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SPOUSTA NOVÝCH VĚCÍ VE ŠKOLE aneb O prázdninách jsme nezaháleli...
Milé děti, vážení rodiče, vážení obyvatelé města Mníšku pod Brdy,
ráda bych vás touto cestou za Základní školu Komenského 420 přivítala
v novém školním roce 2013/2014 a současně ty z vás, kteří se zajímáte o
dění ve škole, seznámila s některými novinkami.
Řada organizačních změn, úprav a investic samozřejmě probíhala
již v průběhu minulého školního roku. To se týká jak zlepšování
materiálního zajištění výuky, tak samotného vzdělávacího procesu.
Začaly probíhat první změny především v oblasti výuky jazyků,
stejně tak jsme začali klást větší důraz na další zvyšování kvalifikace
samotných učitelů. Věřím, že si všechny paní učitelky a páni učitelé
měli možnost oddychnout a již se těší nejen na nové prvňáčky,
nové šesťáky, ale i na v letošním roce končící deváťáky a vůbec
na všechny holky a kluky z naší školy. I změny ve vzdělávacím
a výchovném procesu na naší škole začaly probíhat a probíhat
budou i nadále. Některé jsou poznat hned, jiné třeba nejsou viditelné
na první pohled a efekt změn se dostaví až časem. Viditelnější

jsou především ty změny, které přímo vylepšují prostředí, vzhled
a tím pádem i celkový dojem a klima školy. Jedná se především
o přetvoření a úpravy, které nelze provádět během školního roku
a na které jsme si vyčlenili období prázdnin.
Pokud vás zajímá, co všechno jsme během dvou letních měsíců ve
škole prováděli a co tam vaše děti našly po návratu do školy nového,
srdečně vás zvu k přečtení článku uvnitř Zpravodaje, kde se můžete
dočíst mnoho podrobností k tomu nejdůležitějšímu, na čem jsme celé
prázdniny pracovali.
Všem, kteří se na přestavbách, změnách interiérů, malování a úklidu
podíleli, je třeba pěkně poděkovat. Bez každého z nich by nebyla škola
zase hezčí a připravenější.
Chtěla bych popřát všem žákům, rodičům, ale i kolegyním a kolegům
učitelům úspěšný a bezproblémový nový školní rok 2013/2014.
Mgr. Michaela Pažoutová,
ředitelka Základní školy Komenského 420

� 24hodinová pohotovostní linka Městské policie: 737 274 227

24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155
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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY K TÉMATU
SPALOVNY V NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA
Mníšek pod Brdy, 21. 8. 2013
Vzhledem k faktu, že téma „spalovny“ se
stalo opakovaně používaným tématem
vášnivých diskusí a v současné době je
opět zmiňováno v souvislosti s přípravou nového Územního plánu města
Mníšku pod Brdy, rozhodli jsme se vydat
k tomuto tématu následující prohlášení:
My, níže podepsaní zastupitelé města
Mníšku pod Brdy, zvolení pro období
2010 – 2014 prohlašujeme, že jsme již
v minulosti jasnou formulací usnesení zavázali vedení města, aby činilo
všechny potřebné kroky k zabránění
výstavby spalovny kdekoliv na celém
území města. Tento závazek je platný
a do současnosti není porušován.
Dále prohlašujeme, že nový Územní
plán je připravován právě takovým
způsobem, aby bylo možné výstavbě
spalovny nebo podobného zařízení
zabránit a v procesu přípravy, projednávání a schvalování Územního plánu
nebudeme záměr spalovny podporovat a budeme vždy hlasovat proti tomuto záměru, ať již bude v jakékoliv
podobě.
Na základě tohoto prohlášení vyzýváme všechny občany či sdružení, aby

nadále nezneužívali téma spalovny
k prosazování jakýchkoliv osobních
či skupinových zájmů a připojili se ke
společnému cíli – do budoucna zamezení výstavby jakéhokoliv podobného
spalovacího zařízení v Mníšku a širším
okolí .
V Mníšku pod Brdy dne 21. 8. 2013
K prohlášení se připojili
tito zastupitelé:
1. Ing. Petr Digrin Ph.D.
2. Vlastimil Kožíšek
3. Aleš Krákora
4. Milan Vyskočil
5. Jiří Zápal
6. Alena Štamberková
7. Bc. Marie Šrétrová
8. RNDr. Milan Brabenec
9. František Keyř
10. Ing. Karel Vejmola
11. Eva Jarolímková
12. PhDr. Vlaďka Pirichová
13. Dis. Milan Kotouč
14. Ladislav Šimečka
K prohlášení se nepřipojil
(do vydání Zpravodaje)
15. JUDr. Miroslav Vilimovský

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
z RM souhlasila s postoupením Návrhu zadání ÚP Mníšek pod Brdy do projednání,
které neprodleně zajistí pořizovatel a projednaný Návrh zadání postupuje
k projednání a schválení zastupitelstvem města.
z Rada města Mníšku pod Brdy projednala předloženou „Územní studii obytné
lokality Pod Silnicí, Mníšek pod Brdy a na základě doporučení Komise pro územní
plán souhlasila s využitelností této studie jako územně plánovacího podkladu
podle příslušných ustanovení stavebního zákona.
z RM souhlasila s pokácením dvou kusů suchých bříz u podchodu pod rychlostní
komunikací R4 na pozemku města p. č. 2719/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
z RM souhlasila s ošetřením památného stromu – buku lesního v areálu Skalka dle
předloženého posudku ze dne 10.7. 2013.
Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.
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Slovo
starosty
Vážení Mníšečtí,
Lhotečtí a Rymaňští,
milí přátelé, sousedé, sousedky,
Základní škola Komenského 420 přivítala
děti po prázdninách v novém. Jaký byl a je
hlavní úkol města pokud jde o velkou základní školu? Lidově řečeno, prostě školu
„nafouknout“, aby dokázala pojmout asi
o 150 dětí více. Pracujeme na tom už téměř
dva roky a z původních osmnácti tříd jsme
dnes na dvaadvaceti. Plánujeme rozšířit
školu na konečných 26-27 tříd.
Návrh i projekt na rozšíření školy již existují
a pomalu, postupně, se i realizují. Největší
změny se dělají právě o prázdninách. Ty letošní byly mnohem znatelnější než ty loňské a změn bude ještě přibývat.
Nový kabát dostaly třídy určené prvňáčkům. Opravily se podlahy, vymalovalo se,
třídy mají nová světla i nábytek. Poděkování patří také rodičům dětí, kteří s obnovou
rádi pomohli.
Nové jsou i šatny. Kóje zmizely a místo nich
stojí nové šatní skříně. Zvětšila se tím mnohonásobně bezpečnost, ale místa je méně.
Stojíme před problémem, kam umístit lavičky na přezouvání tak, aby si děti mohly
v klidu sednout, přezout se a převléknout.
Věřím ale, že se najde dobré řešení.
Velmi důležité změny proběhly také ve vyšších patrech budovy. Bouralo se, sekalo,
zdilo, předělávaly se rozvody elektřiny tak,
aby vznikly nové třídy pro starší děti.
To vše se díky paní ředitelce, celému jejímu
kolektivu i ochotným rodičům stihlo a naše
děti chodí do lepší, útulnější a vybavenější
školy. Tak to bude i v budoucnu.
Příští rok dojde k přesunu dílen, počítačová
učebna bude v nových prostorách, vznikne úplně nová knihovna a existuje několik
variant, jak rozšířit malou a nedostačující
tělocvičnu.
Město Mníšek letos finančně podpoří vznik
nového atletického kroužku, od kterého
si hodně slibujeme. Chceme, aby nás naše
šikovné děti reprezentovaly i ve vyšších
sportovních soutěžích a možná se podaří
vychovat i takové sportovce, kteří v budoucnu zabodují a získají opravdu i ty nejcennější kovy, stejně jako naše nová sousedka, Barbora Špotáková.
Jak probíhalo uvítání prvňáčků a dětí první školní den? Bylo veselo a děti dostaly od
města pastelky a další školní potřeby. Paní
Jarolímková přidala boxíky na svačiny a firma Komvag, a. s. rozdávala stylové držáky
na tužky, které měly tvar malých popelnic.
Všem paním ředitelkám a pedagogům ve
všech základních i mateřských školách děkuji za úspěšnou přípravu nového školního
roku a energii, kterou vložili do jeho zahájení. A co přeji dětem? Aby se jim ve školách
a školkách líbilo, byly úspěšné, radostné
a dobře se jim hrálo nebo učilo. :-))
dr. Petr Digrin, starosta

