
str. 10 a 11

ročník 47 | číslo 314/315 | město Mníšek pod Brdy | LEDEN/ÚNOR 2022 | ZDARMA

Zastupitelé rozdělili 
spolkům na činnost 
přes milion korun

str. 4 

Mníšecká radnice poskytuje 
službu SENIOR TAXI 
i v roce 2022

str. 7

Představujeme
mníšecké
podnikatele

str. 28

str. 10 a 11

Popelnic se nebojím, nemám problém
s tím převléknout se do montérek a svážet sám
Rozhovor s ředitelem odpadářské společnosti BOS Janem Markem



ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 314/315 (vychází 2. února 2022)
Měsíčník, vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. Příspěvky jsou přijímány průběžně 
na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Volný čas/Zpravodaj, kde 
je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz 
v sekci Zpravodaj), a fotografi e v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografi í jsou autoři 
textů. Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo fi rmy, IČ, DIČ). Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu 
vydavatele zakázáno. Redakční rada: Bc. Andrea Midkiff  M.A. (předsedkyně), Ing. Radim Hreha. Redakční příprava: Libor Kálmán. Grafi cké zpracování: Jiří Hladovec. Náklad 3 030 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o.,
Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Fotografi e na titulní straně: Michal Kroutil. Redakční uzávěrka příštího, březnového čísla: 9. února 2022.

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
v poslední době se na několika on-line fórech a veřejných setkáních 
objevily diskuze k návrhu seniorského bydlení společnosti Ambeat 
v  Řevnické ulici, které často obsahují různé kombinace informací 
a dezinformací. Rozhodla jsem se proto uvést na pravou míru někte-
ré skutečnosti, a předejít tak dalším zbytečným fámám a spekulacím.

Návrh seniorského bydlení je soukromý projekt na soukromých 
pozemcích, který se však neobejde bez spolupráce s  městem, 
které si proto může stanovit jasné rámcové podmínky pro jeho 
realizaci. Na druhou stranu nelze očekávat, že by si město mohlo 
diktovat každý jednotlivý aspekt projektu až do posledního detai-
lu. Důležité je hlavně to, aby projekt byl v souladu se strategickými 
záměry města a smluvně nastavil takové podmínky, které pro něj 
budou přínosem. O to také nyní jde při vyjednávání podoby plá-
novací smlouvy mezi městem a  investorem. V principu se jedná 
o dvě hlavní roviny. Zaprvé dlouhodobě zajistit potřebné služby 
pro konkrétní skupiny obyvatel, za druhé obnovu a rozšíření in-
frastruktury. Výsledek nedávné demografi cké studie ukázal, že 
kategorie seniorů v Mníšku pod Brdy i v celém regionu roste. S tím 
se pojí nutnost zajistit jak sociální služby, tak ubytovacích zaříze-
ní, pro které ale město již nemá volné kapacity. Je proto důležité 
plánovat a hledat na tuto situaci řešení, včetně možnosti spolu-
pracovar se soukromým subjektem. Jinak by se mohla opakovat 
podobná situace jako před pár lety ve školství, kdy bývalé vedení 
města místo nové školy vsadilo na přístavbu školního pavilonu, 
aby se pak pouhé dva roky po kolaudaci ukázalo, že je kapacit-
ně nedostatečný. Co se týče roviny obnovy nebo posílení infra-
struktury v dané lokalitě, tedy např. vodovodu, kanalizace, silnic 
a chodníků, podstatou dohody s investorem musí být hlavně to, 
aby vznikla nejen pro jeho projekt, ale i  pro stávající obyvatele 
a jejich současné či budoucí potřeby. Bez zajímavosti není ani sku-
tečnost, že město vlastní v blízkosti lokality rozvojové pozemky, 
které by se mu rozšířením infrastruktury zhodnotily.

Na závěr bych ráda vyvrátila spekulace o tom, že město snad pro 
investora jakýmsi podloudným způsobem změnilo územní plán. 
K  ničemu takovému samozřejmě nedošlo. Současný územní plán 
byl řádně projednán v souladu se zákonem a schválen na zastupi-
telstvu města v roce 2019, dva roky před tím, než současný investor 
město s  projektem oslovil. Na posledním zastupitelstvu v  lednu 
2022 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení Změny č. 1 územ-
ního plánu, což je zákonem stanovený a nutný krok pro zahájení 
procesu, nikoliv jeho schválení. Návrh na změnu územní rezervy na 
zastavitelnou plochu občanské vybavenosti na pozemku společ-
nosti Ambeat je jednou z 27 navržených změn. Vhodnost a rozsah 
navržených změn budou teprve v rámci procesu pořizování změny 
územního plánu bod po bodu prověřeny kvalifi kovanými urbanisty 
a následně řádně projednány s veřejností, jak to ukládá zákon. 

Přeji vám krásný,
dezinformacemi 
nezaplevelený únor.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Magdalena Davis: Vždycky jsem věřila 
ve veřejná setkávání a společnou diskuzi

Loňský rok se nesl ve znamení pokračující 
koronavirové pandemie. Jaký byl z Vašeho 
pohledu?
Na covid se dnes odvolává téměř každý člo-
věk, takže jsem ho tu původně vůbec nechtě-
la zmiňovat, ale pravdou je, že když rekapitu-
luji poslední rok, vlastně poslední dva roky, 
tak jsem na něj ve své práci narážela úplně 
všude. Třeba s  odpadovým hospodářstvím 
to původně bylo vymyšlené tak, že v průbě-
hu roku 2020 si se starosty regionu definu-
jeme variantu spolupráce ve svozu a likvida-
ci odpadů, sdružíme se do nějakého celku 
a založíme si vlastní odpadovou společnost, 
která by začala zajišťovat službu od července 
2021, kdy Mníšku končila 10letá smlouva se 
společností Komwag. Nechali jsme si zpra-
covat analýzu odpadů celého regionu, v létě 
jsme zorganizovali výjezdní zasedání na Mo-
ravu, abychom se inspirovali dobrou praxí 
v  jiných obcích, a do konce roku jsme chtěli 
zvládnout diskuzi s občany o podobě společ-
nosti, variantách financování včetně nových 
dotací a  založení svazku obcí. Místo toho 
přišla podzimní vlna covidu, která ochromi-
la běžné fungování obcí, společná setkání 
byla prakticky znemožněná vládními opat-
řeními nebo nemocí samotnou, zpomalilo se 
projednávání Evropského rozpočtu a  tím se 
natáhly termíny dotačních výzev, všechno 
ustrnulo. Tedy až na smlouvu s Komwagem, 
které vyprchával čas stále stejně rychle. Když 
nás covid konečně „vyplivl“ v  květnu 2021, 
do vypršení smlouvy zbývalo pár týdnů. 
A  takových případů byla celá řada. Oprava 
Lhotecké ulice, která se v roce 2021 neusku-
tečnila, protože z  realizace odstoupily dvě 
firmy, kruhový objezd pod mostem dálnice, 
který kraj přesunul až na rok 2023, neoprave-
ná střecha městského úřadu, protože se ni-
kdo nepřihlásil do výběrového řízení. Co mě 
na tom štvalo asi ze všeho nejvíc, bylo to, že 
jsme si prostě nemohli mezi sebou normálně 
promluvit. Byla jsem vždy zvyklá řešit pro-
blémy konzultací s ostatními, svolat schůzku, 
vše si vysvětlit a společně navrhnout řešení. 
V samosprávě jsem vždycky věřila ve veřejná 
setkávání a společnou diskuzi, protože mi to 
umožňovalo zůstat v kontaktu s  tím, co lidé 
prožívají. Proto jsem také hned na začátku 
volebního období zavedla pravidelná se-
tkávání s  veřejností. No a  najednou nebylo 
možné dělat ani hromadná veřejná setkání 
ani prezentace a rušila se i většina společen-
ských akcí, takže se prakticky vytratily i příle-
žitosti pro neformální setkávání. Co šlo, tak se 
samozřejmě přesunulo do on-line prostoru, 

což bylo určitě lepší než nic, ale plnohodnot-
ná náhrada to nebyla a lidé se začali uzavírat 
do svých sociálních bublin. I  na úřadě byly 
dny, kdy tam kvůli karanténám skoro nikdo 
nebyl a všechno jsme museli zdlouhavě řešit 
na dálku. Navíc mě za ty dva roky zkušenost 
naučila, že v  on-line prostoru se dá celkem 
dobře koordinovat a  jednostranně informo-
vat, ale nedá se v  něm skutečně debatovat 
a vytvořit společnou strategii, která všechny 
posune o úroveň výš. 
 
Co pro Vás bylo v roce 2021 největším zkla-
máním?
Myslím, že to byl okamžik, kdy mi došlo, 
že navzdory své nejlepší vůli i  úsilí, energii 
a času, které do své práce vkládám já i  lidé 
kolem mě, se mi nikdy nepodaří uskutečnit 
všechno, co obyvatelé očekávají, a dokonce 
ani všechno z toho, co já sama vnímám jako 
důležité a  potřebné. Většinou je to proto, 
že na to není dost peněz nebo kvalifiko-
vaných lidí, ale někdy také proto, že se čas 
a úsilí jednotlivých lidí či institucí míjí a na-
vzájem do sebe nezapadnou, nebo narazíte 
na někoho, kdo jde otevřeně či skrytě proti 
vám a pak je všechno ještě komplikovanější 
a  zdlouhavější. Ale rozhodně si nechci stě-
žovat. Vím, že zklamání k  téhle práci patří 
a  navzdory všemu, co jsem řekla, ji dělám 
ráda.
 
Z čeho máte naopak radost? Co považujete 
za úspěch?
Za velký úspěch považuji například to, že 
se nám navzdory uvedeným komplikacím 
podařilo založit svazek na odpady a  rozjet 
Brdskou odpadářskou společnost, i  když to 
samozřejmě nebylo bez nervů a  řady pře-
kážek. Musím ale upřímně říct, že kolegyně 
starostky a  starostové ze sdružených obcí 
jsou mi velkou oporou a bez nich by tenhle 
projekt nikdy nevznikl. Občas samozřejmě 
musíme vyvracet i  různé fámy a  nesmysly, 
třeba, že společnost vlastním já, nebo vý-
konný ředitel Jan Marek, nebo že odpady 
nám ve skutečnosti sváží jiná firma subdo-
dávkou. Fámy se prostě šíří mnohem rychleji 
než pravdivé informace, to je dokonce i sta-
tisticky dokázáno. Osobně se domnívám, že 
výhody vlastní svozové společnosti docení 
obce i  lidé až později, a  možná to bude až 
v době, kdy už ve vedení města dávno nebu-
du. Ale právě proto to považuji za úspěch, 
protože ten směr je správný. Jinak mám vel-
kou radost z toho, že se na obzoru rýsuje do-
tace na opravu hráze Prostředního rybníka 

a že máme připravený projekt i na revitaliza-
ci Zadního rybníka pro veřejné koupání, pro 
ten teď sháníme finance. Také jsem nadšená 
z toho, jak se osvědčil projekt participativní-
ho rozpočtu Nápad pro Mníšek, a  kolik na-
šich občanů se do něj aktivně zapojilo. Do 
budoucna to vnímám jako skvělou inspiraci 
i  pro zařazení řady těchto projektů do řád-
ného rozpočtu města.
 
Co například řešíte právě teď?
Tak je to třeba plánování projektů na rok 
2022, což spočívá v tom, že sedíme se třemi 
odbory úřadu v jedné místnosti, probíráme 
schválený akční plán na rok 2022 položku 
po položce a vytváříme koordinační graf, ze 
kterého vyplývají nároky na personální a ča-
sové kapacity jednotlivých odborů. Snažíme 
se tím jednak předejít přehlcenosti jednot-
livých referentů, a  jednak co nejefektivněji 
plánovat přípravy jednotlivých projektů, 
protože kvůli covidu nám do letošního roku 
spadla řada projektů z loňského roku. Minu-
lý týden jsme zase s  provozovatelem naší 
vodohospodářské infrastruktury zahájili 
proces aktualizace generelů a  přípravu na 
stavební rozšíření čistírny odpadních vod, 
které nás za pár let čeká. S místostarostkou 
Danou Dalešickou a  dalšími starosty a  sta-
rostkami z  regionu připravujeme projekt 
svazkové školy, kromě toho se každý den 
věnuji i odpadovému svazku a Brdské odpa-
dářské společnosti, kde momentálně řešíme 
nákup dalšího vybavení z dotací a nabíráme 
nové zaměstnance.
 
Co všechno byste chtěla ještě stihnout do 
konce volebního období?
No, ten seznam je hodně dlouhý, ale pokud 
mám vypíchnout konkrétní projekty, tak je 
to určitě výstavba chodníku v Čisovické ulici 
včetně lávky pro pěší, nový asfaltový povrch 
Lhotecké ulice od Stříbrné Lhoty na Kvíkalku 
a  rekonstrukce mostku přes Bojovský potok 
u  Restaurace Káji Maříka. Také bych chtě-
la dotáhnout vítězný projekt komunitního 
prostoru v  předzámčí z  projektu Nápad pro 
Mníšek, který se bezvadně doplňuje s  vizí 
městského architekta Ing. arch. Tlustého na 
řešení veřejných prostranství. A  ještě bych 
chtěla zažít alespoň jednou kulturní akci bez 
covidových opatření, třeba Skaleckou pouť, 
abych měla konečně příležitost se znovu nor-
málně potkávat s lidmi.

Libor Kálmán

Ve funkci starostky města Mníšek pod Brdy zahájila již čtvrtý rok svého 
volebního období. V  uplynulém roce stála za rozjezdem několika důležitých 
projektů, které ovlivní podobu našeho města. Letošek bude zlomový, 
neboť v  říjnu se konají komunální volby, ve kterých budou mníšečtí občané 
rozhodovat o novém složení zastupitelstva a radnice.

Z RADNICE
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Výsledky jednání posledního zastupitelstva roku 2021

Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2022 přes milion korun

Na úvod zasedání zastupitelstva bylo předáno ocenění knězi mníšec-
ké římskokatolické farnosti panu Janu Dlouhému (tématu se bu-
deme věnovat v příštím čísle Zpravodaje). Závěrem svého vystoupení 
vyzval pan farář zastupitele ke vzájemné shodě a porozumění při pro-
jednávání věcí veřejných.

Veřejná schůze
Následovala několikahodinová diskuze návštěvníků z  řad veřejnosti 
a zastupitelů na témata stravování zaměstnanců ZŠ Komenského 420 
a dětí ze ZŠ Komenského 886 v jídelně a Plánovací smlouva mezi měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností Ambeat development a.s.
Projednávání Plánovací smlouvy bylo na návrh starostky přesunuto 
na následující zasedání zastupitelstva (konec ledna 2022). V záležitos-
ti stravování oznámila místostarostka Dana Dalešická, že v  prostoru 
takzvané Kavárny v přízemí Pavilonu vznikne během zimy 2022 gastro-
nomická provozovna se soukromým provozovatelem, která by situaci 
kolem obědů pracovníků a žáků obou škol měla vyřešit.

Rozpočet města
Zastupitelé poté jednohlasně schválili rozpočet města na rok 2022, který 
je schodkový. Důvodem je přesunutí nerealizovaných oprav a investičních 
akcí v roce 2021 do roku 2022, a tím navýšení zůstatku finančních prostředků 
na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu 2022 plně vykrytý.

Finanční příspěvky spolkům
V  dalším bodu programu schválili zastupitelé rozdělení finančních 
příspěvků na podporu mníšeckých spolků (tématu se věnujeme v ji-
ném příspěvku na této stránce). 

Stejně tak schválili poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč na 
podporu mníšeckého hendikepovaného sportovce Pavla Bambouska.

Vodné a stočné v roce 2022
Schváleny byly také ceny vodného a stočného pro rok 2022. Zatímco u vod-
ného došlo, oproti minulému roku, ke snížení ceny, stočné naopak mírně 
zdraží. U vodného to je snížení o 3 %, u stočného naopak navýšení o 3 %. 

Ceny vodného a stočného na rok 2022
vodné – cena za m3 stočné – cena za m3

bez DPH s 10% DPH bez DPH s 10% DPH
50,11 Kč/m3 55,12 Kč/m3 39,84 Kč/m3 43,82 Kč/m3

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou
Místostarostka Dana Dalešická představila návrh na založení Dobro-
volného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou (dále jen DSO), 
jehož cílem bude vybudování svazkové základní školy na území naše-
ho města (za garážemi v Řevnické ulici). Nová svazková škola by měla 
pokrýt chybějících zhruba 400 až 600 míst (výhled demografické stu-
die do příštích let) v základním školství v našem regionu.
Členy DSO bude kromě Mníšku pod Brdy dalších 14 obcí: Bojanovice, 
Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšni-
ce, Nová Ves pod Pleší, Řitka, Trnová, Voznice a Zahořany.
Zastupitelé schválili založení DSO a souhlasili, aby se jeho předsedkyní 
stala Ing. Dana Dalešická.

Závěrem bylo starostkou oznámeno, že příští jednání zastupitelstva se 
bude konat koncem ledna 2022. 

Libor Kálmán

Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 250 000 Kč, které byly určeny 
na podporu sportovních i volnočasových nesportovních aktivit místních 
spolků a občanů v roce 2022. Pro sport byla určena částka 695 000 Kč, 
volnočas dostal 375 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 180 tisíc Kč 
(z toho 100 tisíc šlo na podporu sportu a zbytek na volnočasové aktivity).
„Při hodnocení jednotlivých žádostí ve sportovní oblasti jsme postupovali 
podle předem stanovených kritérií, která zohledňovala především počet 
dětských členů spolků, rozsah jejich spolupráce s městem a dále potřeb-
nost projektů, které jednotliví žadatelé ve své žádosti představili,“ uvedla 
místostarostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěvky a spolková čin-
nost patří. „U volnočasových nesportovních aktivit jsme mohli, díky výši 
alokované částky, uspokojit téměř všechny žadatele v  plné výši,“ dodala 
mníšecká místostarostka.
V  zájmu transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěv-
ků opět zapojena Komise pro kulturu, sport a volný čas jako poradní 
orgán Rady města Mníšek pod Brdy, která dodané žádosti posoudila 
a navrhla rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího 
doporučení odsouhlasila s třemi úpravami navržené částky rada města 
a finálně je schválilo zastupitelstvo.

Více informací k jednotlivým žádostem o příspěvek najdete na: 
www.bit.ly/3g69yHi. 

Libor Kálmán

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
příjemce příspěvek
sport neinvestiční

Element pohybu z.s. 50 000 Kč

BIKE puzzle team z.s. 56 500 Kč
Tenisový klub Mníšek, z.s. 30 000 Kč
OK Dobříš, z.s. 38 000 Kč
Škola TAEKWONDON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. 30 000 Kč
SK SPB z.s. 70 000 Kč
SK KAMIWAZA KARATE z.s. 21 000 Kč
B.D.S. Academy z.s. 30 000 Kč
SK Mníšecký Expres, z.s. 41 000 Kč
SK Divočáci z Mníšku, z.s. 25 000 Kč
BIOS fit z.s. 83 500 Kč
SK Vlčáci 20 000 Kč
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy z.s. 200 000 Kč
sport investiční

Fotbalový klub Mníšek pod Brdy z.s. 100 000 Kč
volnočas neinvestiční

Bronislav Přibyla 47 335 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota 30 000 Kč
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. 26 000 Kč
Rodinné centrum Essentia, z.s. 50 500 Kč
Český svaz chovatelů, základní organizace Mníšek pod Brdy 50 000 Kč
Český svaz včelařů z.s. Základní organizace Mníšek pod Brdy 11108 20 000 Kč
Klub při ZUŠ v Řevnicích, z.s. 21 165 Kč
ROREJS, z.s. 65 000 Kč
Mladí ochránci přírody org. Č. 201, kroužek Čejka 45 000 Kč
Český svaz chovatelů, základní organizace Rymaně 20 000 Kč
volnočas investiční

Junák – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy 80 000 Kč
celkem 1 250 000 Kč

Poslední jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy v roce 2021 se konalo ve středu 8. prosince 
ve velkém sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Přítomno bylo 11 zastupitelů, 
4 další se zúčastnili online.

Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 2 315 915 Kč, nicméně pro rozdělení mezi jednotlivé 
spolky bylo na rok 2022 určeno o více než milion korun méně.
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Zastupitelé věnovali své příspěvky na pořízení speciální 
autosedačky pro postiženou školačku

Dva noví zastupitelé a radní
Na začátku jednání lednového zastupitelstva 
složili svůj zastupitelský slib dva noví zastupi-
telé: Mgr. Michal Trkan a Ing. Pavel Grygar. 
Novou členkou rady města byla zvolena  
Bc. Andrea Midkiff, M.A. (personálním  
změnám se podrobněji věnujeme na str. 5 a 6).

