 
a  občané  –  učíme  nacházet  rovnováhu 
mezi  strachem  prospěšným  a  ochromují-

cím. Pomáhají získávané zkušenosti. Víme 
už například, že v mnoha případech se ne-
moc dá zvládnout doma. 

Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Víme  už,  že  každá  krize  je  k  něčemu 
dobrá. Ožily sítě spolužáků, kolegů, přá-
tel,  sousedů,  příbuzných.  Zjistili  jsme, 

kolik lidí se obětavě stará o druhé v práci 
i  doma.  Dostali  jsme  šanci  přehodnotit, 
co je důležité.
Nově se porovnáváme s nejistotou, s vli-
vem náhody. Nemáme všechno v rukách. 
Snadno nás zasáhne vyšší moc. Někdo 
pociťuje  bezmoc  a  úzkost,  někdo  hněv. 
Jiný  si  řekne,  že  už  má  odžito  a  že  na 
celou věc nemá smysl myslet. Mnohé to 
vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma 
nebo před domem. 
Každý  situaci  nějak  zvládáme:  pomáhá-
ním a prací, pohledem na přírodu, ome-
zením příjmu zpráv, cvičením, vděčností, 
modlitbami za sebe i druhé, za tento svět. 
Pro povzbuzení si lidé posílají vtipy a pís-
ně  o  koronaviru.  Italové  společně  zpívali 
z  balkonů,  Holanďané  v  domluvený  čas 
společně  zatleskali  zdravotníkům.  Češi 
šili roušky.

LIDÉ ZVLÁDLI UŽ HORŠÍ VĚCI, 
I MY TO ZVLÁDNEME!
V příspěvku byly využity informace z ma-
teriálu „Jak žít spolu a s virem“ od Psy-
chosociálního  intervenčního  týmu  ČR 
a kol.

PÁR TIPŮ, JAK SI UCHOVAT DOBROU MYSL
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Městský úřad je až do 31. března pro 
veřejnost UZAVŘEN
Z důvodu omezení šíření koronavirového 
onemocnění  jsme  se  rozhodli  úřad  pro 
veřejnost  uzavřít.  Většina  zaměstnanců 
bude  přítomna  ve  svých  kancelářích, 
část  bude  pracovat  z  domova.  Prosíme 
občany,  aby  naše  pracovníky  tedy 
kontaktovali spíše  telefonicky či emailem 
dle seznamu zaměstnanců uvedeného na 
str. 7. O provozu úřadu pro dubnové dny 
vás budeme včas informovat.

Prodloužení termínu úhrady poplatku 
za svoz komunálního odpadu
Odvoz  komunálního  odpadu  na 
známky  platné  pro  rok  2019  je 
prodloužen do 30. dubna 2020. 
Zároveň  byl  pro  občany  prodloužen 
termín  pro  úhradu  poplatku  za  svoz 
komunálního  odpadu  na  letošní  rok 
do 30. dubna 2020,  aniž  by  přišli 
o  příspěvek  poskytovaný  městem. 
Vzhledem  k  mimořádné  situaci  prosíme 
občany,  aby  upřednostnili  platbu 
převodem z účtu před úhradou v hotovosti. 
Všem plátcům komunálního odpadu, 
kteří ještě nemají poplatek zaplacen, jsme 
zpracovali a tento týden zaslali poštou 
podklad pro úhradu převodem z účtu 
na adresu jejich trvalého pobytu spolu 
s dalšími pokyny k vyzvednutí známky. 
Předpokládáme,  že  známky  budou 
připraveny  k  vyzvednutí  v  úředních 
hodinách,  nejdříve  však  týden  po 
zaplacení.

Máte propadlou občanku nebo řidičák?
Lidé  s  propadlým  řidičským  průkazem 
mohou  po  dobu  nouzového  stavu 
vyhlášeného kvůli šíření nového koronaviru 
dál  řídit.  Občané  také  mohou  nadále 
používat  propadlé  občanské  průkazy 
k  prokázání  totožnosti. Tato  výjimka  platí 
pouze pro občanské průkazy propadlé po 
1. březnu 2020 a řidičské průkazy, kterým 
skončila  platnost  v době nouzového 
stavu (tj. od 12. března 2020).

Prodloužení termínu pro odevzdání 
daňového přiznání a úhradu daně
Osoby,  které  ještě  nestihly  podat  daňové 
přiznání,  nemusejí  spěchat.  Ministerstvo 
financí  totiž  v  rámci  aktuální  situace 
rozhodlo odložit termín podání o tři měsíce.  
Nově  tak  mohou  někteří  podnikatelé  
(mimo právnické osoby), ale i zaměstnanci 
či  jiné  osoby,  kterým  vznikla  povinnost 
přiznat se k dani z příjmů  fyzických osob 
za  rok 2019, daňové přiznání podávat až 
do 1. července 2020. Stejný  termín  také 
platí pro uhrazení daně.

Mníšecká pobočka České pošty 
změnila otevírací dobu
Nově  má  pro  veřejnost  otevřeno 
pouze  ve  všední  dny  od  8  do  16  hodin 
s  dvouhodinovou  polední  pauzou  od  11 
do  13  hodin.  O  víkendech  mají  všechny 
pobočky České pošty zavřeno. 

Sběrný dvůr je až do odvolání 

UZAVŘEN
Žádáme  tímto  občany,  aby  sem  nevozili 
svůj odpad a neodkládali ho před bránou 
(viz foto). S návozem odpadu do sběrného 
dvora  prosím  vyčkejte  do  doby,  než 
budeme opět otevřeni. O termínu otevření 
vás budeme včas informovat.

Knihovny jsou až do odvolání 

UZAVŘENY
Městská  knihovna  v  Mníšku  i  její 
pobočka  ve  Stříbrné  Lhotě  byly  pro 
čtenářskou  veřejnost  uzavřeny.  Všichni, 
kdo  mají  vypůjčeny  knihy,  se  nemusejí 
bát  upomínek  a  pokut.  Knihy  budou 
automaticky  prodlužovány.  Čtenáři,  kteří 
mají vypůjčeny knihy v rámci meziknihovní 
výpůjční  služby  a  bude  potřeba  je  vrátit 
do  Kladenské  knihovny,  budou  včas 
kontaktováni s instrukcemi.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ucelené a ověřené zprávy 
z dění v Mníšku  

najdete na: 
koronavirus.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

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. Klínec,  

Bratřínov, Rymaně,  
Stříbrná  Lhota

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).