Zprávy z radnice
ÚZEMNÍ PLÁN – VĚC VEŘEJNÁ
Zpracování a projednání nového územního plánu je poměrně složitý
proces, daný stavebním zákonem. Jednotlivé fáze musejí mít přesný
obsah a postup. Podílejí se na nich zpracovatel (odborně kvalifikovaný
projektant), pořizovatel (městský úřad s externím odborným konzultantem), zastupitel určený pro spolupráci s pořizovatelem (v našem
případě p. Jiří Zápal) a rozhodující kroky musí učinit zastupitelstvo
města.
V tabulce najdete všechny důležité fáze přijímání územního plánu od doplňujících průzkumů a rozborů projektanta přes zadání, návrh
a jeho postupné projednávání a úpravy až po vyhotovení výsledné
podoby územního plánu a schválení zastupitelstvem města. Zastupitelstvo rozhoduje i v průběhu pořizování, a to schválením projednaného a upraveného zadání a dále o vypořádání námitek a připomínek,
uplatněných v rámci veřejného projednání.

Co je návrh zadání?

Už v rámci zveřejnění návrhu zadání a to je fáze, ve které jsme právě
nyní, v polovině září 2013. Zadání je obecnější a strategický dokument.
Naznačuje vhodné směry rozvoje, stanovuje problémy k řešení a omezení vyplývající z širších vztahů. Musí počítat i s nadřazenou (krajskou)
územně plánovací dokumentací. V zadání ještě není řešeno využití
jednotlivých ploch a pozemků – to je předmětem teprve následně
zpracovaného a upravovaného návrhu územního plánu. Jeho úpravy
vyplynou jednak ze stanovisek cca 30 dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy podle jiných zákonů.
Návrh zadání, jehož zveřejnění a připomínkování právě proběhlo,
byl doplněn samostatnou grafickou přílohou, vyplývající z průzkumů
a rozborů projektanta. Grafika naznačuje problematiku rozvoje nových
zastavitelných ploch. Jejich rozsah musí být v návrhu vymezen velmi
uvážlivě, zodpovědně a je limitován, kromě příslušných předpisů nebo
ochranných pásem, též kalkulací rozvojového potenciálu města. Grafická příloha zadání splnila svůj účel a došlé připomínky budou využity
k úpravě zadání i při tvorbě návrhu, nicméně schvalovaná verze zadání
bude pouze textový dokument, bez grafických příloh.

Kdy může veřejnost podávat další připomínky?

Jak je z tabulky zřejmé, veřejnost bude mít ještě několik příležitostí
uplatnit připomínky a námitky, nyní už ale ke konkrétnímu řešení návrhu územního plánu. Pořizovatel s určeným zastupitelem i zastupitelstvo je budou vyhodnocovat a rozhodovat o nich.
První návrh, následující po schválení zadání, slouží především ke společnému jednání s dotčenými orgány a k uplatnění a zapracování jejich
stanovisek. I tento návrh ale bude samozřejmě zveřejněn, s možností
podávat připomínky. Nebude se ale ještě veřejně projednávat. Došlé
připomínky vyhodnotí pořizovatel spolu s určeným zastupitelem. Do
následné úpravy se zahrnou pouze připomínky nesporné a bezkonfliktní – ostatní bude „přesunuto“ do následné fáze.
Teprve fáze veřejného projednání umožňuje podávat námitky, kterými
se společně s připomínkami bude zabývat a rozhodovat o nich zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že lze očekávat podstatné úpravy
návrhu na základě uplatněných námitek (za podstatnou se přitom považuje i jakákoli změna ve vymezení zastavitelných ploch), bude nutné veřejné projednání opakovat. S průběhem veřejného projednání
a souvisejícími úpravami budou seznamovány i dotčené orgány. Ty se
však mohou vyjadřovat pouze k měněným částem návrhu územního
plánu.
Ing. arch. Zdeněk Kindl

„MÁM SEN“ ANEB MNÍŠEK POD BRDY V ROCE 2023
„I Have a Dream…“ je citát Martina L. Kinga, který použil ve svém vizionářském projevu před padesáti lety. I já mám sen, vizi, a týká se našeho
městečka.
Jak má vypadat Mníšek v roce 2023? A jak za dalších deset let, v roce
2033? Jak bude velký? Kolik bude mít obyvatel? Nemůžeme to vědět
přesně, ale naši budoucnost můžeme ovlivnit každý den. A jsou vzácné
příležitosti, kdy můžeme budoucnost města ovlivnit více, než kdy jindy.
Ta příležitost nastala nyní a jmenuje se nový územní plán. Územní plán
ovlivní naše město na desítky let. Takže – jaký si ho uděláme, takový jej
budeme mít.
Můj sen, a myslím, že nejenom můj, ale i celé rady města a dalších občanů je jednoduchý - Mníšek by se neměl nijak dramaticky rozrůstat. I
když si to mnozí majitelé velkých pozemků přejí, nechceme vznik dalších velkých developerských projektů. Žadatelé o velké změny v zastavěnosti v drtivé většině nežijí v Mníšku a vše je pro ně jen otázka peněz
a podnikání. Mnohdy ale na náš úkor.
Podle nás by se město mělo spíše scelovat, urbanisticky a přirozeně nechat navazovat jednu část či lokalitu na druhou. Bez toho, aniž by se
ničil osobitý charakter města, bez toho, aby se rozrůstalo o další desítky rodinných domů. Dobře víme a sledujeme, že tento koncept města
mnohým žadatelům, a je jich více než tři stovky, příliš nevyhovuje. Přesto ho budeme prosazovat. Samozřejmě očekáváme, že pod záminkou
naplňování „bohulibých cílů“ dojde ke střetům, nedorozuměním a různým snahám prosadit si to „svoje“.
My si ale přejeme město zelené, plné stromů a míst s přírodním charakterem. Město čisté, přehledné, s bezpečnými cestami, chodníky a silnicemi. Chceme město plné rodin, které zde budou doma.
Územní plán je věcí veřejnou. Pojďme budoucí společnost budovat
společně. Děkuji.
Za radu města Ing. Petr Digrin, Ph.D.
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PODZIMNÍ SBĚR
BIOODPADU DO
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ.