Veřejná schůze
Návštěvník zastupitelstva z  řad občanů  
Ing. Ladislav Janík poděkoval vedení města za 
revizi části Plánovací smlouvy, týkající se oprav 
Řevnické ulice a  jménem svých sousedů nabí-
dl městu pomoc při realizaci rekonstrukce této 
komunikace. Starostka Magdalena Davis mu 
poděkovala za nabídku a navrhla, že rada města 
je jmenuje do pracovní skupiny společně s refe-
renty Odboru správy majetku a investic (OSMI).

Fond zastupitelů
Další bod se týkal Fondu zastupitelů, je-
hož založení vloni iniciovala současná radní  
Andrea Midkiff, a  přispívali do něj po celý rok 
mníšečtí zastupitelé libovolnou částkou dle svých 
možností a  svého uvážení. Jednomyslně bylo 
schváleno usnesení, podle kterého bude celková, 
ve Fondu shromážděná částka ve výši 100 000 Kč, 
věnována na nákup speciální autosedačky 
pro jedenáctiletou Anežku, žačku ZŠ Komen-
ského 886 s  psychomotorickým postižením. 
Příjemkyně příspěvku byla vybrána na podnět ře-
ditelky školy Mgr. Marcely Krákorové. Díky této 
speciální autosedačce bude téměř každodenní 
cestování automobilem pro Anežku pohodlnější.

Pořízení změny Územního plánu
Dalším bodem bylo schválení zahájení pro-
cesu změny Územního plánu (návrh na po-

řízení změny). Nejde tedy ještě o  schválení 
změny Územního plánu (platný Územní plán 
byl schválen zastupitelstvem v  prosinci 2019). 
Následovat bude obvyklý proces veřejných 
projednávání, vyjadřování dotčených osob 
a dotčených orgánů. Starostka města Magdale-
na Davis, jako pověřený zastupitel pro Územní 
plán, očekává aktivní účast obyvatel na projed-
návání jednotlivých změn. Návrh změn bude 
schvalovat mníšecké zastupitelstvo až násled-
ně po vypořádání všech námitek a připomínek.

Spolupráce s Katedrou architektury ČVUT 
Zastupitelé schválili návrh spolupráce s  Ka-
tedrou architektury ČVUT při projektování 
a  stavbě nového objektu občerstvení na 
Skalce. Nadějní a  kreativní studenti archi-
tektury navrhnou nový objekt pro prodejnu 
občerstvení v Barokním areálu Skalka formou 
architektonické soutěže, přičemž město uhra-
dí materiál. Nový objekt by měl na Skalce stát 
od února 2023, kdy končí smlouva současné 
nájemnice. V průběhu příštích měsíců by mělo 
být vypsáno také výběrové řízení na nového 
provozovatele služeb na Skalce.

Doporučení Osadního výboru Rymaně
Jeho předsedkyně, Ing. Jana Petáková, před-
stavila zastupitelstvu doporučení výboru ke 
zlepšení komunikací a  bezpečnosti na území 
Rymaně. Jedná se o  dokončení a  dovybavení 
komunikace (dokončení chodníku, umístění 
chytrých lamp a  podobně) do oblasti Dolíků, 
jejichž cílem je, aby ji lidé více využívali. V oblasti 
Višňovka osadní výbor navrhuje provést prů-
zkum spokojenosti místních obyvatel s retardé-
ry (zpomalovací polštáře). Další návrh se týkal 
zvýšení bezpečnosti na silnici mezi vlakovou 

zastávkou a  spodní nádrží (omezit rychlost 
a umístit sem retardér). Dále se výbor přimlou-
vá, aby byla dopravci navrhnuta posunutí vla-
kového spojení z Prahy na pozdější dobu z dů-
vodu dopravní obslužnosti (vlak, který dorazí do 
Rymaně v  17:25 změnit na 18:25). Mezi návrhy 
z kulturní oblasti byla žádost o opravu plůtku 
a střechy kapličky a umístění sochy z příštího 
dřevosochařského sympozia do Rymaně.

Usnesení ohledně Plánovací smlouvy se 
společností Ambeat 
Starostka oznámila, že v souvislosti s novými 
skutečnostmi, se kterými byli koaliční zastu-
pitelé seznámeni až 19. 1. 2022, bude zadán 
nezávislý právní audit procesu schvalování 
Plánovací smlouvy mezi městem a společnos-
tí Ambeat development a.s. Smyslem auditu 
bude důkladné a  kvalifikované posouzení 
souladu celého procesu s  právními předpisy 
a vyvrácení veškerých pochybností s ním spo-
jených. Výsledek auditu by měl být předložen 
na příštím jednání zastupitelstva.
Z tohoto důvodu zastupitelé, na návrh starost-
ky, zrušili Usnesení ZM č. 21/16/2021 ze dne 
22. 9. 2021 (Plánovací smlouva mezi městem 
Mníšek pod Brdy a Ambeat development a.s.). 
Smlouva nikdy nenabyla právní platnosti, 
neboť nedošlo k jejímu podpisu.
Následně zastupitelstvo jmenovalo pětičlennou 
pracovní skupinu ve složení: Hana Kotoučová, 
Andrea Midkiff, Petr Digrin, Stanislav Jirota 
a Michal Trkan, kterou pověřila zadáním auditu.
Příští zastupitelstvo by se mělo konat koncem 
března 2022. O jeho termínu a programu jed-
nání vás budeme včas informovat prostřed-
nictvím komunikačních kanálů města.

Libor Kálmán

První letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 26. ledna ve velkém sálu 
Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Zastupitelé i přítomní hosté museli mít po celou 
dobu zasedání respirátory a  k  dispozici bylo i  dostatečné množství dezinfekce. V  sálu bylo přítomno 
11 zastupitelů, 4 další se kvůli covidové karanténě účastnili online.

Jeho náhradník v  zastupitelstvu za Otevře-
nou radnici, Ing. Pavel Grygar, se nominace 
do rady města vzdal, a tak byla na nejbližším 
jednání zastupitelstva (26. 1.) novou členkou 
rady města Bc. Andrea Midkiff, M.A. z uskupe-
ní Společně pro Mníšek.
Bc. Andrea Midkiff, M.A. (roz. Hýbnerová), 
mediální a PR specialistka, členka KDU-ČSL.
Je mníšeckou rodačkou. Vystudovala bakalář-
ský obor Podniková ekonomika Vysoké školy 
ekonomické v  Praze a  magisterský obor Pro-
fesionální komunikace a PR University La Salle 
(Filadelfie – USA). Hovoří 4 světovými jazyky.

V minulosti pracovala jako mediální manažerka 
Pražského mezinárodního maratonu. Nyní pra-
cuje v  soukromé poradenské firmě zaměřené 
na marketingové kampaně. Zároveň je členkou 
středočeského volebního štábu KDU-ČSL.
Spoluvytvářela úspěšnou krajskou kampaň 
pro koalici KDU-ČSL a hnutí STAN v roce 2020 
a účastnila se loňské kampaně KDU-ČSL do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jejími politickými prioritami jsou ochrana rodi-
ny jako základu státu a rozvoj občanské vybave-
nosti města v souladu se zachováním zdravého 
životního prostředí budoucím generacím.

V  letech 2015 a  2016 
působila jako místo-
předsedkyně Redakční 
rady Zpravodaje měs-
tečka pod Skalkou a  od března 2019 jako její 
předsedkyně do 27. 1. 2022, kdy rezignovala 
z  důvodu neslučitelnosti funkcí s  členstvím 
v radě města. Od září 2020 je mníšeckou zastu-
pitelkou.
„S  paní Midkiff se známe přes 40 let. Osobně si jí 
velmi vážím a nepochybuji o tom, že bude pro radu 
města velkým přínosem“, hodnotí změnu v radě 
města starostka Magdalena Davis. lib

Novou členkou rady města byla zvolena Andrea Midkiff
Město Mníšek pod Brdy řídí jako výkonný orgán pětičlenná rada města, v  níž zasedají 
zástupci koaličních politických stran a uskupení. V lednu 2022 předal svou rezignaci k rukám 
starostky zastupitel a radní za uskupení Otevřená radnice JUDr. Miroslav Vilimovský.
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P e r s o n á l n í  z m ě n y  v   z a s t u p i t e l s t v u  m ě s t a

„Chtěla bych tímto poděkovat oběma zastupite-
lům za jejich dlouholetou práci v  našem zastu-
pitelstvu. Doménou paní Martiny Pochmanové 
bylo životní prostředí a byla hlavní organizátor-
kou několika společných úklidových akcí na úze-
mí Mníšku pod Brdy, které tu již několik let s úspě-
chem probíhají. U pana Miroslava Vilimovského 
kvituji pracovní nasazení na jemu svěřené agen-
dě v rámci jeho tříletého působení v radě města,“ 
zhodnotila jejich působení v mníšecké samo-
správě starostka Magdalena Davis.
Na lednovém jednání zastupitelstva města slo-
žili slib zastupitelů náhradníci za jejich uskupe-
ní, Mgr. Michal Trkan (Společně pro Mníšek) 
a Ing. Pavel Grygar (Otevřená radnice).

Mgr. Michal Trkan
43 let, absolvent Práv-
nické fakulty UK, má 
advokátní zkoušky a 17 
let právní praxe v  růz-
ných odvětvích. Je 
ženatý a  má dvě děti. 
V  Mníšku zastupuje 
novousedlíky, lidově ře-

čeno tzv. náplavu. Mníšek považuje z mnoha 
pohledů za nejlepší místo pro život, zejména 
pro mladé rodiny s dětmi. V letech 2019–2021 
byl předsedou Komise pro strategické pláno-
vání a majetek města.

Ing. Pavel Grygar
56 let, absolvent Elektro-
technické fakulty ČVUT, pra-
cuje jako OSVČ v  oboru IT. 
Posledních 8 let se aktivně 
zapojuje do politického dění 
v našem městě, předmětem 
jeho zájmu byly a  jsou pře-
devším oblast veřejných fi-

nancí a rozpočet města. V letech 2014–2018 byl 
mníšeckým zastupitelem (Volba pro město), od 
roku 2019 je členem Finančního výboru. 

kal

Město Mníšek pod Brdy má patnáctičlenné zastupitelstvo, v němž zasedají zástupci celkem osmi politických 
stran a  uskupení. V  lednu 2022 postupně na svou funkci rezignovali zastupitelé Martina Pochmanová 
(Společně pro Mníšek) a JUDr. Miroslav Vilimovský (Otevřená radnice)

ANKETA ZASTUPITELŮ
Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Osobně považuji zábavní 
pyrotechniku za civilizač-
ní přežitek. Zaprvé se tím 
doslova vyhazují peníze 
do vzduchu, zadruhé to 
má řadu negativních do-

padů na lidi, zvířata i životní prostředí, které jsou 
mnohem závažnější než její potenciální estetický 
přínos. Při ohňostrojích jsou do prostředí uvolňo-
vány toxické látky, například těžké kovy a jedova-
té plyny, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. 
Nadměrný hluk a světelné efekty zase způsobují 
stres zvířatům, což ví asi každý majitel domácího 
mazlíčka. Trpí ale i  divoká a  hospodářská zví-
řata. Zejména divocí ptáci po vyrušení vzlétají 
do vzduchu a  jsou buď popáleni vybuchujícími 
náložemi nebo narážejí do elektrického vedení 
či budov a  následně podléhají svým zraněním, 
u hospodářských zvířat jsou zase statisticky do-
kázány hromadné potraty, což lze považovat za 
týrání zvířat. Po silvestrovské noci navíc zůstává 
v  přírodě velké množství odpadu, které samo-
zřejmě nikam nezmizí, pouze se rozpadá a  tím 
uvolňuje do prostředí další škodliviny. Rozumím 
samozřejmě tomu, proč se lidé rádi dívají vzhůru 
na temnou oblohu, na které se rozsvěcují pěkné 
světelné efekty. Nicméně v  dnešní „době iluzí“, 
kdy moderní technologie dokážou simulovat 
prakticky jakýkoli audiovizuální efekt, si myslím, 
že ohňostroje by již měly evolučně vymřít. Mož-
ná si kladete otázku, proč jsem coby starostka již 
dávno neiniciovala v  Mníšku nějakou veřejnou 
debatu o úplném zákazu ohňostrojů. Je to proto, 
že minimálně prozatím by to bylo zcela bezpřed-
mětné. Používání pyrotechnických výrobků je to-
tiž regulováno zákonem č. 206/2015 Sb. a podle 
rozhodnutí Ústavního soudu nemají obce pra-
vomoc vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV), 
které by byly v  rozporu se zákonem (tedy např. 

byly přísnější než zákon sám. Pokud se tedy ne-
změní legislativa, názory na ohňostroje zůstanou 
v čistě teoretické rovině.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Já osobně se bez tzv. 
zábavní pyrotechniky 
obejdu, ale chápu, že 
jsou lidé, kteří se na tento 
druh zábavy těší a nedo-
káží si představit oslavu 

příchodu nového roku jinak, že s ohňostrojem. 
Jsem ráda, že se používání zábavní pyrotechni-
ky aspoň omezilo jen na dny okolo Silvestra.
Společnost se ale posunula v určitých věcech dál 
a doufám, že se nakonec aspoň většina přikloní 
k jinému a tiššímu druhu zábavy. V minulých le-
tech jsme zveřejnili ve Zpravodaji anketu, zda ob-
čané chtějí na Silvestra ohňostroj nebo jiný druh 
zábavy. Bohužel odpovědělo velmi málo respon-
dentů, takže jakýmkoli rozhodnutím ze strany ve-
dení města ohledně zábavní pyrotechniky opět 
vyvoláme nevoli u určité části obyvatel.

Radko Sáblík
ODS

Různě velkolepé či skrom- 
nější ohňostroje využívají 
lidé již po mnoho staletí, 
aby jimi oslavili význam-
né události, případně 
velkolepost diktátora či 

monarchy. Mnohé jsou svým způsobem uměním 
a přinášejí emoční zážitek. Zároveň jsou většinou 
vyvrcholením zmíněných oslav, zlatým hřebem 
zábavy. Pravda, někdy i trochu furiantským připo-
menutím, že organizátor oslav „na to má“. 
Je bezpochyby prokázané, že bouchání petard 
a  oslnivých ohňostrojů nedělá dobře zvířatům, 

způsobuje jim stres. Dříve toto nikdo neřešil, nyní 
jsou velmi vyprofilovaní odpůrci podobných zá-
bav a mluví o bezohlednosti lidí. 
Dalším důležitým prvkem je bezpečnost. Různé 
petardy se dají koupit od ověřených i pokoutných 
prodejců, často se lidé s nulovými zkušenostmi do-
stanou i k takové zábavné pyrotechnice, kde je pří-
tomnost odborníka více než vhodná. Když k tomu 
ještě přidáme alkohol či jiné lehké drogy, které otu-
pí pozornost a naopak činí jedince v jeho chápaní 
nesmrtelným a nezranitelným, přicházejí zbytečné 
úrazy a zmrzačení. Zvláště když takto „upravený“ 
občan má touhu se v partě předvést. Někdy se však 
jeho huronský smích změní v bolestné úpění. 
Omlouvám se za tento delší úvod, ale považoval 
jsem za potřebné ho uvést, abych ozřejmil, z jakých 
skutečností vychází má odpověď na otázku polo-
ženou panem redaktorem. V  celém svém životě 
se snažím nebýt fanatikem žádného názorového 
proudu a nejinak tomu je i v tomto případě. Přes 
neblahý dopad do říše zvířat si myslím, že vkusný 
a velikosti obce odpovídající ohňostroj na přelomu 
kalendářních roků lze akceptovat. Byť jako prag-
matik si myslím, že vynaložené prostředky by moh-
la obec využít účelněji a lidé by se mohli sejít „na 
pokec“ třeba u svařáku, i bez té řachající atrakce.  
Naopak se mi vůbec nelíbí, když již několik dní 
před tímto datem z různých míst přicházejí zvuky 
bouchajících petard a ty létají všude možně. Mys-
lím si, že by se lidé mohli obejít bez nich, a i tak by 
mohla být jejich sešlost úspěšná. 
Každému amatérovi, který se rozhodne si zpestřit 
nejen novoroční oslavu třaskavým zvukem pe-
tard, bych doporučil si v střízlivém stavu projít na 
internetu příklady neblahých důsledků takové čin-
nosti a zamyslet se, zda mu opravdu stojí těch pár 
vteřin rádoby opojení za takové riziko, a  také se 
zamyslet, zda před vlastní svobodou dělat rámus 
nebude preferovat svobodu druhých prožít klidný 
večer bez ohlušujících výbuchů. 

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.

V prvním letošním čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:
JAKÝ MÁTE NÁZOR NA POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY PŘI NOVOROČNÍCH OSLAVÁCH?
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Mníšecká radnice poskytuje službu SENIOR TAXI i v roce 2022

Zábavní pyrotechniku nelze (zatím) úplně zakázat

Na základě podnětů od mníšeckých seniorů, 
kteří si službu oblíbili a rádi ji využívají, se rad-
nice ovšem rozhodla ji ještě rozšířit. 
Změna se týká především provozní doby, 
po kterou mohu objednaní zájemci cesto-
vat. Službu mohou nově využívat až tři dny 
v týdnu.
Došlo i  k  navýšení počtu cílových míst, na 
které je taxík doveze. Nově se tak mohou ne-
chat dovézt k lékaři na Zbraslav nebo mohou 
bez omezení cestovat do Dobříše.

„Věřím, že v  tomto roce a  v  této podobě bude 
službu využívat více lidí a  my tak pomůžeme 
našim seniorům a  zdravotně znevýhodněným 
občanům se lépe pohybovat po městě a po oko-
lí,” hodnotí prodloužení služby radní Šárka 
Slavíková Klímová, který její rozjezd v Mníšku 
iniciovala.

Provozovatelem služby pro dříve narozené 
a  hendikepované mníšecké občany zůstává 
i  pro letošní rok paní Marie Ungerová (IČ: 
49843320), jejíž firma není v  oboru žádným 
nováčkem, neboť již 30 let zajišťuje taxisluž-
bu a  také přepravu firemních zaměstnanců. 
Paní Ungerovou (za svobodna Soukupovou) 
budou jistě mnozí senioři znát osobně, neboť 
na Mníšku žila do svých 21 let a před časem se 
sem znovu vrátila.

Službu Senior taxi mohou využívat:
•  Senioři od 65 let věku.
•  Invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Všichni musí mít trvalé bydliště v  Mníšku 
pod Brdy.

Senior taxi bude jezdit tři dny v týdnu: 
•  V pondělí a ve středu od 8:00 do 14:00
•  Ve čtvrtek od 8:00 do 12:00

Lokality, kam Senior taxi jezdí:
Mníšek pod Brdy bez omezení

Dobříš bez omezení

Dobřichovice  k lékaři

Klínec  k lékaři

Nová Ves pod Pleší nemocnice

Praha-Zbraslav  k lékaři

Řevnice  k lékaři

Ceník Senior taxi:
•  Při jízdě v  rámci katastru obcí Mníšek pod 

Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota – 30 Kč.
•  Za jízdu do ostatních lokalit – 50 Kč.

•  Doprovod seniora (max. jedna osoba) bude 
přepraven bezplatně.

Zbytek nákladů za jízdu bude provozovateli 
hradit město Mníšek pod Brdy, neboť se jedná 
o dotovanou službu pro obyvatele.

Dispečink pro objednání Senior taxi: 
778 406 000 (pro objednání volejte pondělí 
až pátek od 8 do 16 hodin).

Libor Kálmán 
(text i foto)

Používání zábavní pyrotechniky na území 
města Mníšek pod Brdy reguluje Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2018 (najdete ji na: 
www.bit.ly/34bylHi). Tato vyhláška povoluje 
její používání pouze v termínu od 30. 12. od 
17 hodin do 2. 1. do 22 hodin. Mimo tento 
termín je její používání zakázáno! Celoročně 
a bez výjimky pak tento zákaz platí na území 
barokního areálu Skalka. 