Co je to bioodpad? Jak a proč ho třídit?
Mimo odpadů, které lze ukládat do barevných kontejnerů (plast, papír, sklo, nápojový karton), vznikají v domácnostech další odpady,
které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k
omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Jednou z takových složek odpadu, které vznikají při běžném provozu domácností,
je i bioodpad.
Ne každý má svůj vlastní kompost a potýká se pak s problémem,
kam s trávou nebo jiným bioodpadem. Často tento odpad končí
v běžných popelnicích a společně s ostatním směsným odpadem
pak na skládce, což není ideální řešení. Protože je bioodpad aktivní látkou, která již při sběru podléhá změnám (vysoušení, započetí rozkladu), je nutno pro jeho sběr použít speciálních nádob. Ač se
sběrné nádoby z vnější strany podobají standardním „popelnicím“,
jejich vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Rošty, otvory, žebra či komínek zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bio
odpadu. Díky tomu nedochází k zahnívání odpadu a i při 14 denním
svozu obsah nádob významně nezapáchá. Díky vysychání ztrácí bio
odpad již v nádobě část své hmotnosti, čímž uvolňuje prostor pro
další materiál. Svoz je prováděn odděleně od jiných odpadů prostřednictvím svozových tras ukončených na kompostárně. Pro svoz
a dopravu odpadů jsou používána standardní svozová vozidla určená
pro svoz ostatních komunálních odpadů. Vozidla jsou upravena tak,
aby bylo zamezeno vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu.
V systému nakládání s odpady město počítá i s nabídkou likvidace
bioodpadů, a to hned s několika variantami. Každý účastník (registrovaný plátce) může kdykoliv během roku dovézt a již bezplatně uložit
bioodpad ve sběrném dvoru. Dále si mohou majitelé domů či bytů
smluvit týdenní vývozy (duben – listopad) biokontejnerů o velikosti a
ceně 120 l/1 200 Kč nebo 240 l/1 400 Kč. Pro majitele rodinných domů
nebo bytových domů, kde je to vhodné, zajistit kompostér o objemu
900 litrů. Poplatek činí jen 250 Kč. Stačí kontaktovat paní Janu Bukajovou z finančního odboru, ráda vám bude nápomocna s výběrem i s
registrací.
Co všechno je bioodpad, resp. co se může ukládat do nádoby na
bioodpad?
Posekaná tráva, drny a plevele, spadané ovoce, větve a listí (nastříhané nebo štěpkované), zemina, pokojové rostliny bez květináčů,
odpady z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, skořápky
z vajec, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, piliny, jen omezené zbytky jídel
(nikdy tekuté)

a v Rymaních pod bývalým obchodem. Začínáme o víkendu 13. – 15.
září a končíme první listopadový víkend. Sběr je rozdělen na liché a
sudé týdny. Každý lichý týden je sběr trávy, ovoce, listí, plevele, květin a
obdobně. V sudé týdny se odváží pouze větve, odštěpky apod. Prosíme,
věnujte rozdělení sběru bioodpadu do kontejnerů na liché a sudé týdny
velkou pozornost. Děkujeme.

37.

13. – 15. 9. 2013 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

38.

20. – 22. 9. 2013 pouze pro sběr větví

39.

27. – 29. 9. 2013 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

40.
41.

11. – 13. 10. 2013 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

42.

18. – 20. 10. 2013 pouze pro sběr větví

43.

25. – 28. 10. 2013 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

44.

Podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače,
uhelný popel, maso, uhynulá zvířata, kosti.

Pro všechny domácnosti, zahrádkáře, majitele
zahrad a další jsme i letos připravili podzimní svoz
bioodpadu ve velkoobjemových kontejnerech.
Kontejnery budou vždy volně přístupné od pátku do neděle. Jeden
bude před sběrným dvorem, ve Stříbrné Lhotě u točny autobusu
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1. – 3. 11. 2013 pouze pro sběr větví
Vlastimil Kožíšek, místostarosta

Napřed se odstěhuji
do provizoria
a pak zcela do nového.

Těším se, váš Sběrný dvůr
Ve zpravodaji jsme vás několikrát informovali o tom, že jsme Státní
fond životního prostředí požádali o dotaci na nový a kvalitněji vybavený sběrný dvůr. Povedlo se a dotaci jsme získali, stavba může začít.
Organizace nebude jednoduchá a budeme muset vydržet v provizoriu.
Jak to bude dál?
Na přelomu října a listopadu 2013 dojde k přesunu Sběrného dvora na
provizorní stanoviště – plocha před garážemi mezi Penzionem Obora
a MKS.
Pokusíme se zachovat všechny služby, které nyní sběrný dvůr poskytuje. Je možné, že bude nutné některé služby omezit. Věříme ale, pokud k
tomu dojde, že omezení nebudou na dlouho.
Najedeme rovnou na zimní provoz a zimní otevírací dobu. Sběrný dvůr
bude otevřen:
z

Co rozhodně není bioodpad, resp. co se nemůže uložit do nádoby
na bioodpad?

4. – 6. 10. 2013 pouze pro sběr větví

z
z

úterý
čtvrtek
sobota

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
08.00 – 12.00 hodin

V provizorním náhradním místě bude sběrný dvůr sloužit zhruba do
června 2014. Pak už se vše vrátí na původní místo. A na co se můžeme
těšit?
Nový sběrný dvůr bude vybaven moderními technologiemi a zařízením.
Bude mít rampu pro vjezd aut, což všem umožní snadnější vykládku.
Zcela nově bude možné pojmout veškeré komunální odpady. To znamená, že bude možné uložit i odpad nebezpečný, což doposud možné
nebylo a svoz zařizovala jen specializovaná společnost USU Praha.
V dalším Zpravodaji přineseme kompletní informace. Průběžně můžete
informace o sběrném dvoru, otevírací době a poskytovaných službách
a další informace získat např. z www.mnisek.cz, sekce Kam s odpadem.

Zprávy z radnice
PRŮBĚH VYBRANÝCH OPRAV
A INVESTIC V ROCE 2013
V letošním roce byla zahájena nebo pokračuje celá řada investičních
prací, které organizuje i financuje město Mníšek pod Brdy. Jde jak o
drobné opravy komunikací, příkopů nebo budov, tak o větší investice.
Mezi ně například patří oprava školy, úprava komunikací v ulici Nová,
9. května, Ke Škole. Dále rekonstrukce suterénu družiny, výstavba vodovodů a kanalizací na Lhotě a v Rymaních a další akce. V následujících
řádcích uvádíme krátký přehled postupu, jak se daří jednotlivé akce realizovat a informace o plánech ještě pro rok 2013.

Školní družina – rekonstrukce suterénu na prostory
pro ZUŠ Mníšek pod Brdy
Začátkem prázdnin byla zahájena rekonstrukce suterénu prostor školní
družiny, a to tak, aby zde vznikly další učebny pro Základní uměleckou
školu. Především se jednalo o učebny výtvarných oborů, jako je keramika, kreslení, sochařství a další. Hlavní práce byly ukončeny 3. září a v
tomto týdnu se začali učitelé v nových učebnách zabydlovat. K dispozici jsou dvě nové učebny, sušárna pro keramiku, prostor pro vypalování,
nové sociální zázemí a šatna. Plný provoz by se v nových učebnách měl
rozeběhnout začátkem měsíce října.

Kanalizace Rymaně
Koncem června byla ukončena výstavba kanalizačních řadů na Rymaních. Především se jednalo o úsek v Kamenném. V tuto chvíli jsou všechny řady zkolaudovány a je možné se připojovat. Tím byla akce odkanalizování Rymaně zcela ukončena.

Základní škola – zkapacitnění
V letošním roce vznikly další nové třídy, aby byl uspokojen nárůst počtu
žáků naší školy a pro příští rok se počítá s dalším rozšiřováním.

Rekonstrukce ulice 9. května
Rekonstrukce ulice kolem mateřské školky na starém sídlišti se blíží ke
konci. Zbývá dodělat část ulice Skalecká. Dále retardéry kolem školky,
položit asfaltové povrchy, instalovat dopravní značky a hlavně uklidit.
Asfalty se budou pokládat začátkem měsíce října, a to ve všech místech
najednou. K úplnému otevření ulic dojde v polovině měsíce října.

Rekonstrukce ulice Nová
Rekonstrukce zde stále probíhá. Se začátkem školního roku byla ukončena velká rekonstrukce kanalizace v celé ulici a firma TOST vybudovala
nový chodník. V tuto chvíli je ulice provizorně otevřena a čekáme, k jak
velkým poklesům terénu v důsledku velkého výkopu po rekonstrukci
kanalizace dojde. Ačkoli byl zásyp po kanalizaci hutněn dobře, nechceme riskovat sesedání a následné nutné opravy asfaltového povrchu. S
pokládkou živice tedy počítáme až na polovinu měsíce října.

Odvodnění a rekonstrukce ulice Obora
V letošním roce dojde k výstavbě nové dešťové kanalizace v ulici Na
Oboře. Realizací byla pověřena firma Šidler, která nastoupí první týden v
měsíci říjnu. Letos počítáme s kompletní výstavbou dešťové kanalizace,
odvodněním ulice, výstavbou dvou tlakových stok v krátkých uličkách
a s prodloužením vodovodu. V příštím roce bude následovat i úprava a
rekonstrukce povrchů ulice.

Odvodnění a rekonstrukce ulice Prostřední,
K Remízku a Pod lesem
V těchto týdnech byla zahájena veřejná soutěž na celou akci. Předpokládáme, že se nám v letošním roce ještě podaří zahájit některé části
odvodnění. Hlavní výstavba ale bude orientována do roku 2014.
Jan Junek, Jaroslav Bednář, referenti OSMI

SKALECKÝ BUK ÚSPĚŠNĚ BOJUJE V ANKETĚ
STROM ROKU 2013. VYHRAJE?

O tom můžete rozhodnout i vy! Hlasovat můžete do 10. října 2013
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Zprávy z radnice
Skalecký buk lesní, který město společně s několika spolky a sdruženími
nominovalo do ankety Strom roku 2013, pořádané Nadací Partnerství,
se probojoval do finále, kde si vede velmi dobře. Ještě stále je ale možné
posílat dárcovské DMS nebo podepsat hlasovací arch.

Víte, že Skalecký buk je vysoký 23 m, koruna je široká 22 m
a obvod kmene má 383 cm? Jeho stáří je odhadováno na 230 let!
Majestátní buk vzhlíží do mníšeckého údolí z úpatí Skalky. Naši
předkové jej vysadili spolu s dalšími stromy pravděpodobně
v letech 1760 – 1780, kdy vznikly také kapličky, spojující spodní
a horní část barokního areálu od kostelíka k poustevně. Nominovaný buk přežil a jako by vyvzdoroval i nesmírnou zátěž,
kterou přinášelo v 50. letech poddolování těžbou železné rudy.
Těžba zasáhla celou lokalitu, ale buk nadále rostl.
Pověsti vypráví, že sílu buku umocňuje rozdvojení symbolizující,
že nikdo na světě není sám a každý má svého ochránce, který
nad ním bdí.
Skalecký buk, jako kavalír a patron, pečuje o kostelík sv. Máří
Magdalény, po jehož levé straně roste. Svou ochranu poskytuje
jako odměnu a projev úcty za kajícný život Máří Magdalény.
Prosíme všechny, kteří náš Skalecký buk ještě nepodpořili, aby se také
zapojili. Proč je podpora důležitá? Zaprvé je náš strom krásný a zaslouží
si naši pozornost. Zadruhé proto, že každý hlas pro náš strom přináší
i finanční příspěvek, který bude sloužit k údržbě nejen Skaleckého
buku, ale i ostatní zeleně na Skalce.

Jak můžete skalecký buk podpořit?
Je to jednoduché – máte dvě možnosti:
1) DMS ZPRÁVY
Pomocí DMS zprávy můžete Skalecký buk podpořit přímo z vašeho
mobilního telefonu. Stačí jen odeslat zprávu ve tvaru DMS STROM1
(náš buk má číslo 1) na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč a z toho
27 Kč půjde přímo na ochranu Skaleckého buku nebo dalších stromů
na Skalce.

2) ZPOPLATNĚNÉ HLASOVACÍ ARCHY
Tyto archy umožňují zapojení většího počtu lidí. Na jeden hlasovací
arch se vejde 20 podpisů. Podepsat se však můžete pouze jednou.

Na Zbraslavi vznikla lékařská
pohotovost
pro děti i dospělé
Rádi upozorňujeme všechny občany na
nově vzniklou Lékařskou službu první pomoci pro děti i dospělé.
Pohotovost funguje od 1. července 2013
a je umístěna v budově Domu s pečovatelskou službou, ulice U Včely 1442, Praha-Zbraslav. Telefon: 257 257 557.
Jde o vítanou a blízkou alternativu k pohotovostem v nemocnicích Motol nebo Příbram.

ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí – pátek 18.00 – 22.00 hod
sobota – neděle 9.00 – 22.00 hod
(včetně svátků)
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Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Řidiči pozor, začala škola!
Je září, končí letní prázdniny a děti musí opět do škol. Některé děti jsou
již zkušení školáci, ale jsou i děti, které jdou do školy úplně poprvé. Cesta do školy je plná rizik a nebezpečí, proto je vhodné, aby menší děti
měly doprovod - rodičovský nebo třeba staršího kamaráda, sourozence
a podobně.
Jednu z velkou rolí bezpečnosti dětí hraje viditelnost, na kterou jsou
děti na komunikacích vidět. Zcela určitě by měly používat při cestě do
školy i ze školy reflexní prvky.
Také nesmíme zapomenout na řidiče, kteří by si měli uvědomit, že
v rozmezí od 7.15 do 8.00 hodin a odpoledne od 12.30 do 14.30 hodin
se na ulicích bude pohybovat více dětí, a proto by měli nejen přizpůsobit svou jízdu, ale především zvýšit opatrnost a předvídat. Děti někdy
dokážou vběhnout pod auto, aniž by se rozhlédly, třeba v rámci hry. Zásada ohleduplnosti v silničním provozu by měla ale samozřejmě platit
každý den a v každou hodinu.
Městská policie bude jako vždy každé ráno bezpečně převádět vaše děti
do školy. Také se bude zvyšovat četnost měření rychlosti v obci. Připravujeme preventivní akce v základních i mateřských školách. Budou zaměřeny především na bezpečné chování na ulici a dopravní výchovu. Nezapomeneme ale i na celkovou prevenci a zajištění bezpečí našich dětí.
Petr Smorádek, DiS., strážník MP

Úspěch ve střelecké soutěži
Dne 7. září se na střelnici Kluky u Kutné Hory uskutečnil 1. ročník střelecké soutěže „Slávistických gard ostrostřeleckých“. Soutěže se zúčastnili
i dva ze strážníků Městské policie Mníšek pod Brdy - strážník Petr Smorádek DiS. a vedoucí strážník Milan Kotouč DiS. Strážník Petr Smorádek,
který se soutěží účastnil poprvé, skončil na slušném 10. místě a Milan
Kotouč, který je již zkušený střelec a závodník, v celé soutěži zvítězil
a přivezl do Mníšku již poněkolikáté 1. místo.
Kromě skvělých výsledků strážníci na střelecké soutěži odprezentovali
i své nové zbraně od České zbrojovky Uherský Brod, a to CZ 75 P 07
DUTY, kterými je vyzbrojena mníšecká městská policie, dále CZ SCORPION EVO 3 S1 a CZ 75 SP 01 PHANTOM, s níž vítězný střelec Milan Kotouč
absolvuje všechny střelecké závody, kterých se strážníci účastní.
Milan Kotouč, DiS.
foto: Tomáš Sobek

Školy

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ
Školní rok 2013/2014 zahajuje
naše škola s celou řadou změn. Co
se týká úprav ve škole, bylo jich
během těchto prázdnin opravdu
hodně. Z důvodu nedostatku tříd
na naší škole bylo nutné vybudovat ve 2. patře místo tří učeben
učebny čtyři. Spojili jsme dva kabinety (chemie a fyziky) do jednoho společného, další prostor pak
vznikl zrušením malé třídy, která
neměla samostatný vchod. Byly
zbourány dvě příčky a jedna nová
postavena. V obou třídách, které
vznikly prostorově nové, byla zavedena nová elektroinstalace. Štukovalo se, malovalo, osazovaly dveřní
zárubně, betonovala podlaha, pokládala podlahová krytina, věšely
nové zářivky, atd. atd.
Podstatných změn se také dočkaly naše šatny. Za pomoci MÚ jsme
nakoupili šatní skříňky, po kterých
volali žáci i rodiče. Skříňky tak přispějí k menšímu množství ztrát
a většímu pořádku v šatnách.
Kromě těchto úprav ve 2. patře
a v šatnách, které financoval a zajistil MÚ Mníšek pod Brdy, jsme
nechali vymalovat chodby v celém
přízemí a dvě třídy v patře. Všechny
třídy se dočkaly nového zbroušení,
tmelení a lakování parketových
podlah, což nám ostatně doporučovala i KHS při své kontrolní návštěvě. Dále jsme z důvodu nedostatku umyvadel a bidetů na počet
žáků ve škole byli nuceni umístit
další umyvadla ve všech patrech

a ve 2. patře osadit toalety sprškami, které tak nahradí potřebné
bidety.
Do některých tříd jsme také pořídili nábytek, protože ten starý byl
vzhledem ke skleněným vitrínám
nejen již nevyhovující, ale i žákům
nebezpečný. U tříd v přízemí jsme
se snažili za pomoci jedné maminky zútulnit prostor vstupu a na jejich dveře jsme proto pořídili krásné barevné samolepky evokující
přírodu. Především jsme tak chtěli
zajistit veselejší vstup našim prvňáčkům. Pro naše prvňáčky jsme
zajistili úpravu parket a nakoupili
jim nové lavice. Rodiče třídy 2. B,
1. B a 1. C se pak sami postarali o zútulnění tříd vymalováním, natřením
dveří i topení. Jsme rádi, že i pomoc
ze strany rodičů je v rámci možností
možná a velice si jí vážíme.
Další změny se udály v budově ŠD
na Malém náměstí. Propojili jsme
dvě stávající místnosti a z původního ateliéru udělali plnohodnotnou
třídu. Pan školník nám všechny
třídy ve ŠD vymaloval. Během školního roku jsme pořídili do pěti tříd
interaktivní tabule včetně nových
počítačů a monitorů. Díky grantu
Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání jsme mohli
nejen proškolit celý pedagogický
sbor v oblasti etické výchovy, ale
rovněž jsme nakoupili koberce pro
výuku etické výchovy a polštáře
pro komunitní kruh.
V letošním školním roce otevíráme tři první třídy. V 1. A bude
probíhat výuka klasická, využíva-

jící slabikovou metodu. Třídy 1. B
a 1. C budou využívat při výuce
prvky programu „Začít spolu“. Dále
v oblasti vzdělávání nastaly změny
především ve struktuře vyučovacího procesu. Klademe větší důraz
na posílení jazykové složky výuky.
Ve školním roce 2012/2013 jsme
zavedli výuku anglického jazyka
již od první třídy. V tomto školním roce navazujeme posílením
hodin konverzace Aj v některých
ročnících na 2. stupni, a zároveň
jsme od 7. ročníku zavedli druhý
povinný jazyk. Žáci mají možnost
výběru mezi jazykem španělským
a německým. Rovněž podporujeme
a zdůrazňujeme význam fyzické
připravenosti žáků. Podle našeho
názoru fyzická složka osobnosti
žáka se přímo promítá do jeho psychiky a má do budoucna z dlouhodobého hlediska přímý vliv na kvalitu jeho osobního života i pracovní
uplatnění. Proto se budeme snažit
využít tělocvičnu i školní hřiště
v maximální míře. Jsem přesvědčena o tom, že přínosem pro rozvoj
pozitivní atmosféry ve škole bude
i příchod dvou mužů (p. Škarda
na místo zástupce pro II. stupeň
a p. Solnička jako třídní učitel 9. třídy) do pracovního kolektivu.
V předešlém školním roce jsme se
zapojili do několika projektů a žádali o různé granty. Úspěšní jsme
byli prozatím v projektu týkajícím
se etické výchovy. Další projekt
realizujeme ve spolupráci s MŠ
parník (Nová ul.). Jedná se o vytvoření příjemného místa na naší
školní zahradě, které bude sloužit