Ačkoli argumenty na její nulovou toleranci 
jsou přesvědčivé, zákon č. 206/2015 Sb. 
úplný zákaz používání zábavní pyro-
techniky neumožňuje a podle rozhodnutí 
Ústavního soudu nemají obce pravomoc 
vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV), 
které by byly v rozporu se záklonem. „Obce 
jsou oprávněny prostřednictvím OZV přistou-
pit k regulaci používání pyrotechnických před-
mětů na svém území. Takový zákaz lze stano-
vit nejen ve vztahu k veřejným prostranstvím, 
ale i  jiným prostorům, vyžaduje-li to zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku, na-
příklad s  ohledem na potřebu ochrany před 
hlukem. Při regulaci používání pyrotechnic-
kých předmětů však musí být dodržen princip 
proporcionality. Obce však nemohou zakázat 
používání zábavní pyrotechniky na celém úze-
mí obce a po celý kalendářní rok.“

Petice
Z  výše uvedeného vyplývá, že dokud se ne-
změní česká legislativa, města už moc dalších 

možností k  jejímu omezení nemají. Petice, 
požadující zákaz používání zábavní pyrotech-
niky běží na www.opravduklidnesvatky.cz. 
Pokud se jejím organizátorům podaří získat 
alespoň 10 000 podpisů, půjdou s ní za mini-
stryní životního prostředí a budou požadovat 
příslušnou změnu zákonů.

Vandalismus
Dalším doprovodným efektem používání zá-
bavní pyrotechniky je vandalismus, který kaž-
doročně páchá nemalé škody na našem majet-
ku, ať už soukromém či městském. O podobné 
„pozdvižení“ se postaral (zatím) neznámý van-
dal, který o silvestrovské noci zapálil kontejner 
na separovaný odpad v ulici K rybníčku a měs-
tu tím způsobil škodu za bezmála 10 tisíc korun. 
Ale to už je na každém z nás, protože, jak se 
budeme k  městu a  veřejnému prostranství 
chovat, takové ho budeme mít.

Libor Kálmán
(text i foto)

Po pozitivních zkušenostech a ohlasech z řad veřejnosti se vedení města Mníšek pod Brdy rozhodlo, že bude 
ve službě Senior Taxi pokračovat i v novém roce.

Otázka používání zábavní pyrotechniky je často diskutované téma, především s blížícím se koncem roku. 
A s nadsázkou lze říci, že společnost rozděluje na dva tábory, zastánce petard, dělbuchů a ohňostrojů a jejich 
odpůrce, argumentující především jejich škodlivostí pro domácí mazlíčky i volně žijící zvířata.

Zničený kontejner v ulici K rybníčku

S usměvavou paní Ungerovou  
je o seniory vždy dobře postaráno
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Vážení spoluobčané,
ještě v polovině ledna roku 2022, než jsem se stal 
novým zastupitelem města Mníšek pod Brdy, jsem 
jako každý jiný občan města sledoval projekt spol. 
Ambeat development, a.s. včetně jeho projedná-
vání z pozice občana, který nedaleko dané lokali-
ty bydlí, zná tamní obyvatele a jezdí po Řevnické 
ulici, ať už autem nebo na kole.  Z tohoto pohledu 
vnímám kladně výrazný posun v podmínkách plá-

novací smlouvy se spol. Ambeat development, a.s., kterého bylo do-
saženo za několik posledních týdnů. V tomto směru byly do plánovací 
smlouvy především zapracovány konkrétní právní záruky znamenající, 
že v areálu budou moci bydlet pouze osoby starší 60 let, nebo osoby 
pobírající invalidní důchod II. stupně, a  byla doplněna řada konkrét-
ních smluvních sankcí v případě nedodržení ze strany investora (např. 
sankce 25 mil. Kč při nesplnění podmínky seniorního věku obyvatel 
atd. na popud zastupitelky Andrey Midkiff). Ze strany investora bylo 
současně veřejně avizováno, že mníšecký občan bude mít v umístění 
do areálu vždy přednost. Dále bylo na projednání záměru 12. 1. 2022 
sděleno ze strany sociálního pracovníka města Lukáše Říhy, že 66 míst 
v celém areálu bude součástí sociální péče zvláštního režimu (dotova-

né krajem), což investor veřejně potvrdil. Rovněž ze strany investora 
i města byly přislíbeny konkrétní záruky a zvýšení příspěvku na opravu 
komunikace Řevnická, které byly promítnuty do plánovací smlouvy. 
Na přípravách k opravě komunikace Řevnická bude také participovat 
pracovní skupina aktivních občanů, které se bude snažit o co nejlepší 
řešení dopravní situace této komunikace a celého souvisejícího okolí, 
včetně prověření alternativních možností příjezdu. 
Současně je třeba uvést, že pro další schvalovací proces plánovací 
smlouvy se spol. Ambeat development, a.s., je nutné vyřešit všechny 
sporné otázky, aby mohla být plánovací smlouva posuzována pouze 
na základě hodnověrných informací a zváženy všechny okolnosti, které 
by mohly proces jakkoliv znevěrohodňovat. Za tímto účelem jsem ini-
cioval spolu s dalšími zastupiteli provedení nezávislého právního audi-
tu celého procesu včetně posouzení obsahu plánovací smlouvy města 
a spol. Ambeat development, a.s., jakož i posouzení souladu povolo-
vacího procesu s právními předpisy tak, aby byly vyvráceny všechny 
pochybnosti, spekulace, a bylo možné kvalifikovaně rozhodnout pro, 
nebo proti projektu. 
Děkuji všem, kteří se do procesu zapojili či ještě zapojí, a to bez rozdílu, 
zda jde o koaliční či opoziční zastupitele nebo o mníšecké občany.

Mgr. Michal Trkan

A m b e a t  p o h l e d e m  n o v é h o  z a s t u p i t e l e

OMLUVA MĚSTA
Dne 23. 10. 2018 učinil tehdejší starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D. podání na Policii České republiky, označené jako „PAVILON MNÍŠEK 
POD BRDY“ k posouzení, zda nebyly zjištěny skutečnosti naznačující spáchání trestného činu. Podání bylo učiněno na fyzickou osobu 
Mgr. Eduarda Navaru a právnickou osobu Otevřené informace, z.s., zastoupené předsedou Ing. Zbyňkem Jirovským.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Zbraslav vše prošetřovala 3 roky. Začátkem prosince 2021 vyrozuměla Město, že dotyčné 
osoby se svým jednáním v rámci akce Pavilon Mníšek pod Brdy nedopustily žádného jednání, které by nasvědčovalo spáchání trestného 
činu a vše bylo odloženo ad acta.
Jménem Města Mníšek pod Brdy se omlouvám panu Navarovi i spolku Otevřené informace za případné potíže, které jim mohl způsobit 
postup bývalého vedení města.

Magdalena Davis, starostka

O výstavbě tohoto areálu jsme se poprvé dozvěděli na zářijovém zase-
dání zastupitelstva, kde po půlhodinové debatě a bez jakékoli veřejné 
diskuse byl záměr těsnou většinou zastupitelů, tedy osmi hlasy, schvá-
len. Současně se město smluvně zavázalo, že výstavbu soukromého 
vlastníka podpoří jak finančně, tak příslibem změny územního plánu. 
Přitom jde o projekt úplně nového satelitního sídliště podél Řevnické, 
kde na ploše přibližně sedmi hektarů má vyrůst skoro dvě stě malome-
trážních bytů pro tři sta padesát nových obyvatel. To je víc, než mají 
Zahořany. 
Takové nové sídliště naše město ovlivní na desítky let dopředu. Zatíží 
ho nemalými požadavky na silnice, čistírnu, vodovod a služby. Přitom 
náklady na většinu z toho ponese město. A to je pro nás nepřijatelné.
Investor i  radnice se snaží areál prezentovat jako zařízení sociálních 
služeb pro aktivní seniory a postižené, které městu pomůže vyřešit ne-
dostatek míst v domově pro seniory. Ve skutečnosti to je úplně normál-
ní byznys. Jen pronájem nejlevnějšího bytu zde bude stát minimálně 
patnáct tisíc bez poplatků, stravy a pečovatelských služeb. S poplatky 
přes dvacet. Proto se ptáme, kolik důchodců z Mníšku má tak vysoký 
důchod, že si podobné bydlení bude moci dovolit?
Lednové zasedání zastupitelstva však přineslo v celé věci zásadní zvrat. 
Radní Vilimovský, bývalý vlastník některých pozemků areálu, rezignoval 
a radnice zřejmě získala jistou malou ochotu o záměru začít hovořit a dis-
kutovat seriózně. Možná dokonce o tom, jestli město Mníšek pod Brdy 
takové megalomanské komerční a drahé zařízení vůbec potřebuje.

Podle demografické studie zpracované městem má do roku 2035 
stoupnout v  Mníšku pod Brdy počet seniorů, kteří potřebují pomoc 
o 50 osob. To je ale opravdu hodně málo. A proto by tento problém 
mnohem lépe a  levněji vyřešila důkladná oprava a  přístavba stávají-
cího domova na Skaleckém náměstí spolu se zajištěním kvalitní a do-
stupné terénní služby.

Záměr výstavby nového sídliště pro aktivní seniory na ulici Řevnická 
považujeme za velmi špatné a nevhodné řešení sociálních potřeb pro 
mníšecké. Možná vůbec to nejhorší možné. Městu přinese jen další zá-
těž, další intenzivní výstavbu, další náklady, další výrazný nárůst obyva-
tel. Přitom našim seniorům, nebo matkám samoživitelkám, nepomůže 
skoro vůbec.  

Ing. Petr Digrin PhD., MUDr. Markéta Nováková,  
Vlastimil Kožíšek, Bc. Milan Kotouč za STAN Mníšek pod Brdy

Jak hodnotíme záměr vybudování areálu komunitního 
bydlení pro seniory prosazovaný radnicí?
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Informace o  místním poplatku ze psů a  jeho 
výši najdete v „Obecně závazné vyhlášce měs-
ta Mníšek pod Brdy č. 2/2019 o  místním po-
platku ze psů“ na webových stránkách: www.
bit.ly/PsiMnisek.

Osobní platba na pokladně
Poplatek za psa můžete uhradit osobně na po-
kladně městského úřadu (1. patro), která je ote-
vřena v době následujících úředních hodin:

pondělí 7:30–11:30 12:30–17:30
úterý 7:30–11:30 x

středa 7:30–11:30 12:30–17:30

Platba bankovních převodem
Prosíme, abyste přednostně využívali mož-
nosti platby bankovním převodem na číslo 
účtu: 19-0388055349/0800.
Výše poplatku zůstává stejná, jako v minulém 
roce. 
Variabilní symbol uveďte stejný, jako v  před-
chozích letech (je uveden na pokladním do-
kladu).

Platba přes Portál občana
Nově můžete zaplatit online také přes Por-
tál občana, který najdete na úvodní stránce 
webu www.mnisek.cz.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na paní 
Janu Petákovou, tel.: 734 391 479, nebo e-mail: 
jana.petakova@mnisek.cz. Libor Kálmán

Ilustrační foto

P o p l a t k y  z a  p s y  m ů ž e t e  h r a d i t  t a k é  o n l i n e
Finanční odbor MÚ Mníšek pod Brdy oznamuje občanům, že poplatek za psa je splatný nejpozději 
do konce dubna 2022.

Poplatek za komunální odpad můžete uhradit do konce března 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu 
je  splatný do 31. března 2022. Oproti roku 
2021 nedochází k žádným změnám v cenách 
ani frekvenci svozu.

Ceník nádob a příspěvky na komunální odpad
Informace k  poplatkům na rok 2022 najdete 
v přehledném Ceníku, který najdete na strán-
kách www.bit.ly/CenikOdpady. Tento Ceník 
je stejný jako v roce 2021.

Platba bankovním převodem
Prosíme, abyste přednostně využívali mož-
nosti platby bankovním převodem na číslo 
účtu: 35-0388055349/0800 s  uvedením va-
šeho variabilního symbolu (desetimístné čís-
lo začínající na tři sedmičky – 77700XXXXX, 
které je stále stejné, nemění se). Naleznete ho 
podle platby provedené v loňském roce (výpis 
z účtu, nebo doklad o zaplacení na pokladně).

Osobní platba 
Poplatek za svoz komunálního odpadu může-
te zaplatit také osobně na pokladně měst-
ského úřadu (1. patro).

Pokladna je otevřena v následujících úředních 
hodinách:

pondělí 7:30–11:30 12:30–17:30
úterý 7:30–11:30 x

středa 7:30–11:30 12:30–17:30

Jak postupovat při platbě za komunální 
odpad?
•  Pokud na rok 2022 neplánujete změnu, 

výše poplatku zůstává stejná, jako v minu-
lém roce. Variabilní symbol zůstává stejný 
jako v předchozím roce (nutno VS při plat-
bě uvést, abychom dokázali platbu spáro-
vat).

•  V  případě, že budete chtít změnit velikost 
nádoby, musíte zakoupit nádobu novou. 
Pokud chcete změnit frekvenci svozu, nebo 
při změně velikosti nádoby zakoupit nádobu 
novou, dostavte se do kanceláře k paní Aleně 
Pokorové (městský úřad, 1. patro) ve stano-
vené úřední době: pondělí a  středa od 7:30 
do 11:30 a 12:30 do 17:30.

Nové nádoby musíte zaplatit
Upozorňujeme, že v  případě změny velkosti 
nádoby či pořízení nové nádoby, budete hra-
dit její zakoupení. 

Ceny nádob při zakoupení:
velikost cena cena
nádoby  s DPH  bez DPH
80 litrů 800 Kč 661,16 Kč

120 litrů 800 Kč 661,16 Kč

240 litrů 1 100 Kč 909,10 Kč

1 100 litrů 9 075 Kč 7 500 Kč

Nádoby jsou k  dispozici v  areálu sběrné-
ho dvora (Řevnická 876). Objednat si ji mů-
žete e-mailem na info@bosbrdy.cz, nebo 
tel.: 606 407 039.

Termíny a slevy
Pokud plátce uhradí poplatek později než do 
31. března 2022, ztratí nárok na příspěvek 
od města (toto platí pro poplatníky, kteří 
mají trvalý pobyt na území města Mníšek pod 
Brdy).
Při platbě poplatku za komunální odpad 
bankovním převodem musí být částka při-
psána na účet města nejpozději 31. března 
2022.

Vyzvednutí známky na nádobu
Prosíme, pamatujte na to, že zároveň je tře-
ba vyzvednout a na nádobu nalepit známku 
na odvoz komunálního odpadu do 31. břez-
na 2022.
Známky bude možné (po zaplacení poplatku 
a  jeho připsání na účet města) vyzvednout 
v  pokladně městského úřadu. Mějte prosím 
s sebou zapsaný váš variabilní symbol (urychlí 
to vydání známky).

Libor Kálmán

Finanční odbor MÚ Mníšek pod Brdy informuje občany, jakým způsobem lze uhradit poplatky za svoz 
komunálního odpadu na rok 2022.

Nová podoba známky na 80litrovou nádobu 
(týdenní frekvence svozu)

Nová podoba známky na 80litrovou nádobu 
(dvoutýdenní frekvence svozu)

Z RADNICE
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Ja n  M a r e k:  Po p e l n ic  s e  ne b oj í m,  ne m á m  p r o b l é m 

Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na 
pozici výkonného ředitele společnosti BOS?
Téměř rok jsem už se starosty a starostkami mní-
šeckého regionu spolupracoval na přípravách 
vzniku nové odpadářské společnosti vlastněné 
obcemi. Tahle práce mi dává smysl, protože si 
myslím, že se města a obce v současné době a za 
současné legislativy staly vazaly nadnárodních 
korporátů a  nemají moc možností, jak udržet 
svoje odpadové hospodářství pod kontrolou. 
V BOSu mohu uplatnit svoje dlouholeté zkuše-
nosti v odpadovém hospodářství jak z korporát-
ních, tak i městských společností.

Jaké konkrétní zkušenosti to jsou? Jak 
dlouho se v oboru pohybujete?
K  odpadům jsem se dostal už v  rámci civilní 
služby místo vojny, když jsem po ukončení 
vysoké školy v  roce 2000 nastoupil do dob-
říšského DOKASu. Tam jsem se vlastně dostal 
úplnou náhodou, protože jsem chtěl na civilce 
pracovat v kulturním domě v Dobříši, ale ne-
měli zrovna volné místo. Začínal jsem úplně 
„od píky“ na údržbě, „točil jsem popelnice“, 
asfaltoval, sekal trávu. Po třech měsících jsem 
se stal vedoucím údržby komunikací a  pro-
vozu a  potom jsem odešel na manažerskou 
pozici do nadnárodní odpadářské společnosti 
Remondis a následně AVE. Odtud jsem se vrá-
til do DOKASu a  až do předloňska jsem tam 
byl 11 let jednatelem a výkonným ředitelem.

Jak Vám zkušenosti z DOKASu pomohly při 
zakládání BOSu?
To, co my teď v Mníšku zakládáme, tak na Dob-
říšsku a  Novoknínsku fungovalo už před 25ti 
lety. Tehdy se obce regionu postavily proti plá-
novanému několikanásobnému zdražování, 
které plánovala firma A.S.A. a založily si vlastní 
svazkovou odpadářskou společnost DOKAS 
(zkratka=Dobříš, obce knínské a společníci).

V médiích se objevila informace o tom, že 
jste z DOKASu neodcházel v dobrém. Vede-
ní města Dobříše jako jeden z důvodů Va-
šeho odvolání uvádí nedodržování zákona 
o  veřejných zakázkách a  nesplnění 80% 
objemu zakázek z města. Můžete okolnosti 
Vašeho odchodu z DOKASu osvětlit?
Vedení města Dobříše jsem předložil několik 
návrhů, abychom nemuseli dávat výpovědi 
obcím, kterým jsme sváželi odpad. To by bylo 
úplně proti trendu, který nyní v Čechách na-
stupuje – komunální společnosti. Dále vedení 
města odmítalo v  případě výpovědi obcím 
doplnit tuto ztrátu jinými činnostmi, proto 
hrozilo, že bych tak přivedl společnost do 
úpadku. Jednatel toto ze zákona učinit nesmí, 
má za to zodpovědnost, ručí za to vlastním 
majetkem. To, co po mně na Dobříši poža-
dovali, bylo protizákonné jednání jednatele. 

Na BOSu se mi líbí, že tu jsou politické špičky 
ochotné být jednateli a nést zodpovědnost se 
vším všudy. A tohle na Dobříši nebylo.

Jaký vliv měly výpovědi obcím na obrat 
DOKASu?
DOKAS přišel o obce s cca třemi tisíci obyvateli. 
Jednou z nich je i město Nový Knín, zakládající 
člen našeho svazku. Dokas přišel o zákazníky, 
má stále stejné náklady na zaměstnance i  na 
techniku. V takovém případě nemá vytíženou 
svozovou techniku a lidské zdroje, práce tech-
niky i člověka se tak zdražuje. To již nyní pociťují 
obce, které jsou stále jejich zákazníky – zdraže-
ní o  20%. Z  tohoto důvodu teď musí vedení 
města Dobříše vymýšlet, jakým způsobem dát 
DOKASu práci v rámci odpadového hospodář-
ství tak, aby vytížilo stávající kapacity. S tímto 
postupem jsem nesouhlasil a odmítal ho. Dal-
ším důsledkem této cesty, kterou nastolilo ve-
dení dobříšské radnice je, že se odpad stane 
pro Dobříš dražším. A jestli to promítne do cen 
za svoz obyvatelům Dobříše, to už je na jejich 
rozhodnutí. Jistě ne před volbami.

Jaký vztah máte k Mníšku pod Brdy?
Od 14 let, co jsem byl na dobříšském gymná-
ziu, jsem poznal spoustu spolužáků a spoluža-
ček z  Mníšku. Následně jsem si i  jednu o  rok 
mladší spolužačku vzal a máme spolu dvě děti. 

Deset let jsme společně na Mníšku žili v dom-
ku u  jejich rodičů a  pak jsme se odstěhovali 
do vlastního bydlení na Dobříš. Mníšek jsem 
si za těch 10 let zamiloval, cítím se tu dobře 
a  považuji ho za svůj druhý domov. Mám tu 
hodně přátel, známých i kamarádů, se kterými 
jsem toho hodně prožil. Dokonce jsem Mníšek 
také po nějakou dobu reprezentoval ve flor-
balovém týmu Drtiči Mníšek. Mou spolužač-
kou z gymnázia je i paní starostka Magdaléna 
Davis (tehdy ještě Žofková). To byl také jeden 
z  důvodů, proč jsem se v  projektu vytvoření 
svazkové společnosti angažoval, známe se 
přes třicet let a mám k ní plnou důvěru. 

Na co se nyní ohledně Vašeho nového pra-
covního místa nejvíce těšíte? Potýkáte se 
už s nějakými problémy?
Mám rád, když vzniká něco nového a  je to 
vždy příležitost k  tomu, jak věci dělat lépe, 
než se dělaly dříve. Do nové práce přicházím 
zvenčí, s odstupem, nejsem zahlcen provozní 
slepotou, nezůstávám v  určitých zaběhlých 
kolejích, kdy nevidím to, co může fungovat 
i lépe. Nějaké problémy tu byly při předávání 
zakázky ze strany Komwagu, ale s  tím jsem 
počítal. Problémy samy o sobě neexistují, pro-
blémy vytvářejí lidé. Nicméně bych si tu nerad 
někoho veřejně bral na paškál.