ke společným setkáním těchto
dvou organizací. Do projektů se
již zapojují i některé paní učitelky.
Příkladem je projekt: Mníšek očima
dětí v programu One World, Many
Voices.
Soustředíme se i na systematickou
práci na poli dalšího vzdělávání
učitelů. Pro další rozvoj školy lze
práci v této oblasti pokládat za
zcela klíčovou. Jako příklad bych
uvedla proškolení učitelů na novou progresivní metodu výuky
matematiky – metodu profesora
Milana Hejného. Prof. Milan Hejný
obdržel v rámci projektu „Českých
100 Nejlepších“ ocenění „MathProf
ONE“ neboli jednička mezi matematiky.
Profesor Milan Hejný působící na
Pedagogické fakultě UK v Praze
je uznávaný didaktik matematiky,
který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností. Při řešení úloh tak
děti matematice snáze porozumějí. Důležité pro rodiče a žáky je především to, že žáci, kteří absolvovali
výuku matematiky touto metodou,
mají lepší výsledky. Jako další příklad namátkou uvádím proškolení
asistentů společností Apla (Asociace pomáhající dětem s autismem)
nebo výjezd dvou učitelek Aj na
studijní pobyt do Anglie.
Chtěla bych popřát všem žákům, rodičům i učitelům úspěšný
a bezproblémový nový školní rok
2013/2014.
Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka

PODĚKOVÁNÍ
Vážená a milá paní ředitelko
Pažoutová,
jsem maminka Matyáše v 1.C. Párkrát jsme se setkaly, ale neměly
jsme příležitost se poznat lépe
a osobněji. Přesto se s Vámi chci
rozloučit a poděkovat.
Naše začátky byly hektické, nakonec jsme vše vyřešili a vykomunikovali. Třída se nám podařila dodělat v termínu a musím přiznat,
že je nádherná. Paní učitelku jste
vybrala báječnou pro nás (Matyáše a mě) tu nejlepší. Všechny děti
se dostaly do družiny.
Chtěla jsem Vám touto cestou
moc a moc poděkovat za báječnou práci, kterou jste pouze za rok
dokázala v naší škole. Tuto školu
jsem navštěvovala i já, když jsem
byla malá. Přiznám se, že jsem ji
neměla ráda. Dokonce jsem i byla
párkrát od jedné učitelky, která je
již v důchodu, bita. Nechtělo se
mi na tuto školu dávat své dítě.
Jako matka jsem velmi důsledná,

řádná, milující a zajímám se o své
dítě a jeho koníčky na 100 %. Bývalou paní ředitelku jsem měla
ráda, ale zároveň jsem se těšila
i na Vás. A musím říct, že jste mě
jako člověka nezklamala. Otevřela
jste dvě třídy Začít spolu, což bylo
mé obrovské přání, aby se Matyáš
dostal do této třídy. Během velmi
krátké doby jste si dokázala poradit s velkým počtem dětí v družině, aby nabídka pokryla poptávku, nechala jste udělat Školní
klub. Tleskám, nás se to tedy netýkalo, my jsme byli přijati bez
problémů, ale i tak mi to udělalo
radost. Do Začít spolu jste nám
v rychlosti našla báječnou paní
učitelku, na které je vidět, že děti
a učení jsou pro ni radost. Angličtina již v první třídě je standart,
dokonce jste zařídila kroužek angličtiny pro děti. Škola v přírodě
už i pro nás prvňáčky. Příležitost
o velké přestávce jít protáhnout
děti ven. A ta báječná družina, kde
se děti rozvijí, připravují se pro ně
zajímavé hry, výlety atd. Změnila

jste mi absolutně pohled na mníšeckou školu a zbořila jste s Martinou mou představu a strach ze
školy vůbec. Děkuji. Věřím tomu,
že jste dokázala mnohem víc, než
jsem stihla zpozorovat. Byl to báječný rok a odrazilo se to v očích
mého dítěte a za to Vám a Martině neskutečně moc děkuji. Byl to
báječný rok.
Bohužel naše společná cesta
školními lavicemi končí. V létě se
budeme stěhovat do Prahy. Píši
bohužel z důvodů, že se musíme
rozloučit. Byl to s V(v)ámi báječný
rok. Přála bych si v tuto chvíli mít
Arabelin prsten a všechny vás přesunout. Matyášek kvůli přechodu
pláče a já mám děsný strach, co se
týče z neznámé školy, nové paní
učitelky, ze spolužáků. S paní ředitelkou jsme již mluvili a velmi rádi
se seznámíme s učitelkami. Máme
výběr z klasické třídy a z dramatické. Vše důkladně řeším s Martinou. Veškeré mé kroky do neznáma konzultuji s ní, je mi velkou
oporou a pomocnicí s výběrem.

Moc bych si přála, aby Matyášek
chodil do školy s nadšením, aby
nadále mluvil o výuce, tak, že má
rozzářené oči. Aby s úsměvem
stále říkal: „No jo. My už se učíme
do 20ti. Mami koukej, takhle říkala Martina, že se píše velké R...
A aby mě v sobotu ráno budil,
že chce do školy, protože to tam
má rád. Snad budeme mít štěstí
i na novou školu jako jsme měli
štěstí na novou paní ředitelku
a na novou paní učitelku. Věřím,
že se tak stane.
Přeji Vám i celé škole jen a jen
pozitivní zprávy do budoucnosti.
Hodně úspěchů dětí v různých
aktivitách. Spokojené rodiče, plnou školu nadšených žáků jako
je můj syn a skvělé učitele, jako
byla naše paní učitelka Martina,
na kterou nikdy nezapomeneme.
S tímto přáním se s Vámi musím
rozloučit.
Matyášek, Jana a Pavel, 1. června 2013

P.S.: Určitě někdy přijdem na návštěvu
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KERAMICKÝ ATELIÉR ZUŠ
ZUŠ Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy,
nově otevírá od září 2013 ATELIÉR KERAMIKY
pro děti od 5 let, horní věková hranice není
omezena, určitě přivítáme i maminky.

Co se u nás naučíte:
základní způsoby práce s keramikou – výroba
objektů z válečků, plátů, lití do forem, točení
na kruhu, modelování z jednoho kusu a jejich
vzájemné kombinace, dekorování keramiky –
engobování, glazování, zatírání oxidy kovů,
razítkování a mnoho dalšího.
Podrobnější informace a přihlášky naleznete
na www.zus-revnice.cz / kroužky.
Najdete nás na adrese ZUŠ Nová 499, Mníšek
pod Brdy.

ABRAKA DABRAKA
A MÁME NOVOU ŠKOLIČKU!
Letošní léto ve Sluníčku bylo ve znamení
kouzel... Ze starého, stromy a keři zarostlého
domku se přes léto vyklubala krásná a barevná školička, na místě křoví se objevilo hřiště
s pískovištěm, skluzavkou, domečkem a houpačkami....
Opravdovým kouzelníkem je pan Miloš Přibyl,
který stihl proměnu domku ve školičku za pouhé tři měsíce a patří mu za to veliký dík.
Ráda bych také poděkovala Městskému úřadu
Mníšek p. Brdy za práce na příjezdové komunikaci včetně bezpečnostních prvků a odvedení vody z lesa od pozemku školky, panu Janu
Blahoňovskému za nezištné práce na školce
včetně kompletní elektroinstalace, paní Lídě
Pokorné za úžasné obrázky ptáčků na fasádě
domu a našeho symbolu SLUNÍČKA, které nám
bude svítit i za deštivých dnů...
Teď už jen 2. 9. otevřít dveře, vpustit dovnitř
děti a přát si s nimi prožít další (už třetí) krásný
rok... K tomu už ale žádného čaroděje nepotřebujeme :)
O to, aby se dětem v nové školičce líbilo, se už
postaráme my - tety ze Sluníčka.
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MONTESSORI CESTOU S KLUBÍČKEM
Dotýká se vás problém s nedostatkem míst
ve školkách? Vracíte se do práce a nemáte
hlídání? Líbí se vám Montessori pedagogika?
V nově otevřeném rodinném centru Klubíčko
vám pomůžeme vyřešit vaši situaci. Přijmeme
vaše dítě a povedeme je Montessori cestou.
Klubíčko je pro vaše děti otevřeno od pondělí
do pátku v čase 7-17 hod. Součástí denního programu bude kromě Montessori vzdělávání a pomůcek také angličtina, výtvarná výchova a další
kroužky. Na zahradě si děti vyzkoušejí vypěstovat zeleninu a jiné rostliny. Během školního
roku se společně zúčastníme kulturních i jiných
zajímavých akcí. Do Klubíčka pozveme i odborníky z různých profesí. A nezapomeneme ani na
přípravu společného programu pro rodiče.
Podstatou Montessori pedagogiky je přistupovat k dítěti jako k rovnocennému partne-

rovi. Zároveň rozvíjí jeho vůli a podporuje
samostatné a tvůrčí myšlení. Dítě se zde naučí překonávat překážky a ne se jim vyhýbat.
Vzájemný respekt posiluje v jedinci pocit
vlastní důležitosti a zodpovědnosti. Prostor
v Montessori zařízeních je rozdělen do pěti
oblastí: praktický život, smyslová výchova,
matematika, jazyk a kosmická výchova. Každá
pomůcka má své místo a děti to brzy začínají
respektovat. Velmi však záleží na pravidelnosti docházky.
Pokud se budete chtít o rodinném centru Klubíčko i Montessori metodě dovědět více, tak
nás kdykoliv kontaktujte a přijďte se podívat.
Rádi Vás provedeme našimi prostory i celým
denním programem. Sledujte i naše internetové stránky www.rcklubicko.cz, kde najdete
aktuální informace a termíny připravovaných
akcí. Případně nám napište na info@rcklubicko.cz či volejte 777 129 951.

Kultura, společnost

REKONSTRUKCE KOMUNITNÍHO CENTRA OÁZA
Od podzimu 2012 se OÁZA po delší pomlce pustila do práce na rekonstrukci hospodářské budovy na farní zahradě. Kdysi se tam hrávalo loutkové divadlo, nyní bychom chtěli z této budovy
udělat komunitní centrum pro děti, mládež i rodiče. Farní zahrada se už osvědčila, má skvělou
polohu a příjemnou atmosféru a díky vstřícnosti mníšeckého faráře p. Jana Dlouhého je otevřena všem. Její obliba u dětí i rodičů rychle roste. Pro případ špatného počasí by se ale hodily
prostory pod střechou.
Ty nabízí hospodářská budova, jejíž rekonstrukce už přinesla první výsledky, i když práce zbývá
pořád ještě dost. Město Mníšek, několik místních podnikatelů a více než dvě desítky dobrovolníků z řad zástupců OÁZY, mníšecké farnosti či spolku Rorejs se už chopily příležitosti připojit se
k dílu, v němž se spojuje stavba z kamene s investicí do našich dětí.
O svátku sv. Václava v sobotu 28. 9. 2013 budeme vedle tradičního posvícenského programu
pořádat i prohlídku částečně zrekonstruovaných prostor a přehlídku možností zapojit se pro jednotlivce i firmy. Přijďte se podívat a podpořit rekonstrukci OÁZY třeba zakoupením výrobků na
dobročinném jarmarku nebo v tombole, do které přispěla řada mníšeckých firem i živnostníků
a příznivců OÁZY.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Pavla Pšeničková, Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy, http://oaza.mnisek.cz/

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Sobota 14. září 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH

se soutěží O putovní pohár za nejlepší Kájovy rozpíčky
Náměstí F. X. Svobody

Neděle 15. září 2013
BĚH NADĚJE

– 6. ročník humanitárně sportovní akce
Start a doprovodný program – MKS V Lipkách

Neděle 15. září 2013, 18.00
Koncert skupiny Hradišťan

Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

Sobota 28. září 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Náměstí F. X. Svobody

Sobota 28. září 2013
2. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA
Hostinec U Káji Maříka a okolí

Úterý 1. října 2013, 18.00
Beseda s Janou Šrámkovou
Sál MKS V Lipkách

Sobota 12. října 2013
KRÁSY SVĚTA – fotografie Miroslava Deneše
(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 19. října 2013
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Sál OÁZY v roce 2012 před rekonstrukcí

Sál OÁZY po částečné rekonstrukci v roce 2013

Náměstí F. X. Svobody

Sobota 30. listopadu 2013
ADVENT NA ZÁMKU
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 1. prosince 2013
S čerty nejsou žerty – Mikulášská
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 1. prosince 2013
SVĚTLO ADVENTNÍ

Rozsvěcení vánočních svící a světel – náměstí F. X. Svobody,
adventní bohoslužba – kostel sv. Václava

Neděle 8. prosince 2013
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA

8. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 14. prosince 2013
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Živý Betlém, koledy, zvonohra...
Náměstí F. X. Svobody

Středa 25. prosince 2013, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Plzeňský MLS (Malý lidový soubor)
Vánoční koledy a písně. Kostel sv. Václava