Jak byste zhodnotil více než měsíční fun-
gování společnosti BOS? 
Prvním naším úkolem bylo převzít svoz odpa-
dů ve městě Mníšek pod Brdy tak, aby občané 
nezaznamenali žádnou změnu, což se, mys-
lím, povedlo. Samozřejmě, že bylo pár nevy-
vezených popelnic, protože byli lidé zvyklí, že 
někde se jezdilo až odpoledne, a ne už ráno, 
ale rád bych všem připomněl, že máme svozo-
vý den a nikoli svozovou hodinu. Svozové dny 
směsného komunálního odpadu zůstávají 
v Mníšku stále stejné, pondělí a úterý.

Jak byste vyhodnotil Váš tým?
V tomto ohledu se nám daří, převzali jsme na 
svoz odpadu pět zaměstnanců z  Komwagu, 
takže znají svozová místa a začátek svozu se tak 
výrazně zjednodušil. Naši zaměstnanci chodí 
do práce včas, nemusím někoho nahánět ráno 
na mobilu, protože by nepřišel a neměl by kdo 
svézt popelnice. Občané Mníšku mohou být 
v tomto ohledu v klidu, protože mají zajištěnou 
službu a  pracují pro ně spolehliví lidé. Místní 
lidé tu práci vždy mít budou a na to, abychom si 
vyvezli popelnice, nepotřebujeme nikoho, kdo 
sedí v Rakousku (akcionáři Komwagu). 
Lidé jsou klíčoví, podle toho, jaký tým vytvoří-
me, firma bude fungovat. Vždy je důležité, aby 
lidé cítili určitou sounáležitost a odpovědnost 
jeden za druhého, aby to nebyla snůška indi-
vidualit. 

Od poloviny prosince 2021 funguje v  Mníšku pod Brdy nová společnost pro svoz odpadů.  
Brdská odpadářská společnost, s.r.o. (BOS), která zajišťuje svoz komunálního a tříděného odpadu. 
Jejím výkonným ředitelem se stal Mgr. Jan Marek, který má s  vedením podobných společností 
bohaté zkušenosti a Mníšek pod Brdy je mu, podle jeho vlastních slov, druhým domovem.

Mgr. Jan Marek (* 1976 v Příbrami)
Do svých 4 let bydlel na Dobříši, pak se 
s  rodiči přestěhovali do Prahy. Vystudoval 
dobříšské Gymnázium Karla Čapka a Peda-
gogickou fakultu Univerzity Karlovy (obory 
dějepis a společenské vědy). V letech 1997–
2007 bydlel v Mníšku pod Brdy, potom už 
jenom na Dobříši. Jednatelem a výkonným 
ředitelem firmy DOKAS Dobříš, s.r.o. byl 
v letech 2009–2020, od roku 2021 je výkon-
ným ředitelem BOS, s.r.o.
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Takže nové zaměstnance v současnosti ne-
přibíráte?
V  současné době jsou u  nás do března pra-
covní pozice naplněny. Další zaměstnance 
budeme potřebovat od dubna. Jedná se 
o závozníky a zejména o řidiče s oprávněním 
skupiny C a  s  profesním průkazem. Z  po-
čátku února nám bude dodáno naše první 
velké svozové auto se třemi osami (stávající 
je zápůjčka) a  máme k  dispozici ještě jedno 
užitkové auto. Na jaře plánujeme nákup ještě 
menšího svozového vozu, abychom se do-
stali do všech uliček a zákoutí okolních obcí, 
zejména v  obci Čisovice. Od dubna začnou 
jezdit už dvě naše posádky.

Co byste navrhoval za vylepšení?
Ambicí nové společnosti BOS je spolupráce 
s  obcemi na zlepšení systému svozu a  na-
kládání s  odpady v  rámci Mníšku pod Brdy 
a přilehlého regionu. Zdokonalit systém, aby 
byl ekonomicky co nejúspornější a  provoz-
ně co nejefektivnější. Optimální rozsah pro 
efektivní systém je svozová oblast o velikosti 
minimálně čtyřiceti tisíc obyvatel a více. Pro-
to nyní vzniklo memorandum o  spolupráci 
mezi svazky mníšeckého a  poberounského 
regionu. Společně již kritérium rozlohy svo-
zové oblasti začínáme naplňovat.
Hlavním důvodem nově vznikajících komu-
nálních společností je skutečnost, že v  roce 
2030 skončí likvidace odpadů formou sklád-
kování, již nyní se výrazně zvyšují poplatky za 
ukládání odpadů na skládky. Zejména proto 
se snaží mít obce množství vyprodukované-
ho odpadu pod kontrolou. Stávající svozové 
společnosti se zdráhají odpady vážit z  dů-
vodu, že vyjde najevo manipulace s  tunami 
ve prospěch – neprospěch vůči jednotlivým 
obcím. Svozové společnosti tak činí z  důvo-
du pro ně ekonomické výhodnosti na zákla-
dě rozdílu systému plateb obcí (za „známku“ 
či za svezenou tunu). Pak se nabízí připisovat 
odpad obcím, které platí za svezenou tunu 
odpadu. 

Na mníšeckých sociálních sítích se obje-
vily informace o  tom, že svážíte odpadky 
SUVečkem, jaké máte pro to vysvětlení?

Přiznávám, že mám rád pohodlí svého vozu 
a  nechtěl jsem trápit městskou multikáru. 
Místo toho, abych z  počátku zvyšoval nákla-
dy společnosti a přijímal člověka, který bude 
mít vytížení jeden až dva dny v  týdnu, tak 
jsem tyto práce dělal sám. Mělo to i pragma-
tický důvod, chtěl jsem mít perfektní přehled 
o Mníšku, abych se orientoval při případných 
reklamacích občanů, kdy se k nim nedostane 
svozový vůz a  podobně. A  takový přehled 
bych si z kanceláře neudělal. Ale mohu všech-
ny paparazzi uklidnit, SUVečko s  vozíkem už 
odpad nesváží, protože jsme za tímto účelem 
pořídili techniku. 

Takže do svozu se zapojujete i Vy osobně 
jako ředitel společnosti?
Na Mníšku mě už mohli lidé na „popeláku“ 
občas potkat. Nejsem úplně typ kancelářské-
ho člověka a mám rád, když si můžu sáhnout 
na něco, o čem se bavím. Já se popelnic ne-
bojím, nemám problém s tím převléknout se 
do montérek a svážet sám. Když jsem končil 
své angažmá v  DOKASu, tak jsem si na roz-
loučenou poslední den s  chutí popelnice 
„zatočil“.

Jak se Vám zatím jeví obyvatelé Mníšku 
v oblasti třídění odpadu?
Pokud mohu srovnat například Dobříš s Mníš-
kem, tak jejich obyvatelé jsou na tom, co se 
týká etiky třídění, na podobné úrovni. Na 
Mníšku je v  nádobách na tříděný odpad po-
měrně dost nečistot, které patří do komunál-
ního odpadu. Je to zejména z důvodu různé-
ho typu nádob na tříděný odpad. Zatímco na 
Dobříši se používají nádoby se spodním vý-
sypem (tzv. zvony), které mají malý otvor pro 
vhazování odpadu, na Mníšku máme kontej-
nery s horním výsypem. To znamená, že těch 
pár lidí, co ne dobře třídí, do separovaného 
odpadu vhazuje směsný odpad „po celých 
taškách“. Pro město to ve výsledku znamená 
zvýšení nákladů za svoz a  likvidaci odpadů. 
V rámci předcházení vzniku odpadů by se mi 
na Mníšku ve sběrném dvoře líbil tzv. VEM 
DEJ, kdy mohou zájemci přinášet a  odnášet 
věci, které nejsou poškozené a ještě naleznou 
upotřebení.

Od ledna 2022 již fungujete nejen na úze-
mí Mníšku, ale v rámci Dobrovolného svaz-
ku obcí TS Brdy a Hřebeny. Jak spolupráce 
funguje?
V  současné době svážíme Mníšek pod Brdy, 
Nový Knín a  Voznici. Od března přibudou 
Zahořany, od dubna Trnová a Klínec a od čer-
vence Čisovice. Vždy v  závislosti na tom, od 
jakého data u  nich skončí svozy stávající do-
davatelé svozu odpadu. Musím říct, že mě sta-
rostové i další zástupci svazkových obcí mile 
překvapili, protože se aktivně zajímají o úskalí, 
která rozjezd společnosti přináší. 
Musím složit obrovskou poklonu starostům 
a vedením obcí, které do tohoto projektu šly, 
a navíc ve volebním roce 2022. Jsou si vědomi 

toho, že každý nový projekt nese určitá rizika. 
A  jestli někdo jde ve volebním roce do tako-
véhoto projektu, tak je vidět, že je skutečně 
ryzí a je přesvědčen o tom, že projekt má smy-
sl a  není to z  jejich strany laciný populismus 
a  prospěchářství. Dělají to doslova a  do pís-
mene pro lidi, protože vědí, že to má přesah 
na několik desetiletí. Kdyby se takto chovaly 
naše vlády, tak je naše země úplně jinde.

Vystudoval jste učitelství obor dějepis–
společenské vědy. Plánujete se vystudova-
né profesi ještě někdy věnovat?
Mě baví mladí lidé, protože jsou přímí, jejich 
styl mi vyhovuje. Učitelství jsem si vyzkoušel, 
když jsem pár měsíců učil na gymnáziu v Om-
ské ulice ve Vršovicích. Když jsem pak před 
2 lety skončil v  DOKASu, tak jsem uvažoval 
i o variantě, že bych mohl učit pár hodin týd-
ně na částečný úvazek. Musím se ale přiznat, 
že mě nikdy nepřestalo iritovat zvonění. Ne-
dělá mi dobře, když mi zvonek diktuje režim 
dne. 

Předpokládám, že celý den neřešíte jenom 
odpady. Jak trávíte Váš volný čas? Máte ně-
jaké koníčky?
V  současné době skutečně řeším odpady 
celé dny. Mám rodinu, rád sportuji, snažím 
se hýbat. Mám rád kolektivní sporty – hokej, 
fotbal i pivko, co k tomu patří. Lezu po ho-
rách, jezdím na kole, hraji badminton atd. Se 
zálibou vyvětrám svoji Černou perlu – Har-
ley–Davidson, miluji i  chvíle s přáteli na ja-
chtě. Jsem aktivní muzikant, hraji na kytaru, 
s  kamarády máme rockovou kapelu MUDr. 
Faker, což bych volně přeložil jako Doktor 
Balamutič. 

Libor Kálmán

Foto: archiv Jana Marka

S kapelou v 15 letech (Jan Marek vlevo)
Foto: archiv

s   t í m  př ev lé k n o u t  s e  d o  m o nté r e k  a   s v áže t  s á m
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Poslední adventní neděle patřila romantické hudbě

K o n e c  Š t ě d r é h o  d n e  o d t r o u b i l i  p o z o u n é ř i

M n í š e c k ý  k o s t e l  r o z e z n ě l a  Č e s k á  m š e  v á n o č n í

Během koncertu zazněly písně různých žánrů, 
například zhudebněná modlitba Ave Maria, mu-
zikálová Já jsem ty a ty jsi já či romantická s eko-
logickým podtextem Jak pláče strom. Velký pro-
stor byl věnován hoboji Viléma Veverky, v jeho 
podání zazněly Bluesy a především filmová (Mi-
sie) Gabriel’s  Oboe z  dílny Ennia Morriconeho. 
Odměnou divákům, kteří si koncert přišli užít do 
barokní lodi mníšeckého kostela, byly tři zahra-
niční koledy (původem andaluské a katalánská) 
zpívané v duetu Zory Jandové a její dcery Esther 
Mertové. Koncert zakončily české koleda z pera 
barokního skladatele Adama Michny z Otrado-
vic a lidová Byla cesta, byla ušlapaná.

Koncert si můžete připomenout na videozázna-
mu na adrese: www.bit.ly/AdventMnisek.

Libor Kálmán (text i foto)

Za drobného mrholení odtroubilo konec 
Štědrého dne pět pozounérů. KARLŠTEJNŠTÍ 
TRUBAČI vůbec poprvé za dobu, kdy vystu-
pují 24. prosince v Mníšku pod Brdy (od roku 
2006), koncertovali v  prostoru tzv. márnice 
v kostelní zdi. Rádi přivítali dočasné přístřeší, 
které před nepříznivým počasím ochránilo 
jejich žesťové nástroje a noty. Koncert si nene-
chaly ujít desítky diváků, kterým zahráli koledy 
jako Půjdem spolu do Betléma, Štědrý večer 
nastal, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám no-
viny, Štědrý večer nastal, Veselé vánoční hody 
a nechyběli ani Nebeští kavalérové barokního 
skladatele Adama Michny z Otradovic.

Za zády měli hudebníci krásný dřevěný bet-
lém z dílny akademického malíře, mníšeckého 
rodáka Vladimíra Větrovského, který členové 
spolku ROREJS nasvěcovali vždy po setmění 
až do začátku ledna.

Karlštejnští trubači aneb Pražské žesťové 
sdružení pozounérů začalo oficiálně svoji 
činnost v létě roku 1994 na hradě Karlštejně. 
Hrají převážně středověké intrády a slavnost-
ní fanfáry, různé středověké tance a písně. Od 
roku 2006 vystupují také v Mníšku pod Brdy.

Libor Kálmán (text i foto)

Diváci ve zcela zaplněné lodi mníšecké kos-
tela (stálo se až ke vchodovým dveřím) si 
užívali vánoční atmosféru za zvuků nejoblí-
benější české církevní skladby. Vyslechli pří-
běh o zvěstování Kristova narození a přícho-
du pastýřů k  jesličkám, který před 225 lety 
zkomponoval rožmitálský kantor Jakub Jan 
Ryba. Symbolicky ho vyslechli v tom samém 
kostele, na jehož kůru hrával Ryba, když bý-
val v letech 1788–1789 učitelským pomocní-
kem v mníšecké škole.
V  závěrečném pásmu koled zazněly lidové 
Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus 
Pán, Nesem vám noviny, Já bych rád k  Bet-
lému, Dej Bůh štěstí tomu domu, Veselé vá-
noční hody nebo Chtíc aby spal barokního 
skladatele Adama Michny z  Otradovic. Cel-
kem se představilo 46 hudebníků a zpěváků 

z Komorního orchestru a sboru Praga Came-
rata a Mníšeckého chrámového sboru v čele 
s dirigentem Vojtěchem Jouzou. Svými skvě-
lými výkony si vysloužili mohutný závěrečný 
aplaus.
Pro všechny zájemce o „Rybovku“, kteří se už 
do kostela nedostali, připravila mníšecká rad-
nice přímý přenos (obraz i zvuk) na pěší zóně. 
Desítky zájemců si tak užívaly kouzelnou vá-
noční atmosféru mezi poletujícími sněhovými 
vločkami.

Koncert si můžete připomenout na videozá-
znamu na adrese: 
www.bit.ly/RybovkaMnisek.

Libor Kálmán 
(text i foto)

Čtvrtou adventní neděli 19. prosince se v mníšeckém kostele sv. Václava konal koncert Zory Jandové 
(zpěv), Zdenka Merty (klávesy) a  jejich hostů Esther Mertové (zpěv), Petry Malíškové (violoncello) 
a Viléma Veverky (hoboj).

Krásný kulturní zážitek čekal na všechny, kteří na Boží hod 25. prosince přišli do mníšeckého kostela 
sv. Václava, aby se zaposlouchali do ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ.

Zleva: Zdenek Merta, Petra Malíšková, Esther Mertová, Zora Jandová a Vilém Veverka

Pražské žesťové sdružení pozounérů

Zahájení „Rybovky“ zvoláním  
„Hej mistře, vstaň bystře!"
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KNIHY PRO DĚTI

AGNES A ODEMČENÝ SEN / Tuutikki Tolonen
Dobrodružný příběh, ve kterém jedenáctiletá 
Agnes postupně odkrývá tajemství staré té-
měř sto let.

HOLKY A KLUCI POŘÁD ZLOBÍ
Martina Drijverová
Příběhy o různých slabostech a nedokonalos-
tech pobaví a  přimějí k  zamyšlení, některým 
dětem nastaví zrcadlo a možná je ponouknou 
ke zlepšení.

PLANETARIUM / Raman Prinja
Vítejte v Planetariu. Tohle muzeum má otevře-
no, kdykoli se vám zachce. Za jeho branami na 
vás čeká pozoruhodná sbírka vesmírných tě-
les od drobných ledových měsíců po obrovité 
galaxie.

V ZAJETÍ VIDEOHRY / Dustin Brady
Sci-fi příběh, ve kterém dva šesťáci uvíznou ve 
světě videohry, kde je čeká spousta nebezpeč-
ných dobrodružství. 

JAK SI UDĚLÁME ZEMĚKOULI
Milena Lukešová
Hravé interaktivní vyprávění o  Zemi a  jejím 
postavení ve vesmíru. Knížka podporuje tvo-
řivost, rukodělnou činnost, a hlavně pomáhá 

rozvíjet prostorovou představivost dětí spo-
jením textu s názorným a zároveň poetickým 
zobrazením v ilustracích.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

LUDMILA Z PODĚBRAD / Hana Whitton
Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Podě-
brad, se stala loutkou v otcově sňatkové poli-
tice. Proti její vůli se rozhodl provdat ji za Vla-
dislava Jagellonského, aniž by bral v potaz její 
lásku ke knížeti z Lehnice.

ZÁKON NEVINY / Michael Connelly
Detektivní román, v němž se Harry Bosch, bý-
valý policista z oddělení vražd, snaží nevlast-
ního bratra, právníka Michaela Hallera, očistit 
ze závažného, nicméně křivého a vykonstruo-
vaného obvinění.

POHŘEB BEZ NEBOŽTÍKA
Macho Milan
Společensko-kritický román pojednávají-
cí o  normalizačním a  porevolučním období 
z pohledu jedné české rodiny. 

RODINNÝ HOTEL 
Michaela Grünigová Úvodní část ro-
dinné ságy o  hoteliérské rodině, která stojí na 
počátku svého podnikání v německém přímoř-
ském letovisku Heiligendammu.

TAJEMSTVÍ MÉHO OTCE / Rachel Givney
Román australské autorky vypráví spletitý pří-
běh odehrávající se po 1. světové válce a těšně 
před 2. světovou válkou.

MOJE SVÁTEČNÍ PEČENÍ / Josef Maršálek
V  kuchařce Moje sváteční pečení se s  vámi 
Josef Maršálek podělí nejen o  svých šedesát 
originálních receptů, ale i o tajné tipy, jaké ni-
kdo jiný nezná a předvede vám, jak z klasické-
ho cukroví udělat něco naprosto výjimečného 
a svátečního.

PRVNÍ KREV / Angela Marsonsová
Napínavý detektivní román je prequelem po-
pulární kriminální série čítající již jedenáct dílů 
a vrací se k úplným počátkům detektivní kari-
éry inspektorky Kim Stoneové a jejího týmu. 

STÍNY SVĚTA / Andreas Izquierdo
Historický román o  zanikajícím starém světě 
a dospívání. I ty nejtemnější dny může prozá-
řit světlo.

KULATÝ SVĚT / Iva Pekárková
Šokující výpověď o životě obyvatel známého ví-
deňského uprchlického tábora Treiskirchen z po-
čátku 80. let 20. století. Uprchlíci ze všech koutů 
světa se v této přestupné, pro někoho i poslední 
stanici postupně odpoutávají od kořenů.
 Tereza Bauerová, knihovnice

Představujeme čtenářům nové knihy v městské knihovně
knihovna.mnisek.cz / telefon: 318 592 552, 731 693 021 / e–mail: knihovna@mnisek.cz

Dětský muzikál potěšil před Štědrým 
dnem a přispěl na dobrou věc

Rok 2021 
v městské knihovně

Do posledního místa zaplněný velký sál sledoval 
výborné výkony 14 dětských účinkujících, kteří 
sehráli a zazpívali muzikál na biblické téma s ná-
zvem UŽ SVĚTLO NA SVĚT PŘIJÍT MÁ.

Autorkami muzikálu, který měl v  Pavilonu 
svou premiéru, jsou Pavla Nováková a  Da-
niela Feltová z  mníšecké farnosti. V  muzi-
kálu účinkovali: Matyáš, Anna a  Veronika 
Novákovi, Miriam a  Kristýna Kopeckých, 
Marie Pourová, Martina Krejčová, Julie For-
stereviczová, Aneta Ondráčková, Karolína 
Schincke, Barbora Vařílková, Markéta Ptáč-
ková, Líba Hrubá a Šimon Večeřa. Hudební 
doprovod zajistila na klávesy Pavla Nováková. 

Muzikál líčí putování Marie a Josefa z Nazare-
tu do Betléma kvůli nařízenému sčítání lidu. 
Andělským přičiněním však dojde k  posunu 
času a Josef s Marií se ocitnou v současnosti.  
V Betlémě dvojici ve všech domech odmítají, 
protože mají údajně plno nebo spoustu jiné 
práce: uklízení, pečení cukroví a podobně. Na-
konec naleznou útočiště ve chlévě, kde Marie 

porodí syna Ježíše a kam jim jejich kamarádi 
přinesou dárky.
Kulturní akce měla i charitativní rozměr, neboť 
dobrovolné vstupné putovalo na dobrou věc. 
Výtěžek ve výši 9 132 Kč přispěje na pro-
voz Azylového domu sv. Ludmily v Mokro-
vratech.
Všem štědrým dárcům děkujeme!

Akci pořádala Římskokatolická farnost Mníšek 
pod Brdy.

Libor Kálmán
(text i foto)

Na úvod trochu statistiky, ať to máme rych-
le za sebou. V  loňském roce měla knihovna 
601 registrovaných čtenářů, z  toho 273 dětí. 
Vypůjčili jsme 17 607 knih, časopisů a  spole-
čenských her. V rámci meziknihovní výpůjční 
služby jsme čtenářům půjčili 234 knih. Nakou-
pili jsme 869 nových titulů. Knižní fond tak má 
28 561 svazků.
Naše webové stránky se přestěhovaly na 
stránky města do sekce volný čas, ale nebojte, 
stále platí adresa www.knihovna.mnisek.cz, 
kde najdete i online katalog, který v loňském 
roce navštívilo 3 593 uživatelů.

Pořádali jsme spoustu kulturních a  vzdělá-
vacích akcí, kterých se zúčastnilo 539 dětí 
a dospělých. Z nejzajímavějších třeba Dětský 
den, příměstský tábor, dlabání dýní spojené 
se strašidelným čtením, sázení stromů v rám-
ci nově vznikající komunitní zahrady, knižní 
bazar a  Noc s  Andersenem. Besedy pro děti 
z mateřských, základních škol a jedna návště-
va Střední školy knižní kultury. 

Těšíme se na Vás i v roce 2022 u nás v knihovně.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

Na všechny, kteří zavítali ve čtvrtek 23. prosince do mníšeckého 
Pavilonu, čekal předvánoční hudební dárek.

Společná fotografie účinkujících s autorkami muzikálu
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Vážení občané Mníšku, vážení rodiče,
dovolte, abych Vás krátce pozdravila a popřála 
Vám vše dobré v roce 2022. Máme asi všichni 
více starostí než v letech minulých. Obáváme 
o  zdraví své i  našich blízkých, řešíme změny 
dodávek energií, řešíme často ekonomické 
dopady v  našich domácnostech a  vy rodiče 
pak zachování úrovně vzdělávání v  součas-
ných podmínkách výuky. 
Co se týká vzdělávání, naše ZŠ dělá maximum 
pro Vaši spokojenost a vzdělávání našich žáků, 
byť není naše práce v této době vůbec jedno-
duchá. 
Já sama osobně jsem naplněna optimismem, 
vysvětlím Vám proč. Všechny potíže a problé-
my jsou řešitelné, pokud je na všech stranách 
vůle, snaha a ochota se dohodnout.  A já bych 
tímto chtěla poděkovat ostatním třem ředitel-
kám školských zařízení v Mníšku pod Brdy za 
to, jak mezi námi probíhá komunikace a spo-
lupráce. Neformálně průběžně komuniku-
jeme a  jsme všechny čtyři schopny pracovat 
na odhadu dalšího vývoje a domlouvat se na 
koordinovaném postupu. 

Jedna věc jsou odhady demografických stu-
dií a věc druhá je realita. A ta je taková, že již 
několikátý rok po sobě ZŠ Komenského 420 
musí stále znovu řešit kapacitní přetíženost.  
Se změnou vedení KÚ došlo i ke změně v při-
jímání žáků a  nyní již nenastává situace, kdy 
nám KÚ nařizoval přijímat žáky z  okolních 
obcí, aniž by Město mělo s těmito obcemi uza-
vřenou smlouvu.
Je mi upřímně líto rodičů z okolních obcí, kteří 
možná počítali s umístěním svých dětí do naší 
školy. Já jsem však už musela zastavit mimo jiné 
např. i přijímání žáků do šestých tříd z okolních 
obcí, jejichž rodiče měli zájem o  přestup do 
naší čím dál více preferované školy.
Pokládám za svou primární povinnost zajis-
tit místo pro nástup prvňáčků z  Mníšku pod 
Brdy. To se podle všech předpokladů podaří, 
ale bohužel zájemci z okolních obcí i zájemci 
o přestupy ve vyšších ročnících budou muset 
hledat jiné řešení.
Závěrem bych ještě chtěla moc poděkovat 
paní ředitelce Krákorové za maximální pocho-
pení a vstřícnost při řešení „stravovací krize“.

Protože se dlouho nedařilo nalézt žádné schůd-
né řešení, oceňuji její věcný přístup. I díky ní se 
mi nakonec podařilo vymyslet a začít realizovat 
řešení, které sice není systémové, ale pouze 
dočasné, dá však vedení Města více prostoru 
navrhnout a dokončit řešení definitivní.
Proto bych chtěla tento příspěvek ukončit op-
timisticky. Jsem moc ráda, že Vás mám. Vás, 
ředitelky ZŠ a MŠ, se kterými spolupracuji, Vás 
rodiče, kteří nás chápete a podporujete, i Vás 
ostatní, co nám fandíte.
Děkuji a mějte se krásně, nejen v začínajícím 
roce 2022. Vaše Michaela Pažoutová

Mgr. Michaela Pažoutová

Ráda bych Vás informovala o vývoji situace tý-
kající se stravování ve školní jídelně. 
Poprvé v  únoru roku 2021 Základní škola Ko-
menského 420 informovala vedení Města o  li-
mitech kapacity školní jídelny. Bylo jasné, že jí-
delna nebude schopna kvůli navýšení kapacity 
školy, zajistit stravování pro všechny zájemce. 
Od té doby probíhala komunikace s  vedením 
Města o  tom, jak zajistit obědy všem zájem-
cům, především ZŠ Komenského 886 a zaměst-
nancům. Zástupci Města na každém jednání 
slíbili, že řešení přinesou.

Ani po několika 
intenzivních jedná-
ních se nepodařilo 
najít vhodné řeše-
ní. Když ani disku-
se na posledním 
zasedání zastupi-
telstva nepřinesla 
shodu na formě ře-
šení krizové situa-

ce, oslovila paní ředitelka Pažoutová hned druhý 
den po jednání zastupitelstva Ing. Rotreklovou, 
která zpracovávala pro Město projektovou do-
kumentaci na kompletní rekonstrukci. Dohod-
ly se na zpracování kompromisního projektu 
pro navýšení varné kapacity na 1050 strávníků. 
S  touto variantou Město nepočítalo, nicméně 
paní Rotreklová konstatovala, že by to neměl 
být problém a slíbila maximální součinnost.
Paní ředitelka Pažoutová v návaznosti na infor-
maci od paní Rotreklové ihned požádala pana 
místostarostu Sáblíka, zda jí dá souhlas celou 
záležitost vyřešit v  režii ZŠ Komenského 420. 
A souhlas dostala.
Od srpna 2021 jsem se podílela na hledání ře-
šení stravování v jídelně ZŠ Komenského 420, 
proto jsme se s paní ředitelkou dohodly, že ce-
lou záležitost zprocesuji.
V tuto chvíli již má škola od paní Rotreklové do-
kumentaci pro potřebné úpravy školní kuchyně 
v elektronické podobě. Souběžně škola požáda-
la Krajskou hygienickou stanici Středočeského 

kraje o navýšení varné kapacity školní kuchyně.
A  z  čeho bude Základní škola Komenského 
420 celé navýšení varné kapacity financovat? 
Škole již byly vyplaceny finanční prostředky 
z  projektu iROP na vybavení učeben, takže 
nebude muset čerpat tyto finance z  rezerv-
ního fondu. Proto může prostředky z  rezerv-
ního fondu použít na financování vybavení 
a úprav potřebných k navýšení varné kapacity 
na 1050 strávníků. Dle návrhu Ing. Rotreklové 
bude potřeba koupit další myčku, ohřevný 
box a drobné vybavení kuchyně.
Škola tak dočasně zajistí stravování pro všechny 
současné zájemce o stravování do té doby, než 
zájemkyně o  provozování varných služeb v  ka-
várně Pavilonu provede nezbytné úpravy a bude 
moci tuto činnost zajistit v tomto prostoru.
Věřím, že další časový prostor získaný díky 
operativnímu přístupu vedení školy již bude 
postačovat k tomu, aby byla celá záležitost vy-
řešena definitivně. Daniela Páterová, 

zastupitelka města Mníšek pod Brdy

Nové informace ke stravování žáků ZŠ Komenského 886 
a zaměstnanců ZŠ Komenského 420

Daniela Páterová, DiS.

C h a l o u p k a  p ř e j e  v š e m  š ť a s t n ý  n o v ý  r o k  2 0 2 2

Stromeček věnoval dětem i  obyvatelům Ry-
maně městský úřad, za což velmi děkujeme. 
Pro nás, děti i jejich rodiče bylo zdobení velmi 
krásným zpestřením adventního času, kte-
rý patří především rozjímání, dobročinnosti 
a radostnému očekávání příchodu Ježíška. Po 
společné práci jsme si zazpívali koledy a po-
svačili upečenou vánočku. A  tím pro nás pu-
tování rokem 2021 skončilo. Ale již se nemů-
žeme dočkat toho, co nám přinese nový rok 
2022.

Dovolte mi, abych poděkovala jménem ce-
lého týmu Chaloupky za skvělé děti, úžasné 
rodiče, za toleranci, pochopení i pomoc, které 
se nám za uplynulý rok dostalo. A  ráda bych 
všem popřála šťastný a požehnaný rok 2022, 
který bude jistě v mnohém ještě lepší než rok 
minulý. Těším se, až se spolu opět setkáme 
a vykročíme vstříc novým zážitkům, radován-
kám a smíchu. Lucie Šarmanová, 

ředitelka Jesle a školka Chaloupka (text + foto)

Stejně jako loni i  letos jsme s  dětmi z  Chaloupky ozdobili vánoční stromek u  kaple Panny Marie 
Svatohorské v Rymani.

Děti u vánočního stromku před rymaňskou kaplí
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E k o l o g i c k é  p r o j e k t y  n a p ř í č  n a š í  š k o l o u

Ž á c i  Z U Š k y  k o n c e r t o v a l i  v   m n í š e c k é m  k o s t e l e

Čtvrteční den se týkal žáků prvního stupně, 
a tak se projekty chystaly s ohledem na jejich 
věk. Přes témata recyklace a  třídění do zná-
mých žlutých a modrých kontejnerů si vysvět-
lili, že baterie nepatří do komunálního odpa-
du a co to vůbec ten komunální odpad je. Děti 
už ví, proč nevyléváme použitý olej do výle-
vky a  jak s ním pak nakládáme. Po zhlédnutí 
výukového materiálu si žáci mohli také osahat 
materiály vznikající po zpracování plastových 
obalů. 
Děti (již od prvních tříd) se seznámily s problé-
my kácení deštných pralesů, jak se chováme 
k našemu lesu a proč je pro nás důležité snažit 
se o zdravou půdu. Problematika palmového 
oleje je také neminula a někteří z nás se roz-
hodli začít číst složení kupovaných výrobků. 
Překvapením dne byli čtvrťáci, kteří s upřím-
nou zvídavostí debatovali nad ekologickými 
kosmetickými a menstruačními pomůckami.
To, co na druhém stupni naše děti už mají 
dávno osvojené, se tedy neprobíralo při pá-
tečních projektech, a  otvírala se témata jako 
ekologické katastrofy, testování na zvířatech 
a plastové ostrovy. Vedly se diskuze nad nej-
různorodějšími tématy. 
Udržitelná móda neoslovila pouze dívky 
a fakt, že co je drahé, nemusí být nutně kva-
litní, už naštěstí nepřekvapil nikoho.  V duchu 
„nový život pro staré věci” se v sedmých a os-
mých třídách ubíral projekt, při němž se uká-

zalo, že mnohým dnešním puberťákům chybí 
manuální práce a že ti, kteří mají doma dílnu, 
stoupli v očích spolužáků při rozeznání rozdí-
lu mezi hoblíkem a pilníkem. Někteří žáci, pro 
potěchu pedagogického personálu, vypadali, 
že by snad i TikTok za manuální činnost vymě-
nili. 
Starší žáci si doplnili informace i  o  ekologic-
kých katastrofách, o kterých Netflix nenatočil 

seriál. Dokumenty a následné diskuze o ekolo-
gickém zemědělství, těžbě lithia, ostravských 
lagunách zaujaly mnohé z nás. 
Naše projektové dny nás baví, přináší nám 
spoustu zajímavých informací a zážitků, a my 
jsme rádi, že naší zpětnou vazbou jsou mnoh-
dy velmi zajímavé otázky našich zvídavých 
žáků.

Marianna Srp

Slovem doprovázely děti z  dramaťáku, který 
vede v  ZUŠce herečka divadla Ypsilon, paní 
Renata Rychlá. Na vystoupení promluvila i paní 
starostka Magdaléna Davis. Mimo „tradiční“ vá-
noční hudbu mohli posluchači dále slyšet nejen 
díla klasických autorů, ale i moderní a popové 

sklady. Sbor zazpíval například písničku Vánoč-
ní, která je známá v podání Johnyho Machetta 
a Teri Blitzen, zazněla píseň What a Wonderful 
World a soubor pod vedením pana učitele Fili-
pa Slavíka předvedl skladbu svého pana učite-
le – Večer v Bulharsku. V prostoru kostela zněly 

nádherně lesní rohy, na které zahrály s  paní 
učitelkou Adélou Turek její žákyně. Ve svato-
stánku byly slyšet i pro tento prostor netradiční 
nástroje, jako jsou například elektrická kytara, 
bicí a saxofon. Vše ale krásně ladilo a my moc 
děkujeme panu faráři, který nám opakovaně 
umožnil koncertovat v takovém krásném a svá-
tečním prostředí. Z  koncertu vznikl krátký se-
střih, který je i s fotogalerií dostupný na webu 
a sociálních sítích školy.
A co nás v nejbližší době čeká? Na konci led-
na proběhne vernisáž pololetní výstavy mní-
šeckého výtvarného oddělení. Tu pak budete 
moci zhlédnout v prostoru Pavilonu, kde pro-
běhne i v rámci vernisáže projekce filmů žáků 
Filmové tvorby. V  sále Pavilonu proběhne 
i pololetní představení tance.
Pokud situace dovolí, proběhne řada soutěží, 
a  tak se všichni pilně připravují. Jak naši žáci 
v kláních obstáli, se dozvíte v některém dalším 
čísle nebo na webu a dalších informačních ka-
nálech školy.

Dodatečně šťastný nový rok všem přeje ZUŠka.

za ZUŠ Řevnice Simona Hrubá

V dnešní době se slovo ekologie skloňuje všemi směry a někdy se zdá, že mnohým z nás už chybí 
chuť myslet ekologicky. Jak ale ukázaly projektové dny, děti naší školy jsou od útlého věku schopné 
popsat třídění, jestli citrusy patří do kompostérů, anebo z jakého materiálu mají mikiny.

Krásný vánoční koncert odehráli 2. prosince mníšečtí žáci a pedagogové v kostele sv. Václava.

Foto: Lenka Živná

Foto: archiv autorky
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M n í š e č t í  v o l e j b a l i s t é  h o d n o t í  r o k  2 0 2 1

Dorostenci mají nové teplákové soupravy

Snažíme se nezahálet. Bohužel jsou zde věci, které se nás dotýkají, věci, 
které jsou pro všechny nepříjemné a ovlivňují nás. Já věřím, že se s nimi 
naučíme žít, nebudeme si stěžovat a raději se podíváme s optimismem 
do dalších volejbalových let, které jsou před námi.
Během krátké doby se nám podařilo vzkřísit mužský oddíl, který zahájil 
třetí soutěžní ročník.
Co nám všem udělalo velkou radost v našem oddíle v letošním roce je, 
že jsme oživili i ženský oddíl, který trošku divoce, ale přesto zahájil letos 
první soutěžní ročník 2021/2022.
A co víc. Snažíme se o třetí „smíšený“ oddíl mužů a žen. Ten se sice rodí 
trošku bolestivěji, ale vypadá to, že se zrodil a za to jsem rád. „Smíšený“ vo-
lejbalový oddíl mužů a žen si vzali pod svá křídla naši veteráni Jan Černý 
a Petr Kasl a jako správní sokolové jdou svým elánem a chutí příkladem 
mnohem mladším sportovcům. Za což jim patří velké poděkování.

Ženy
Ženský volejbalový oddíl jsme v  červenci zaregistrovali a  28. 8. jsme 
už odehráli první zápasy. Děvčata se stmelila během krátké doby, jsou 
moc šikovná a zodpovědná. Z osmi zápasů pět vyhrála, což je perfektní 
a jsou na třetím místě v tabulce naší skupiny. Za to patří dík nepostra-
datelné kapitánce a  blokařce Kateřině Smělé, nekompromisní sme-
čařce Tereze Kašparové, hbité nahrávačce Veronice Trojanové, pro 
tým nesmírně důležité smečařce Lence Pivokonské, bojovné blokař-
ce Daně Starcové, stále zlepšující se blokařce Markétě Havlíčkové, 
velezkušené univerzálce Saše Tesařové, malé ale šikovné smečařce 
Tereze Slámové, v  životní formě hrající smečařce Lence Jandové, 
soustředěné smečařce Gabriele Galbavé, univerzální nahrávačce Syl-
vě Lysé a studentce Denise Marečkové. Jistě uznáte, že pro každého 
trenéra je radost trénovat takovéto hráčky. Cíl u děvčat máme hodně 
těžký. Umístění do 6. místa, tak uvidíme.

Muži
Mužský volejbalový oddíl TJ Sokol Mníšek pod Brdy ukončil v červnu 
tuto zvláštní covidovou sezónu, kdy nikdo nepostupoval a ani nesestu-
poval ve všech soutěžích.
Kluci po krátké květnové přípravě naskočili přímo do play off a dohráli sezó-
nu 2020/2021. A zde si nevedli vůbec špatně. Celkově jsme skončili o dvě příč-
ky lépe než v sezóně 2019/2020 (10. místo) a to na 8. místě ze 17 účastníků.
I když jsme ryzí amatéři, tak si náš oddíl stále klade vyšší cíle, ale zase 
reálné v našich možnostech.
Do nové sezóny 2021/2022 jsme si dali za úkol u mužů také umístění 
do 6. místa. A přátelé, to se nám zatím daří. Po první polovině soutě-
že bodově šlapeme nejlepšímu týmu naší skupiny, Berounu, na paty. 
V tabulce jsme na druhém místě, což nám zatím zajišťuje naše cílové 
umístění. Věřím, že se nám povede i druhá polovina soutěž, která začí-
ná mužům i ženám stejně, v dubnu 2022.
Za výkony v této sezóně musím poděkovat těmto mužům: Milan Bla-
hož (kapitán, nahrávač), Jan Kašpar (předseda oddílu, universál), Jan 
Čepera (blokař), Jan Matys (smečař), Michal Elčkner (smečař), David 
Liday (blokař), Jakub Janeček (libero), Lukáš Bělohlávek (smečař), 
Slávek Kubař (blokař), Jan Hrdlička (smečař), Ondřej Fosterevicz 
(smečař), Kamil Virág (smečař), Tim Pulsmeier (blokař).

Neméně důležití jsou pro nás fanoušci. Jsme moc rádi, že nás chodí 
povzbuzovat naši bývalí sokolíci, volejbalisté, kteří se snaží navodit 
dobrou atmosféru při domácích zápasech. Děkujeme.

Také bych chtěl pozvat do našeho oddílu nové volejbalisty, muže 
i ženy, kteří si chtějí zahrát soutěž. A ti, kteří nemají ambice hrát soutě-
že, pro ně máme družstvo Honzy a Petra.
Není důvod se bát a nezkusit to. Kamil Virág

použitá foto: archiv autora

S 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 zakoupení teplákových souprav, ve kterých naši dorostenci budou 
trénovat a cestovat na mistrovská utkání.
Nezbývá než si přát, aby naši dorostenci navázali na skvělé výsledky 
z uplynulé části soutěžního ročníku, která byla velmi úspěšná. Aby na-
dále příkladně reprezentovali nejen svůj klub, ale i město Mníšek pod 
Brdy a byli na tuto možnost reprezentace patřičně hrdi.

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Volejbalisty neopustil elán ani po společném dvaapůlletém soužití, kdy byla započata novodobá 
historie našeho volejbalového klubu TJ Sokol Mníšek pod Brdy.

Mužstvo dorostu FK Mníšek pod Brdy, které se 
v současné době připravuje na jarní část ročníku 
2021/2022, získalo nové teplákové soupravy.

Ženy TJ Sokol Mníšek pod Brdy

Muži TJ Sokol Mníšek pod Brdy

Dorostenci v nových teplákových soupravách Foto: autor
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Orientač ní  běžc i  ukončil i  sezónu brigádou v   lese

Mladí Divočáci změřili síly na kulečníkovém turnaji

V  sobotu 20. 11. nás čekalo odklízení klestí 
na pasekách v  polesí Svatá Anna na Bzdince 
u  Dobříše a  úklid dlouhé lesní cesty v  lokali-
tě Jelení palouky (v zimě se tudy bude svážet 
dřevo z kůrovcových pasek a cesta byla místy 
plná kamení a  větví). Skupina se železnými 
hráběmi uklízela cestu i  v  neděli, zvládly se 
obdivuhodné 4 km.
V neděli 21. 11. se uklízela paseka ve svahu na 
Králově stolici nad Voznickým potokem. Roz-
sáhlá „kůrovcovo-polomová“ paseka již místy 
přirozeně zarůstala mladými stromky – pro-
bíhá zde přirozená obnova lesa. Zde je ruční 
práce nenahraditelná, těžká lesní technika by 
mladé stromečky zničila.
Zatímco v  sobotu panovalo příjemné počasí 
v jihozápadním prouděni, v neděli se pracova-
lo v teplotě lehce nad bodem mrazu. U ohníč-
ku při opékání buřtů si však rádi poseděli 
všichni.
Brigády se účastnilo přes 50 členů a  rodin-
ných příslušníků z  OK Dobříš, kteří vydrželi 
zdraví navzdory další vlně covidové pande-
mie.
Práci v lese máme rádi, utužuje fyzickou kon-
dici i  týmového ducha, a  hlavně je to naše 
drobné poděkování majitelům a  správcům 
lesa za to, že v  jejich lesích můžeme po celý 
rok trénovat i závodit.

Jana Bochenková, 
 za trenéry a organizátory z OK Dobříš

Celkem se u kulečníkových stolů v mníšec-
kém Clubu Ef sešlo 11 chlapců a  3 dívky, 
kteří vytvořili dvě základní skupiny po 7 
hráčích. Uvnitř skupin se utkal „každý s ka-
ždým“, takže si všichni svou oblíbenou hru 
užili v dostatečné míře a měli čas potréno-
vat. Potom se bojovalo v  tzv. pavouku, ve 
kterém systém k. o. určil konečné pořadí 
v turnaji. 
Postaráno bylo o  všechny děti, nikdo se ne-
nudil. Kdo zrovna nešťouchal, mohl si s  ka-
marády zahrát šipky, karty, kostky nebo Člo-
věče nezlob se. Za turnajem stála perfektní 
organizace a o všechny účastníky bylo dobře 
postaráno i  po stránce dodržování pitného 
a jídelního režimu. Hlad a žízeň zahnalo drob-
né pohoštění včetně ovoce a vynikající oběd 
z Restaurace Malá Svatá Hora (hovězí polévka 
a rajská omáčka s hovězím plátkem a těstovi-
nami).
Vítěz turnaje, nejzkušenější hráč René Kůst, 
gentlemansky přenechal svůj pohár dalšímu 
z  účastníků, a  tak na pomyslnou bednu vy-
stoupali Antonín Švarc, David Mosler a  Ja-
kub Schiller.

Všichni účastníci dostali, jako odměnu za své 
parádní výkony, rukavičku, křídu s pouzdrem 
a přívěšek ve tvaru kulečníkové koule.
Ve skutečnosti ovšem o poháry a stupně vítě-
zů nešlo, smyslem turnaje bylo děti zabavit, 
potrénovat kulečník a stmelit mladý kolektiv 
uvnitř nového sportovního oddílu, což potvr-
dila i hlavní organizátorka turnaje Eva Mašková: 

„Jsem nadšená z  pohodové atmosféry, která tu 
po celý den panovala. Dětem se tu líbilo a  my-
slím, že si turnaj báječně užily. Pohled na jejich 
soustředěné tváře při hře a  radost z  úspěšného 
kulečníkového úderu mě utvrdily v tom, že jsme 
se založením oddílu Divočáci z  Mníšku vydali 
správnou cestou.“

Libor Kálmán (text i foto)

Předposlední listopadový víkend roku 2021 vyrazili orientační běžci z OK Dobříš na brigádu do lesa. 
Tentokrát se pracovalo v lesích v majetku a správě společnosti Colloredo-Mannsfeld s.r.o.

Ve čtvrtek 23. prosince uspořádalo vedení sportovního klubu SK Divočáci z  Mníšku kulečníkový 
turnaj pro své nejmladší členy s názvem Junior cup 2021.

V lese pomáhaly také Kristýnka a Viky  Foto: archiv autorky

Společná fotografie před turnajem
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Rorejsové oživili dvakrát betlém
K  pravidelným aktivitám členů mníšeckého 
spolku ROREJS patří i zpříjemňování adventního 
času připomínáním staročeských tradic.
O svůj kreativní výstup nás Rorejsové neochudili ani letos a v sobotu 
11. prosince po dvakráte sehráli starou pastýřskou hru na motivy Ježí-
šova narození. Desítky malých i velkých diváků s nadšením sledovaly 
dva pastýře, anděla, mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara a krále He-
roda. Mohly tak obdivovat nejen výkony jednotlivých herců a herečky, 
ale i archaická slova a spojení pocházející z češtiny 19. století. O poho-
dovou atmosféru se hraním a zpívaním koled postarala „Příležitostná 
adventní kapela˝.
Rorejsové také zpřístupnili a po soumraku i nasvítili malovaný dřevěný 
betlém z dílny mníšeckého akademického malíře Vladimíra Větrovské-
ho. K vidění byl od Štědrého dne do Třech králů.

Libor Kálmán (tet i foto)

Společná fotografie všech účinkujících

Pozitivní energie závodů je skvělou motivací tréninků SK Mníšecký Expres

Máme za sebou úspěšný podzim

A  pak nastane okamžik, kdy vstupujeme do 
soutěžních klání, která s sebou přináší střída-
vě nejen cenná vítězství a radostná objetí, ale 
také bolestivé pády a slzy. Proto je vždy krás-
né sledovat to, co během sportovních setkání 
vzniká jaksi mimoděk. Ostré lokty soupeřů se 
postupně obrušují a jsou častěji nahrazovány 
přáním k  úspěchu. Přátelství tak do vzájem-
ných soubojů vnáší další rozměr a  je mnoh-
dy cennější než získaný kov či kvalitní čas při 
protnutí cílové pásky.
Slavnostní vyhlášení nejlepších účastníků 
osmého ročníku seriálu brdských běžeckých 
závodů se neslo v přátelském duchu a upřím-
ných gratulací. A  naše atletky byly nedílnou 
součástí tohoto vyhlášení. V  kategorii Dívky 

8–9 let se Emma Hršelová v  celkovém po-
řadí umístila na 4. místě. Početné zastoupení 
jsme měli i v kategorii Dívky 12–13 let, ve které 
Emma Raušová získala 3. místo, Anna Hrše-
lová 4. místo a  na 6. místě se umístila Kate-
řina Kudová. Anna Raušová se v  kategorie 
Dívky 14–15 let umístila na 3. místě.
V Mníšeckém Expresu jsme rádi, že naplňuje-
me heslo: Vítězství je skvělá věc, ale přátelství 
je ještě lepší.
Všem aktivním i  pasivním sportovcům pře-
jeme v novém roce 2022 mnoho vydařených 
sportovních zážitků.

Petra Raušová za SK Mníšecký Expres, z.s.  
použitá foto: archiv autorky

Naše závodnice a trenérky se ihned po rozvolnění daly do práce a na 
podzim ještě zvládly absolvovat tři závody Mistry s mistry, odkud při-
vezly 10 medailí a  další skvělá umístění. Klárka Kočová dokonce po-
stoupila na Mistrovství ČR v SAMC. 
Zájem o  naše lekce a  kroužky předčil veškerá očekávání. Kurzy jsou 
plné a děti nadšené, že se mohou hýbat a setkávat s kamarády. V úno-
ru začíná nové pololetí školního roku a všechna naše cvičení pokračují, 
a tak pokud máte zájem přihlásit své děti, na www.biosfit.cz naleznete 
přihlášky. Přestože je kapacita na některých kroužcích již zaplněna, bu-
deme se snažit vám vyhovět nebo doporučit jiný kurz.
Děkujeme všem příznivcům za podporu a do roku 2022 vám i nám pře-
jeme pevné zdraví a spoustu důvodů k úsměvu na tváři.

Markéta Bartošová, BiosFit

Hodiny a hodiny dřiny a potu, ale také radostné sdílení okamžiků, kdy se nám daří posouvat hranice 
svých sportovních výkonů.

Milí příznivci sportu a  pohybu, rok 2021 je za 
námi a  za BiosFit musím říct, že nás těší, jak se 
podařilo všechny sportovní aktivity restartovat.

Z vyhlášení Brdského běžeckého poháru, zpra-
va stojí naše děvčata: Emma Raušová, Anna 
Hršelová, Emma Hršelová a Anička Raušová

Účastnice závodu Mistry s mistry v Praze Foto: Nicola Malkusová
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U p l y n u l ý  r o k  2 0 2 1  o č i m a  m n í š e c k ý c h  h a s i č ů

Poděkování za vánoční dárky v rámci akce Krabice od bot

Rok 2021 byl pro nás opět v několika ohledech zásadní.

Milí mníšečtí, ráda bych poděkovala všem, kdo jste si i  letos připravili krabici od bot a  naplnili 
ji dárky pro děti z azylových domů a ubytoven.

Na přelomu jara/léta jsme předali ke klu-
kům do Peček na repasi naši velkokapa-
citní cisternu HPZ 331 CAS 32 Tatra 815. 
Vozidlo prošlo kompletní renovací kabiny, 
motoru i podvozku a výměnou nádrže, díky 
čemuž nyní disponuje 9 tisíci litry hasební 
vody.

Dále jsme si nechali v  Pečkách přestavět vo-
zidlo HPZ 334 TA Mitsubishi Pajero, do kte-
rého jsme nechali vyrobit zástavbu, ve které 
je umístěno hydraulické vyprošťovací zařízení 
Holmatro a  další prostředky, kterými je vozi-
dlo vybaveno. 

Od HZS Středočeského kraje jsme obdrželi ná-
hradu za naše vozidlo CAS 25 Liaz, a  to CAS 
15 Mercedes Benz Atego, které se tak stalo 
naším novým HPZ 330, tedy prvovýjezdovým 
vozidlem, které je vybaveno vším, co může-
me potřebovat u  různých typů zásahů, od 
dopravních nehod přes úniky nebezpečných 
látek po požáry. Tímto opět děkujeme, stejně 
jako v  loňském roce, Hasičskému záchranné-
mu sboru za spolupráci a podporu!  
Dále se nám podařilo získat vozidlo DA 
Volkswagen Caddy, které na usnadní napří-
klad střídání osob nebo přepravu občerstvení 
k déle trvajícím zásahům. 

VÝJEZDOVÁ ČINNOST ZA ROK 2021
(stav k 30. 12. 2021):

• Počet výjezdů: 138

• Počet událostí: 148

• Požár: 38

• Dopravní nehoda: 34

• Technická pomoc: 61

• Únik nebezpečných látek: 10

• Planý poplach: 5

Průměrně tedy zasahujeme 
u 2,85 událostí týdně.

Opět nezbývá než poděkovat všem našim 
členům, kteří vždy obětují svůj volný čas, kte-
rý by mohli trávit s rodinou nebo jej věnovat 
sobě a  investují ho do praktické i  teoretické 
přípravy, 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 stanicím HZS 
a  jednotkám sborů dobrovolných hasičů 
z  okolí, se kterými jsme v  uplynulém roce 
mohli spolupracovat a  těšíme se na kvalitní 
spolupráci i v nadcházejícím roce! 

Děkujeme také městu Mníšek pod Brdy za 
podporu a spolupráci.

Přejeme Všem do roku 2022 mnoho zdraví, 
štěstí, úspěchů v  pracovním i  soukromém 
životě a  také abyste nás opět nepotřebo-
vali!

hasiči z JSDH Mníšek pod Brdy JPO III

Dárky byly moc krásně zabalené, pečlivě při-
pravené a bylo jich dost i pro větší kluky. Moc 
děkuji, udělají velikou radost. Letos se v Mníš-
ku ve škole, obou školkách a  na úřadě sešlo 
neuvěřitelných 826 dárků. Dárky sem lidé 
vozili a posílali i  z dálky. Moc děkuji také dě-
tem ze ZŠ Čisovice a  Sousedům od Beroun-
ky. Dárky jsem odvezla do azylových domů 
v Lochovicích, Mokrovratech a Příbrami. Další 
dárky putovaly do terénních služeb v  Trmi-
cích, Ústí nad Labem, Lounech, Dobříši, Sedl-
čanech, Kladně, Voticích, Příbrami, Hořovicích, 
Nymburku a Děčíně.
Sociální pracovnice byly moc rády, že v dnešní 
době zdražování, které na ty nejchudší dopa-
dá nejtíživěji, měly děti pod stromečkem co 
rozbalovat.

Jste opravdu úžasní. Moc si toho vážím, dě-
kuji a prosím o přízeň i v příštím roce.

Také prosím, abyste v  příštím roce ještě více 
využívali systém rezervace dárků na www.
krabiceodbot.cz a dodržovali velikost dárků 
cca krabice od bot. Velice mi to usnadní práci 
a budu klidněji spát.

Přeji vám ať už nám v novém roce nic nebrání 
se navzájem scházet, povídat si a pohladit se.
Fotky z rozbalování najdete na www.dobris.
evangnet.cz.

Kateřina Vojkůvková,  
kurátorka evangelického sboru na Dobříši

Zásah u požáru v Čisovicích Foto: autor

Vaše dárky udělaly velkou radost dětem 
v azylových domech  Foto: archiv autorky

19

SPOLKY



Milí příznivci Mateřského centra Oáza,
děkujeme Vám za přízeň v roce 2021. I přes omezení a peripetie sou-
visející s  „kovidem“, kdy proběhla i  větší pauza, se přeci jen nějaké 
aktivity konaly a  děkujeme za ně. Rádi bychom poděkovali zejména 
panu Šulcovi za dětské knihy na Mikuláše, ale samozřejmě také všem 
ostatním za pomoc a účast při organizování a fungování jak mateřské-
ho centra, tak v dalších aktivitách Oázy.
V roce 2022 se můžete těšit na únorový „maškarní bál“, velikonoční tvoření, 
jarní „bazárek“, program na Dětský den, letní příměstské tábory, venkovní 
stezky s úkoly, tvoření v herně, snad již brzy opět „Miniškolička“ a jiné.
V MC probíhá spousta aktivit k  rozvoji dětí, jako jsou adaptační pro-
gram „Hračičkové“ pro děti od přibližně 2 do 5 let (vhodná příprava 
na MŠ), kroužek „Veselé pískání“, kroužky pro rodiče s dětmi jako jsou 
„Mravenečci“ (1,5–3 roky) a „Mrňouskové“ (cca 10–18 měsíců). Probíhají 
zde i aktivity pro dospělé, nyní např. jóga a různé semináře. Herna MC 
pro rodiny s dětmi je otevřena zatím vždy dopoledne v úterý, čtvrtek 
a pátek. Hernu si lze pronajmout i třeba na dětskou oslavu narozenin. 
Více informací o  kroužcích najdete na: http://oaza.mnisek.cz/mc/
prehled-aktivit-mc-oaza/ Veškeré informace můžete sledovat na fa-
cebookových stránkách a  webových stránkách: oaza.mnisek.cz/mc. 
Nebo nás kontaktovat na e-mailu: mcoaza.mnisek@seznam.cz.
Do fungování MC se můžete zapojit i Vy. Jedná se hlavně o dobrovol-
nickou činnost v  herně: otevření herny, výběr vstupného, vysvětlení 
chodu herny návštěvníkům, kontrola herny, zamčení herny, ideální 
pro rodiče na RD. Nebo se zapojit do lektorování „Miniškoliček“ cca 
1× za 1 až 2 měsíce. Jedná se hlavně o tvorbu cca 45 min programu pro 
rodiče s dětmi ve věku 0–5 let. Ideální pro rodiče na RD nebo aktivní 
seniory. Práce sice není finančně ohodnocena, ale plyne z  ní mnoho 
benefitů (více informací na mcoaza.mnisek@seznam.cz).

Děkujeme a těšíme se na Vás. za MC Oáza Radka Pourová

Letos jsme se rozhodli obohatit naši výstavní činnost o další výstavy 
pro širokou veřejnost. Kromě naší standardní letní výstavy králíků, 
drůbeže a holubů plánujeme i dvě výstavy morčat. První z nich bude 
v  únoru v  Řevnicích, kde jsme sehnali vhodné prostory, druhá bude 
u nás v Mníšku pod Brdy.

Rádi se s vámi uvidíme v  sobotu 19. 2. 2022 v  Řevnicích u  Prahy 
v bývalém Lidovém domě. Otevřeno budeme mít od 8:00 do 18:00. 
Vystavovány budou plemena Hladká, Dlouhosrstá, Skinny, Cuy a také 
je několik míst ponecháno pro domácí mazlíky. Zajištěni jsou zahra-

niční posuzovatelé: Vladyslav Myrnyij (UKR), Eva Bednárová (SK), Ni-
kola Moser (DE). Garantem výstavy je náš nový člen Tomáš Vacek.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Informace najdete najdete na našem webu: 
http://cschzomnisekpodbrdy.freepage.cz/.  
Případně pište na e-mail: cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.

Krásné dny a chovu zdar!
Tomáš Vacek a Martin Cihla

Mateřské centrum Oáza vstupuje do nového roku se spoustou aktivit

C h o v a t e l é  z v o u  n a  v ý s t a v u  m o r č a t
Základní organizace českého svazu chovatelů Mníšek pod Brdy vás srdečně zve na svou 1. výstavu 
morčat DUO Cavy show.

Ze života MC Oáza  Foto: archiv autorky

Morče  Foto: archiv autoraMorčata Zdroj: Pixabay

20

SPOLKY



,,Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavte tvář, ten dotek má něhu.
Slunce však šetří teplem i září,
vločka tak roztaje až na Vaší tváři.
Krajina ztichne a zimní je nálada,
z peřiny bílé sníh k zemi napadá.
Přejeme Vám krásné Vánoce!“

Těmito veršíky jsme odstartovali ve Spolku Brdský šikula psaní vánoční 
pošty pro seniory. Pro ty naše z mníšeckého Domečku byla přáníčka 
k Vánocům s milými dárečky již předána do odpovědných a pečlivých 
rukou paní ředitelky Terezky Středové.
Přání a vánoční poštu pro seniory na Slovensko ještě kompletujeme, 
aby tak mohla být do 8. prosince odeslána.
A jako každý rok, tak i letos se do psaní zapojili nejen členové Spolku 
Brdský šikula, ale i mníšečtí skauti z oddílu Veverky a jiní dobří lidé z řad 
veřejnosti z Mníšku pod Brdy, Řitky, Čísovic a Dobříše. Do dnešního dne 
se nám podařilo zkompletovat 174 přání.
Velké poděkování patří Věrce Strnadové, která letos pro nás opět vy-
myslela design přáníček a nachystala materiál pro jejich výrobu.

Anna Eliana Čisková za Spolek Brdský šikula

Spolek Brdský šikula naděluje radost 
seniorům u nás i na Slovensku

Nadílka mířila i do mníšeckého domova pro seniory  Foto: Anna Čišková

Advent jsme začali tradičním zdobením vánočního stromečku na ná-
městí F. X. Svobody. V pondělí 6. prosince u nás chodili svatý Mikuláš, 
čertice s  andělem. Nejenomže uživatelé dostali klasickou nadílku, ale 
také drobné dárky a přání od dětí ze ZŠ Davle a ze spolku Brdský šiku-
la, který akci Dopisy seniorům dělá již několikátým rokem pod vedením 
skvělé Aničky Čiškové. Ten den také čekalo na naše uživatele překvapení 
ve formě ozdobeného vánočního stromečku od dětí z dětské skupiny 
Hračičkové. Stromeček pak ozdobil náš dvůr. A také malí Hračičkové se 
potkaly s naším Mikulášem, čerticí a andělem a i na ně čekala nadílka.
V  pátek 17. prosince naši uživatelé zdobili vánoční stromečky v  jídelně 
a také tradičně v zimní zahradě. A dopoledne jsme zakončili vystoupením 
dětí z MŠ 9. května. Abychom dodrželi všechna nařízení, tak děti vystoupily 
na terase za Domečkem a zvuk byl přenášen do jídelny, kde seděli naši uži-
vatelé. Moc děkujeme paní ředitelce za super rychlé naplánování celé akce.
Na Štědrý den jsme se všichni sešli u vánočního stromečku. Proběhla 
nadílka nejen pro naše uživatele, ale také pro naše zaměstnance. Při se-
tkání jsme si zazpívali několik koled, které secvičil náš „pěvecký kroužek“.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří našim uživatelům připravili 
dárečky a sice: našemu zřizovateli, kterým je město Mníšek pod Brdy, 
Spolku Brdský šikula, ZŠ Davle, ZŠ Komenského 420, MŠ 9. května, 
MŠ Eden, dětské skupině Hračičkové, MŠ Včelka (Nová Ves pod Pleší) 
a také děkujeme Ježíškovým vnoučatům a finančním dárcům.

Tereza Středová, ředitelka Domova pro seniory Pod Skalkou (text i foto)

A opět s potěšením musím říct, že se až na dvě přání všechna podařila 
vyplnit. Ani letos nemohlo bohužel dojít k osobním předáním, proto-
že většinou se dárci i přes očkování báli, aby případně nenakazili naše 
obyvatele. Předání dárků je vždy velmi emotivní a jsou dojatí jak naši 
obdarovaní, tak i my zaměstnanci, kteří dárky předáváme.
Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat těmto Ježíškovým vnouča-
tům: Kristině Šenkýřové, Elišce Lacinové, Radomíře Novotné, Tereza 
Krautwurstové, Lence Snopkové a  dalším, kteří si nepřáli být jmeno-
váni.
Také bych touto cestou chtěla poděkovat paní Haně Kotoučové a paní 
Ivě Zemancové za finanční dary, který poslouží na zakoupení pomůcek 
pro naše uživatele.

Tereza Středová, ředitelka Domova pro seniory Pod Skalkou (text i foto)

Adventní  č as  v  Domeč ku

Ježíškova vnoučata opět potěšila uživatele mníšeckého Domečku

Advent 2021 byl v  Domečku skutečně bohatý, 
i  když jsme bohužel již druhým rokem limitováni 
pandemií a  tradiční akce se tak opět nemohly 
uskutečnit. O to víc nás moc těší zájem škol, školek 
a spolků, že chtějí naše uživatele potěšit.

Také v loňském roce 2021 jsme se zúčastnili projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

Dětičky od Hračičků překvapili při zdobení stromečku Mikuláš, čert a anděl

Předání dárků od Ježíškových vnoučat
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Loňský rok jsme zvládli, s nadějí a odvahou vstupujeme do roku 2022

Portus nabízí sociální službu „podpora samostatného bydlení“

Celý rok byl pro nás velkým tréninkem flexibility a zátěže nejen pro 
naše klienty a  jejich rodiny, ale i pro zaměstnance a dobrovolníky. 
Jsme rádi, že jsme naše služby nemuseli zcela zavřít a  byli jsme 
schopni fungovat po celý rok, ač někdy v  omezeném režimu. Vá-
žíme si, že si k  nám našlo cestu spousta lidí, kteří přišli včas řešit 
své složité životní situace, a to napříč všemi pobočkami a segmenty 
péče.

Závěr roku je ve znamení nejen bilancování, ale i vánočních svátků, 
které byly opět ve stínu Covid-19.  O to více jsme rádi, že vánoční vý-
robky našich klientů udělaly radost pacientům a zaměstnancům Ne-
mocnice Na Pleši. Děkujeme také za to, že jsme si mohli opět ozdobit 
stromeček na náměstí v Mníšku a tradičně se tak připojit k ostatním 

spolkům a organizacím. Na Včelníku se nám podařilo uspořádat tra-
diční setkání klientů s dětmi z mníšecké Oázy. Klienti i zaměstnanci 
z komunity si s nimi zazpívali koledy, připravili živý Betlém a užili si 
krásné muzikálové představení, které děti nacvičily. I taková setkání 
a atmosféra blízkosti jsou pro naše klienty nadějí, že vánoční svátky 
bez závislosti mají smysl. 

Poslední týdny jsme žili dárcovskou kampaní „Prací život vracíš“. Po-
dařilo se nám vybrat téměř 200 tisíc Kč. Vážíme si tak velké podpory 
od lidí a firem a moc za ní děkujeme. V letošním roce tak mohou po-
kračovat tréninková místa pro závislé klienty, které nabízíme v Příbra-
mi, v Berouně a v Benešově. Díky tomu dostanou klienti šanci k ná-
vratu do běžného života. Poděkování patří také lidem z Mníšku, Řitky, 
Nové Vsi pod Pleší a dalších lokalit, kteří nám darovali oblečení a další 
věci v rámci zimní sbírky pro klienty. 

A na co se těšíme v letošním roce? Kromě běžné činnosti a zajištění 
provozu našich služeb bude pro nás a naše klienty důležité zapojení 
do veřejného života v Mníšku pod Brdy a okolí. Těšíme se na Skalec-
kou puť a na další akce. Magdaléna, o. p. s. tento rok slaví 25 let od 
svého založení. Čtvrtstoletí poskytujeme své služby, které se za tu 
dobu významně rozrostly. Věnujeme se nejen léčbě, ale i  terénním 
službám, zmírnění rizik spojených se závislostí, které chrání celou 
společnost, ale i prevenci a vzdělávání dětí, mladých lidí, nebo uči-
telů. Naše výročí bychom rádi oslavili a věříme, že u toho budete i vy 
z Mníšku a okolí. 

Přejeme vám z Magdalény, o. p. s. pevné zdraví a naději, že vše, co nám 
život přináší, zvládneme s odvahou a společně. 

Za Magdalénu, o. p. s. Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka

Organizace Portus Praha, z.ú. je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby lidem s mentálním postižením. Jednou z nich je právě 
podpora samostatného bydlení. Službu poskytujeme v  části okresu 
Praha-západ, v Mníšku pod Brdy obsluhujeme hned několik klientů.
S čím nejčastěji asistenti pomáhají? S rozvržením financí, s plánováním 
nákupů i  s  nákupy samotnými, s  úklidem, s  jednáním na úřadech či 
u lékařů, s cestováním, s komunikací s okolím.
Zkrátka jsme tam, kde nás každý jednotlivý člověk potřebuje, aby mohl 
žít v běžném bytě, mít běžné sousedy, běžně si zajištovat živobytí – žít 
běžný život tak, jak ho žije většinová společnost a aby se kvůli zajiště-
ní potřebné pomoci nemusel stěhovat do pobytových zařízení někdy 
i přes půl republiky.
Zkušenosti naší organizace ukazují, že tato služba je vhodná i  pro 
mnoho lidí, u kterých společnost moc nepředpokládala, že by mohli 
žít sami. Pro nás, coby poskytovatele sociální služby, je velkým zadosti-
učiněním pozorovat, jak naši klienti nabývají nové zkušenosti, jak se 
učí zvládat nové situace, jak se s čím dál větší jistotou pohybují ve spo-
lečnosti, jak nabývají sebedůvěru. Jak se jim daří samostatně žít jako 
každému jinému člověku ve společnosti.

V případě zájmu o službu či jen informace nás kontaktujte na bajero-
va@portus.cz, 604 800 757, nebo siskova@portus.cz, 773 920 994.

Lucie Šišková, vedoucí sociálních služeb, Portus z. ú.

V loňském roce jsme se museli i my v Magdaléně, o. p. s. vyrovnávat s mnoha složitými situacemi.

Sociální služba „podpora samostatného bydlení“ patří do kategorie terénních služeb, které pomáhají 
řešit situaci člověka v  jeho přirozeném prostředí. Lidem se zdravotním znevýhodněním přichází 
asistent pomáhat v těch situacích, v kterých pomoc potřebují.

PF 2022 pro Magdalénu, o. p. s. vytvořila Soňa Miláčková

Foto: archiv autorky
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Nebylo to ale bez omezení – koledníci nemohli koledovat kvůli opat-
řením ve vnitřních prostorách, nedostali se tak do bytových domů. Ně-
které skupinky z důvodu karantény nebo nemoci musely na poslední 
chvíli odřeknout účast. Přesto do ulic Mníšku pod Brdy, Stříbrné 
Lhoty a  Rymaně vyrazilo dvanáct skupinek a  podařilo se jim do 
kasiček vybrat 70 tisíc korun!
Lidé, ke kterým koledníci nedorazili, měli do 16. 1. možnost přispět do 
stacionárních kasiček v kostele, v lékárně U Matky Boží a v podatelně 
městského úřadu. Z  těchto pokladniček přibylo do tříkrálové sbírky 
dalších 3 560 Kč.
Další možností bylo, stejně jako loni, až do konce ledna přispět bankov-
ním převodem na číslo tříkrálového sbírkového účtu – 66008822/0800 
s variabilním symbolem 777911922 ve prospěch naší farnosti nebo be-
zhotovostním převodem skrze přidělený QR kód. Výsledky ještě nejsou 
v tuto chvíli ještě známy.
Cílem sbírky je finanční pomoc sociálním projektům v ČR i zahraničí. 
Cílem letošní sbírky v pražské arcidiecézi je pomoc potřebným v sou-
vislosti s covid-19 v pražské arcidiecézi, Domovu seniorů sv. Václava ve 
Staré Boleslavi, Farní charitě Kolín. Dále i pomoc v zahraničí, příspěvek 
na zdravotní péči pro sociálně slabé v Ugandě. 
Většinu výtěžku, 65 %, využije Farní charita Mníšek pod Brdy na míst-
ní potřeby. Z výtěžku loňské sbírky jsme mohli v naší farnosti uhradit 

školní družinu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky potřebným 
dětem. Postiženému chlapci přispět na rehabilitační pobyt a přispět na 
léky lidem v nouzi.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem štědrým dárcům a také ochot-
ným koledníkům! Díky vám můžeme pomáhat.

Monika Umlášková, Farní charita Mníšek pod Brdy

V rámci této iniciativy jsme v noci z 24. na 25. listopadu 2021 nasvítili 
fasádu kostela sv. Václava červeným světlem. Smyslem akce je veřejně 
si připomenout všechny osoby, které jsou ve světě pronásledovány pro 
své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené čer-
vené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and free-
dom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostro-
vech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a pod-
pořit solidaritu s  obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí 
a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, 
mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. První ročník 
proběhl v roce 2016, v České republice to bylo o dva roky později. 

Libor Kálmán (text + foto)

V sobotu 18. prosince 2021 přivezli skauti z Prahy do Mníšku Betlémské 
světlo. Z vlakového nádraží na faru ho donesly děti z mníšeckého skautské-
ho oddílu Veverky a krátce po poledni ho rozdávaly zájemcům na náměstí. 
Pro všechny zájemce pak bylo Betlémské světlo k dispozici při mších 
svatých či na faře, kde si mohli svou lucerničku zažehnout na schodech 
pod sochou Panny Marie. 

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci 
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a roz-
vážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika ame-
rických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně 
a v předvečer třetí adventní neděle je předáno skautským delegacím 
z  celé Evropy. V  případě České republiky je přepraveno z  Vídně do 
Brna, odkud se řada menších skupinek rozjíždí vlakem do celé země. 

Poprvé přivezli Betlémské světlo do Československa dne 23. prosince 
1989 představitelé Českého a slovenského exilového skautingu půso-
bící ve Vídni.

Libor Kálmán (text + foto)

Tříkrálová sbírka vynesla v Mníšku bezmála 75 tisíc

Červená středa připomněla oběti 
náboženského pronásledování

B e t l é m s k é  s v ě t l o  v o z í 
s k a u t i  d o  Č R  j i ž  3 3  l e t

Před rokem zasáhla do tříkrálového koledování pandemie a s ní přijatá opatření tak zásadně, že koledníci do ulic 
vůbec nevyrazili. Letos už mohly skupinky králů opět popřát štěstí zdraví a požehnat vašim domovům osobně.

Již třetím rokem po se mníšecká římskokatolická 
farnost spolu s městem Mníšek pod Brdy připojují 
k mezinárodní akci s názvem Červená středa.

Koledníci na farní zahradě Foto: Libor Kálmán

Nasvícený kostel sv. Václava Veverky se zažehnutými lucerničkami na vlakovém nádraží
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Představení  Místní  akč ní  skupiny (MAS)  Hřebeny

Jako první zpracováváme Operační program 
zaměstnanost plus (OPZ+), který je zaměřený 
na podporu a  řešení problémů osob sociálně 
vyloučených či ohrožených sociálním vylouče-
ním, osob sociálně slabších a znevýhodněných, 
které žijí v  prostředí venkova. Jde o  podporu 
konkrétních cílových skupin, a  to zejména ro-
din s  dětmi, seniorů, pečujících osob, osob 
s  nízkou mírou kvalifikace a  osob obtížně 
(hůře) uplatnitelných na trhu práce. Podpůrné 
intervence směřují zejména do oblasti sociální-
ho začleňování, zaměstnanosti a posilování ro-

dinných vazeb. Jsou realizovány v přirozeném 
prostředí těchto osob, tj. tam, kde na venkově 
žijí či pracují. Jsou využívány přístupy a nástro-
je specifické pro venkovské prostředí s  důra-
zem na aktivní zapojování a  participaci členů 
místních komunit, posilování a rozvoj místních 
zdrojů a řešení problémů specifických pro ven-
kov. Projekt by měl primárně přispět ke zlepše-
ní životní situace osob s ohledem na jejich po-
třeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí 
a  dostupnosti služeb v  přirozeném prostředí. 
Cílem je zlepšování kvality života ve venkov-
ském prostoru a vyrovnávání nerovností mezi 
venkovem a městy. 
V území MAS Hřebeny se zaměřujeme, v sou-
ladu se Strategií komunitně vedeného míst-
ního rozvoje, na podporu vzniku a fungování 
komunitního centra jako místa setkávání a roz-
voje osobních vztahů, klubu dětí a  mládeže. 
Dále plánujeme podporu denního stacioná-

ře pro seniory a  další mezigenerační aktivity 
(propojení dítě-rodič-prarodič), senior IT servis 
a senior taxi, asistenční služby a terénní aktivi-
ty, podporu neformálního vzdělávání, rekvalifi-
kační programy, podporu pracovních míst pro 
cílové skupiny obyvatel a  v  neposlední řadě 
zpracování plánu prevence kriminality.
Pro realizaci výše uvedených cílů zahajujeme 
v těchto dnech jednání s potenciálními partne-
ry projektu z  řad zaměstnavatelů, neziskových 
organizací a  spolků působících v  území MAS 
Hřebeny. Pokud výše uvedené aktivity spadají 
do okruhu náplně vaší činnosti, neváhejte nás 
kontaktovat, rádi vám sdělíme více podrobností.

Více informací najdete  
na www.mashrebeny.cz

Markéta Polívková, MAS Hřebeny, z.s., mashre-
beny@mashrebeny.cz

MAS Hřebeny, která nově působí na území mníšeckého regionu, začíná připravovat projekty 
do jednotlivých Operačních programů.

O s a d n í  v ý b o r y  a n o  č i  n e ?

V  loňském roce (2021) zastupitelé schválili 
vznik osadního výboru v Rymani. Povedlo se 
tak přibližně po čtyřech letech, kdy minulé za-
stupitelstvo nejdříve odmítlo návrh na osadní 
výbor ve Stříbrné Lhotě a vzápětí i v Rymani.
Velmi zjednodušeně – osadní výbor je „porad-
ní hlas“ zastupitelstva, rady města a předkládá 
návrhy i  ostatním výborům ve věcech, které 
se týkají oblasti působnosti osadního výboru. 
Předseda OV má právo se vyjádřit k těmto vě-
cem na zasedání zastupitelů.
Po schválení OV Rymaně jsem se přes e-mail 
zeptal lidí ve Lhotě, zda by nechtěli OV znovu 
zkusit založit. Ale dodnes o žádné aktivitě ne-
vím. Tu samou otázku jsem položil na interne-
tu celému Mníšku.
Ale pokud se podívám na dění v Mníšku, jako 
je Věž na Novém sídlišti, satelitní čtvrť pro 
seniory u  Starého sídliště, dohady okolo re-

konstrukce Lhotecké a  dalších ulic, příprava 
změny územního plánu atd., tak musím znovu 
položit již několikrát položenou otázku – ne-
zvažujete si v  jednotlivých částech Mníšku 
také založit osadní výbory? A nebo to budete 
nechávat jen na politické vůli zastupitelů (jed-
no kterých, v  Mníšku po desítku let je to jak 
přes kopírák – občan se dozví, až je upečeno), 
a budete potom říkat, že jste jen hračkou po-
litiků?
Jak je patrné z  Usnesení č. 32-116/2021 v  Ry-
mani již připomínkovali rozpočet, který se 
týká této části Mníšku! Nejsou tedy pasivní 
a odevzdaní.

Osadní výbor nebo místní výbor je v Čes-
ké republice speciální typ výboru zastupi-
telstva obce, tedy iniciativní a  kontrolní 
orgán zastupitelstva obce, který může za-

stupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí 
obce může být například vesnice nebo jiná 
osada, čtvrť atd.).
Osadní nebo místní výbor je oprávněn pod-
le § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:
•  předkládat orgánům obce (zastupitel-

stvu, radě i  ostatním výborům) návrhy 
týkající se rozvoje části obce a  rozpočtu 
obce a 

•  vyjadřovat se k  takovým návrhům nebo 
k podnětům a připomínkám, které se tý-
kají dotyčné části obce nebo které před-
kládají obecním orgánům občané obce 
s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova 
v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Pavel Jeřábek

Pokud čtete zápisy z jednáních Rady města a ze Zasedání zastupitelů, určitě jste narazili na Usnesení 
č. 32-116/2021: RM bere na vědomí doporučení osadního výboru pro Rymaně k rozpočtu na rok 2022 
a postupuje ZM.

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MAS HŘEBENY V RÁMCI OPZ+
Jednou z podporovaných aktivit v rámci CLLD a oblasti financované prostřednictvím Operačního programu OPZ+ pro období 2021–2027 jsou

ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY
Jejich hlavním cílem je přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti vybraných cílových skupin a také umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity.

MAS Hřebeny v současné době připravuje Akční plán, do kterého v souladu se svým Strategickým plánem zařazuje i tuto oblast, přičemž hlavním záměrem je
„Podpora chráněných míst, dílen či tréninkových míst; rekvalifikace a rozvoj pracovních míst“

MAS Hřebeny 
proto oslovuje všechny zájemce, kteří by chtěli svůj projektový záměr v této oblasti konzultovat a následně jej zařadit do Akčního plánu MAS  

s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+, aby svůj stručný projektový návrh (max. 1 strana A4) zaslali se svými kontaktními údaji 
na adresu mashrebeny@mashrebeny.cz, a to nejpozději do 28. 2. 2022.

www.mashrebeny.cz
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Vzpomínka na mníšecké oběti holocaustu. Rodina Nathanových
Ve čtvrtek 24. ledna jsme si připomněli Památku obětí holocaustu. Tento den má připomínat 
utrpení přibližně šesti milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a  milionů dalších 
nevinných obětí v době holocaustu za druhé světové války. 

Holocaust, prováděný hitlerovskou Velkoně-
meckou říší, zasáhl také židovské obyvatel-
stvo Mníšku. Židovská komunita žila v Mníšku 
téměř dvě století až do roku 1942, kdy její pří-
slušníci museli nastoupit do transportu do Te-
rezína, jako přestupní stanice do německých 
koncentračních a vyhlazovacích táborů. 
V databázi na stránkách Holocaust.cz je evido-
váno celkem 28 mužů, žen a dětí z Mníšku, 
kteří se stali obětí holocaustu:

příjmení a jméno (rok narození)
Bondy Rudolf (* 1912)

Bondyová Regina (* 1872)

Deutsch Alfred (* 1915)

Deutschová Ida (* 1878)

Glauber Pavel (* 1896)

Glauberová Ruth Lia (* 1929)

Glauberová Sari (* 1902)

Gottlieber Alfred MUDr. (* 1888)

Gottlieber Gerhart (* 1921)

Gottlieberová Helena (* 1891)

Gottlieberová Magda (* 1921)

Herschmann Josef (* 1898)

Herschmann Petr (* 1930)

Herschmannová Elfrieda (* 1899)

Herschmannová Elsa (* 1935)

Kaufmann Eduard (* 1879)

Kaufmann Amálie (* 1877)

Mauthner Julius (* 1883)

Meierová Dorit (* 1931)

Meierová Felicitas (* 1929)

Meierová Piroska (* 1895)

Nathan Hugo (* 1875)

Nathanová Aloisie (* 1876)

Ritterová Adolfina (* 1873)

Russová Berta (* 1881)

Schütz Leo (* 1902)

Šiková Anna (* 1888)

Šiková Růžena (* 1924)

Nathanovi v Mníšku
K  předním rodinám, které tvořily mníšeckou 
židovskou komunitu patřili Nathanovi. Měli 
obchod smíšeným zbožím a galanterií v dneš-
ní Dobříšské ulici č. p. 53. Hugo Nathan (1875–
1942) byl vážený mníšecký občan, obchodník, 
činovník Sokola a poslední starosta místní ži-
dovské náboženské obce, než byla v roce 1930 
zrušena a její členové přičleněni do Dobříše.
Do domku č. p. 53, ve kterém provozoval ob-
chod od 2. poloviny 19. století už jeho tchán 
Solomon Mauthner, se přistěhoval po svatbě 
s  Aloisií Mauthnerovou (1876–1942) v  roce 
1900. Hugo Nathan byl dozajista přičinlivý 

a pracovitý živnostník, podle povinného hlá-
šení místní četnické stanice nadřízeným ně-
meckým úřadům z léta roku 1939 neměl žád-
né zaměstnance, pracoval tedy v krámku sám 
s manželkou a roční obrat jejich firmy činil 67 
000 korun (pro srovnání: litr mléka nebo kilo-
gram chleba či mouky tehdy stály 2–3 koruny, 
vysavač se dal pořídit za 1 500 korun, osobní 
automobil za 18 000 korun).
Na přívětivého obchodníka Hugo Nathana 
vzpomíná ještě po 80 letech paní Jaroslava 
Kocourková, která ho stále vidí svýma tehdej-
šíma dětskýma očima: „Byl to moc hodný pán 
a měl rád děti. Prodával i hračky, a když jsme si 
je dlouho prohlíželi, tak jsme si panenky mohli 
třeba pochovat.“

Nathanovi v Praze
Nathanovi měli dvě děti, syna Ottu a  dceru 
Markétu. Ing. Otto Nathan (1901–1944) vystu-
doval vysokou školu a pracoval v elektrotech-
nickém závodu. V roce 1927 se oženil s Marií 
(1905–1944) a dva roky po svatbě se jim naro-

dila jediná dcera Miluška (1929–1945). Rodina 
bydlela spokojeně v  pražských Vysočanech 
(nedaleko dnešní O2 arény), dokud do jejich 
osudů nezasáhla německá okupace a 2. světo-
vá válka. V dubnu 1939 byly mladým Nathano-
vým na jejich žádost vystaveny cestovní pasy, 
ale na vycestování za záchranou do zahraničí 
bylo pro ně již příliš pozdě. 

Období okupace
Jako všichni ostatní židovští obyvatelé Pro-
tektorátu Čechy a  Morava museli i  Nathano-
vi v  roce 1942 absolvovat cestu do Terezína. 
Byli zbaveni veškerého zbylého majetku a do 
transportu si směli vzít pouze zavazadla o cel-
kové váze 50 kg na osobu. V terezínském ghet-
tu zemřel už po několika týdnech následkem 
vyčerpání Hugo Nathan (67 let), a  tak další 
transporty do německých vyhlazovacích tá-
borů čekaly jen ostatní členy jeho rodiny. 
Manželka Aloisie (66 let) byla zavražděna té-
hož roku v Treblince, syn Ota (43 let) a snacha 
Marie (39 let) zahynuli v roce 1944 v Osvětimi. 
Jejich dceruška Miluška (16 let) zemřela na 
konci války v Bergen-Belsenu.

Po válce
Německé běsnění přežila pouze dcera Natha-
nových Markéta (narozena v  Mníšku v  roce 
1904), provdaná od roku 1923 za Leo Fuchse 
z obchodnické rodiny z Lovosic. Manželé Fuch-
sovi odešli před válkou z Československa a za-
chránili si tím život. Margarethe Fuchs (v ČSR 
ještě jako Markéta Fuchsová) po válce prodala 
svůj rodičovský dům v Mníšku a zemřela v Chi-
cagu v říjnu 1976. Její potomci žijí v USA.

I  když působení našich někdejších židov-
ských sousedů v  Mníšku už téměř nic ne-
připomíná, rozhodně bychom na ně nemě-
li zapomínat!

Libor Kálmán (text)
fotografie: Holocaust.cz

Napravo od Sokolovny je dům Nathanových, 
kde měli zároveň obchod (30. léta 20. století)

Svatební fotografie  
Otty a Marie Nathanových (1927)

Miluška Nathanová se dožila pouhých 16 let
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Spojovačka Spojte body od 1 do 50 a zjistíte, koho se lyžaři polekali.

Mní šku zdar,  ohni  zmar
Onoho osudného pondělí (29. 11.) jsem se vrátil v podvečer z pracovní 
cesty z Lipenců, zaparkoval Octavii před domem a chystal si v kuchyni 
čaj, když zazvonil telefon.
„Jsi doma?” ptal se soused Jirka.
„Teď jsem přijel. Co potřebuješ?” odpovídám konverzačně.
„Já nic, ale možná ty. Volala Vlastička, že ti hoří auto. Jdi se radši podívat.”
„Díky,” odpověděl jsem a  s  předtuchou podařeného vtipu jsem šel 
před dům.
Ulice byla zahalena do hustého šedivého dýmu, který se blížil konzi-
stencí londýnské mlze. Bohužel jeho zdrojem byl opravdu motorový 
prostor našeho auta. 
Co teď? Co dřív? Vběhl jsem do domu pro klíče a malý hasicí přístroj, 
cestou zpět jsem u vrátek málem vrazil do mladého muže (syna další 
sousedky), který mne informoval: „Už jsem volal hasiče.” 
„Díky,” křikl jsem přes rameno a ptal jsem se sám sebe, proč jsem to 
neudělal jako první krok.
Pěna z půlkilového hasicího přístroje pohladila plameny a bez viditelné-
ho účinku se vypařila. Vzpomněl jsem si na nějaký článek o tom, že auto 
shoří během 3–4 minut do mrtě. Došlo mi, že to neuhasím a zahájil jsem 
evakuaci věcí z vozu do domu. Při návratu jsem vzal kýbl s vodou a chrstl 
ho do škvíry mezi haubnu a přední okno. Zdálo se mi, že plameny poha-
sínají, ale možná to byl účinek dalšího hasicího přístroje, který do moto-
ru vystříkal již zmíněný syn sousedky Ondra. Další kýbl doprovázely již 
sirény se známým zvukem požární kvarty (to je básnická licence, protože 
hasičská auta již na sebe upozorňují stejnými zvuky jako sanitky).
Najednou byla temnící se ulice plná hluku motorů a modrých majáků. 
Dobrovolní hasiči z Mníšku, státní policie, městská policie. Později ha-
siči z Řevnic, výjezdové vozidlo velitele z Řevnic, požární vyšetřovatel 
z Příbrami. 
Moje další kroky k požáru zarazil státní policista: „Nechte je dělat svou 
práci,” odtušil, a  když jsem se nechtěl vzdálit, uchopil mne za loket 
a pravil: „Pojďte tady vedle a buďte v klidu.“ 

Já na to: „Jak v klidu, vždyť mi hoří auto,” ale bylo jasné, že moje amatér-
ské působení hasiče skončilo.

Tímto bych chtěl poděkovat výjezdové jednotce dobrovolných ha-
sičů z Mníšku pod Brdy, která svým rychlým příjezdem (odhaduji to 
na 4 minuty) zabránila větším škodám jak na voze, tak na okolním 
majetku. 

Pohořelý David Bílek

Foto: pohořelý autor

PODĚKOVÁNÍ
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Je více filozofie...“

(konec věty je v tajence)
Louis Pasteur (1822–1895) francouzský biolog, chemik a lékař.

Objevitel vakcín proti sněti slezinné a vzteklině..

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději
do 19. února 2022 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 

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

Řešení křížovky z prosincového vydání Zpravodaje: Karel Havlíček Borovský: „Co sám nerad, nečiň jiným, pravil kantor žáku kdesi, 
tahaje ho za pačesy.“ Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Štěpán Eff enberger.

Vylosovaný výherce získá
dva dárkové vouchery 
na libovolný film 
promítaný 
v síti multikin 
Cinema City.

Vylosovaný výherce získá
dva dárkové vouchery 

ZÁBAVA
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Rozhodli jsme se, že vám budeme na stránkách Zpravodaje městečka pod Skalkou postupně 
představovat mníšecké podnikatele, provozovny, řemesla či služby, a tak o nich zvýšit povědomí. 
Některé možná znáte, o některých se dozvíte poprvé a překvapí vás, jaké výrobky či služby nabízejí.

Bezobalový obchod Nousáček šetří životní 
prostředí a podporuje lokální výrobce

Kamnářství je oku lahodící řemeslo, 
které zahřeje

V listopadu 2021 se na Malém náměstí č. p. 95 objevil nový obchůdek 
Nousáček, který provozuje sympatická dvojice mladých lidí Anna 
Svobodová a Jiří Šlaj. V Mníšku pod Brdy, kde už bydlí téměř 2 roky, 
se rozhodli rozjet obchod s ekologickým přesahem.
Smyslem nakupování v Nousáčku je to, že zákazník používá obaly opa-
kovaně a nevytváří odpad, který vzniká při běžném nákupu. Bezobalové 
nakupování má snížit spotřebu plastů a dalších obalů, které jejich výrob-
ci nezálohují. To platí nejen pro zákazníky, ale i pro dodavatele, kteří sem 
dováží zboží v zálohovaných obalech nebo papírových pytlích.
„Nousáček je tu pro všechny, kteří nechtějí vytvářet zbytečný odpad.  
Inspiraci jsme čerpali v bezobalových obchodech v Praze, kde už si je lidé 
oblíbili. Využili jsme i  místní poptávky po tomto druhu nakupování, ne-
boť nejbližší obchody tohoto typu jsou až v Dobříši nebo Dobřichovicích,“  
vysvětluje okolnosti otevření Nousáčku Anna Svobodová.
V  případě sypaných potravin (těstoviny, luštěniny nebo mouka) vám 
zboží naváží. Na rozdíl od běžných obchodů, kde máte k  dispozici 
pouze půlkilová a větší balení, si tak odnesete pouze takové množství, 
o kterém víte, že dokážete spotřebovat a omezíte tak zbytečné plýtvá-
ní potravinami. K nákupu v „bezobaláči“ navíc nepotřebujete barevné 
sáčky ani igelitky, ale postačí vám jakékoli sklenice s uzávěrem, které 
najdete doma. A pokud zrovna žádnou nemáte, tak vám je v Nousáčku 
rádi věnují.  
V nově otevřeném krámku na Malém náměstí nabízejí zboží nejenom 
bez obalu, ale i v prémiové bio kvalitě včetně bezlepkových potravin. 
Nechybí tu ani sladkosti, mezi favority zákazníků patří jahody a rozinky 
v čokoládě ze sedlčanské Biopekárny Zemanka. Mají tu zajímavé čajové 
a bylinkové směsi a umelou vám tu čerstvou kávu. Novinkou je stáčený 
olivový olej a ekologická drogerie značky Tierra Verde.
Kromě sypaných potravin tu nabízí také kvalitní produkty od prvový-
robců z okolí, které člověk v mníšeckých obchodech běžně nenakoupí. 
Do nabídky piv se dostaly pouze pivovary, které garantují vratnost la-
hví. V Nousáčkovi seženete pivo z Podlesí u Příbrami, pivní vychytávky 
pivovaru Chříč, anebo ceněné pivní speciály z pivovaru Kocour. K do-
stání jsou tu také mléčné výrobky z Nového Knína, pesto z mníšeckého 
Pasta Fidli a nakládané sýry či utopence z davelských Dobrot s příbě-
hem (vše ve vratných skleněných nádobách). 
„Snažíme se žít lokálně. Nakupujeme od mníšeckých živnostníků, chodíme 
do místních restaurací. Rádi podporujeme místní podnikatele, aby tu moh-
li fungovat. Peníze, které utratíte u nás, jdou nám a my je zase utratíme na 
Mníšku. Věříme v sílu a hlas spotřebitelů, kteří se mohou rozhodnout koho 
svou koupí podpoří. Mají na výběr mezi lokálním podnikatelem či nadná-
rodní společností se sídlem v zahraničí,“ doplňuje filozofii jejich společ-
ného podnikání Jiří Šlaj.  

Otevřeno mají každý den, kromě neděle. Více informací najdete 
na webu www.nousacek.cz  kal

K tradičním řemeslům patřilo odjakživa kamnářství. Minulý režim to-
muto řemeslu nepřál, omezoval tento obor v učňovském školství a ši-
kovných kamnářů tak postupně ubývalo. Renesanci tento obor zažívá 
od 90. let minulého století. Noví kamnáři, sdružení do Cechu kamnářů, 
tak jezdí pro inspiraci do Rakouska a Německa, kde toto krásné řemeslo 
pokračovalo bez přerušené tradice.

Na Mníšku ho pod značkou Podbrdské kamnářství oživuje Tomáš 
Hnátnický, který se k řemeslu dostal až ve svých 33 letech.
„Kamnařina za mého mládí studovat ve škole nešla, tak jsem se vyučil zed-
níkem. Nevyhovovala mi ale práce na velkých stavbách, tak jsem se začal 
věnovat stavění krbů a  začal dálkově studovat učební obor kamnářství, 
který jsem úspěšně dokončil před 10 lety. Kamnařina mě zlákala tím, že 
jsem chtěl vždycky tvořit něco hezkého, co by tu po mně zůstalo,“ vysvět-
luje svou motivace k oboru Tomáš Hnátnický.
Kamnáři se dnes zabývají rekonstrukcí a  výstavbou kachlových ka-
men, sporáků, pecí na chleba i krbů (sálavých i akumulačních) a starají 
se o to, aby zdroj tepla nejen zajistil ohřev konkrétního prostoru, ale 
aby potěšil i svým vzhledem. Na počátku je velmi důležitá spolupráce 
mezi klientem a kamnářem. Zákazník navrhne svou vizi a cílem kam-
náře je, aby ji realizoval tak, aby byla stoprocentně funkční. Nejedná 
se rozhodně o  jednoduchou práci, neboť samotné stavbě předchází 
ještě analýza tepelné potřeby. Dobrý kamnář musí umět topidlo správ-
ně nadimenzovat (velikost a  ztráta místnosti, požadované množství 
energie), spočítat dobu jeho výhřevnosti, znát materiály a spoustu dal-
ších odborných věcí.  Správně udělaná kamna vynikají nadprůměrnou 
účinností, která se blíží mnohdy i k 90 %.
„Nezbytné je, aby kamna stavěl profesionál. Určitě se nikomu nevyplatí, 
když bude chtít ušetřit a najme si člověka, který není v kamnářském oboru 
vyučen. Výsledek pak bývá většinou špatný a už se nám několikrát stalo, že 
nám zavolal nespokojený majitel s  tím, abychom po někom zfušovanou 
práci opravili. Výsledkem je, že musíme kamna postavit znovu.“
V tomto ohledu řemeslníkům pomáhá Cech kamnářů, který vzdělává 
své členy, pořádá pro ně školení, zpřístupňuje jim potřebné informace 
a zároveň chrání řemeslo v oblasti legislativy.
Nejsou to ale jen stavby topidel v  moderních budovách, do čeho se 
Tomáš Hnátnický se svým Podbrdským kamnářstvím pouští, ale dělal 
i rekonstrukce historických kachlových kamen a podobných památek, 
které sloužily předchozím generacím. Kamna jsou doslova uměleckým 
dílem s praktickým využitím.
„Oblíbená jsou u zákazníků také kamna s ležením, které známe z českých po-
hádek. Sálavé teplo, které kamna poskytují, se nedá srovnat s žádným jiným 
teplovzdušným topidlem nebo krbem,“ zmiňuje na závěr mistr kamnář.

Více informací najdete na webových stránkách 
www.podbrdskekamnarstvi.cz lib

Anna Svobodová a Jiří Šlaj ve svém bezobalovém obchodu Tomáš Hnátnický u vyrobených kamen

PODPORUJEME MNÍŠECKÉ PODNIKATELE
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  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

INZERCE
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Wella salon
Magdalena

Zakládám si na preciznosti svých střihů a barev na vlasy,
pravidelně se školím a učím nové trendy.

Těším se na vás v novém kadeřnictví
na adrese:

Hladový Vrch 1335
Mníšek pod Brdy 252 10
tel.: 777 305 308 
e-mail: info@salon-magdalena.cz

Ráda přijedu i za vámi ...

prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PAVEL KISLING
PODBRDY 68

  palivové dřevo
štípané i v polenech
 dřevěné brikety
  přírodní ekologické 
podpalovače

 dřevní štěpka
 zahradní kompost
  mulčování zahrad a příkopů
   likvidace náletových dřevin

PALIVOVÉ DŘEVO
Retro nábytek do obýv. pokoje – 60. léta (světlý lesk): 
skříň, skříňky, atd. 7 kusů, cena za komplet: 4 800 Kč, 

mobil: 602 398 531

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

HODINOVÝ
SERVIS

Tel.: 736 716 996
•  Elektroinstalační práce

•  Zapojení elektrospotřebičů

•  Instalace a výměna osvětlení 
(vypínačů, zásuvek atd.)

•  Drobné opravy v bytech 
a domech

•  Montáže nábytku, policových 
systémů a jiných doplňků

•  Výměna zámků a kování dveří

•  Výměna vodovodních baterií

•  A další údržbářské činnosti



Opravy střech
Opravy klempířských prvků

Opravy střešních oken
Čištění žlabů a svodů

Opravy nepřístupných míst
Montáže technologií

Havarijní a servisní práce

VOLEJTE 
602 202 801

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

LÉKAŘ / KLINICKÝ LOGOPED
 VŠEOBECNÁ SESTRA
NUTRIČNÍ TERAPEUT
MASÉR / LÁZEŇSKÁ

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu 

a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle vzdělání a délky 
praxe; možnost výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů 
dovolené; příspěvek na stravování; závodní stravování v rámci 
vlastního stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního 
areálu; možnost využití podnikové rekreace a další benefi ty.

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání 
dle zákona č. 95/2004 Sb., a zákona č. 96/2004 Sb. Dále 

požadujeme spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, 
schopnost týmové spolupráce.

Termín nástupu: ihned

Bližší informace:
na personálním oddělení – anna.matejckova@vlrz.cz 

nebo na tel. č.: 727 899 392.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

KUCHAŘ/KA
SERVÍRKA

NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; 
odpovídající platové ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; 

příspěvek na penzijní připojištění; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; 

možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování; 
možnost využití podnikové rekreace pro zaměstnance; 

systém kvalitního odborného zaškolení.

POŽADUJEME: Spolehlivost; morální a občanská 
bezúhonnost; schopnost týmové spolupráce; 

Kuchař – nevyučené zaučíme.

Termín nástupu: ihned

Bližší informace:
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392.

31

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell – typu 
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks. 

Prodej: Mníšek pod Brdy – aut. garáže M. Uher 
25. 2. 2022 – 16:20
2. 3. 2022 – 10:00

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
info: Po–Pá 9:00–16:00,       

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz



     mnisekpodbrdy
www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy a místní římskokatolická farnost
Vás zvou v sobotu

Andrea Tögel
Kalivodová
mezzosoprán
Ladislava Kaspříková
klavírní doprovod 
Vstupné 100 Kč
Předprodej: kavárna Malý Mnich a pokladna městského úřadu.

12. února 2022 od 16 hodin
do kostela sv. Václava

na koncert

mnisekpodbrdy
www.mnisek.cz

Andrea Tögel
Kalivodová
mezzosoprán
Ladislava Kaspříková
klavírní doprovod 
Vstupné 100 Kč
Předprodej: kavárna Malý Mnich a pokladna městského úřadu.

mnisekpodbrdy
www.mnisek.cz

Andrea Tögel
Kalivodová
Ladislava Kaspříková

Předprodej: kavárna Malý Mnich a pokladna městského úřadu.