Pondělí 30. prosince 2013
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Živá hudba, ohňostroj, svařené víno... Náměstí F. X. Svobody
Změna termínů a titulů vyhrazena
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MOSTY PŘES ŘEKU ČASU

NOVINKY V MC OÁZA
Milí návštěvníci Mateřského centra, s novým
školním rokem se otevírá také Mateřské centrum OÁZA a s ním hernička. Ta bude otevřena
již od pondělí 2. září v obvyklém čase. Vstupné
se oproti předešlým rokům zvyšuje na Kč 30,-.
Kroužky začínají v polovině září.
Více informací o jednotlivých kroužcích,
začátcích a cenách najdete na našem webu:
http://oaza.mnisek.cz/mc/

Pro vaše děti chystáme tyto nové kroužky:
MLADÝ VĚDEC – kroužek pro děti 1.-4. tříd. Tento kroužek je členem asociace Malých debrujárů ČR, která je uznaná MŠMT pro oblast práce
s dětmi a mládeží. Děti se interaktivním způsobem dozvědí, co je to paleontologie a proč
vyhynuli dinosauři. Odpovíme jim na otázky
o vesmíru, proč vznikají sopky a jak pracuje lidské tělo. Budou moci prozkoumat a porovnat
různé minerály i schránky živočichů, kteří žili
pod mořem. Hravou formou jim mimo jiné vysvětlíme, co je statická energie a magnetizmus,
jak je fyzika snadná a že je všude kolem nás.
A nebude chybět ani „věda v kuchyni“ :-) .
Lektorka: Ing. Anna Čišková, úterý od 14 do
15 hodin, Městské kulturní středisko. Cena
kroužku: Kč 600,- (pokud se naplní kapacita
10 dětí)

TANEČNÍ KROUŽEK – kroužek pro děti od
3,5 roku bez doprovodu rodičů. Tanečnice –
tanečníky čeká v hodině rytmika, základní
taneční kroky, pohyb do hudby s pomůckou
(šátek, stuha, apod.), základní kroky známých
tanečků – lidové, country, apod..
Lektorka: Petra Hrdinová, úterý od 15.30 do
16.15 hodin, sál Městského kulturního střediska. Cena kroužku: Kč 500,-

YAMAHA (odpolední kurz) – pro velký zájem otevíráme další kurzy Hudební školky YAMAHA,
tentokrát v odpoledních hodinách a s novou
lektorkou. Ukázková hodina bude probíhat
v úterý 17. září 2013 dle rozvrhu jednotlivých
hodin:
14.00 Robátka (4-18 měsíců)
15.00 Krůčky 1 (od 1,5 roku)
16.00 Krůčky 2 (od 2,5 let)
Lektorka: Jana Tománková, přízemí Městského kulturního střediska. Cena kroužku bude
upřesněna, přihlášky na telefonu: 775 131 632

MINIŠKOLIČKY zahajíme tradičně, a to Tričkohrátkami ve čtvrtek 12. září od 10 hodin na sále
MKS. Po krátkém programu se bude malovat
na trička. Vstupné Kč 50,-.
Těšíme se na vás!
Eva Wollnerová, koordinátorka MC OÁZA
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Proč stavěli faraoni pyramidy? Proč se občané
Mníšku před 150 lety složili na stavbu věže kostela? Proč odkázal švédský vynálezce své obrovské
dědictví na udělování Nobelovy ceny? Inu, kdo z
nás by nechtěl, aby tu po něm něco zůstalo? Něco,
co ho lidem bude ještě dlouho připomínat? Most,
který ho přenese přes řeku času?
Čím dál víc si to uvědomujeme hlavně v moderní době, kdy jsou naše produkty víc a víc
virtuální, pomíjivé, dočasné. Auto z plastů se
už vyrábí jen na deset let a mobil či notebook
na dva roky. No a plastový příbor či esemeska? Na jedno použití. Kdepak jsou ty časy, kdy
si lidé odkládali korespondenci. Když pracuju
jako daňový poradce, telefonista v kartovém
centru či programátor, co za sebou po pár letech vidím? Soubory na disketě? Nic moc.
A takových profesí v moderní době přibývá.
Cítíte to i vy? Vždyť víte co. Takové to nutkání
udělat něco, co se dá chytit do ruky, co chvíli
vydrží, co můžu ukázat dětem. Znáte snad lepší
pocit, než když si vyjdete do společnosti s vlastnoručně zdobenou hedvábnou šálou nebo když
si sami hezky vymalujete obývák? Je to fakt prima
pocit! A já znám ještě lepší. Ten mám, když sám
z vlastní vůle hezky vymaluju herničku v mateřském centru nebo školní třídu. Vždyť kolik lidí
projde naším obývákem ve srovnání se školou
či mateřským centrem? Nemluvě o tom, že na to
malování třídy se nás asi sejde víc než na obývák,
a tak si při práci ještě i popovídám s milými lidmi
a uteče mi to jako nic. Jen nelze zapomenout na

to jedno – sám z vlastní vůle. V tom je ten rozdíl mezi dobrovolným přispěním a třeba Akcí Z
či pracovní sobotou, jak jsme je absolvovali kdysi
před lety.
Má to ale všechno smysl? Velkolepé stavby, pyramidy a jiné pomníky časem i tak chátrají, i když
jsou z kamene. Dá se s tím vůbec něco dělat?
Myslím, že trošku ano. Vezměme si rozdíl mezi pyramidou a Karlovým mostem. Pyramidu si faraon
stavěl jen pro sebe, zatímco most byl určený pro
všechny. Proto o něj také všichni pečovali, opravovali jej a chrání ho ještě po více než 600 letech.
Na pyramidu mohli klidně zapomenout, jakmile
začali stavět další.
A je tu ještě jedna cesta. Zapsat se do srdcí lidí,
našich dětí a dětí našich dětí. To je také způsob,
jak se přenést přes řeku času. Jedna věc je však jak
přenést, druhá co přenést. Svým chováním sami
určujeme, jestli po sobě zanecháme poctivého
televizního diváka, co nevynechá jedinou epizodu seriálu, nebo superrychlého internetového
klikače, co rozdává „lajky“ na všechny strany. Co
děti vidí u svých rodičů, to pokládají od začátku
za normální. Pokud tedy chci, aby pokládaly za
normální navázat jednou na můj odkaz, ukážu
jim, že i já navazuju na své předky. Podobně jako
kdysi mníšečtí občané dostavěli na tehdy už sto
let starý kostel novou věž pro zvony.
Takových příležitostí navazovat a přiložit ruku
ke společnému dílu nám naštěstí dnešní doba
a naše městečko nabízejí docela dost. Já jsem si
už nějaké našel. Věřím, že to má smysl. A je nás
takových víc. Nechcete se přidat?

Miroslav Škultéty

DESET LET
VÝTVARNÉ DÍLNY OTAKÁREK
Letos v září vstoupí výtvarná dílna Otakárek do
desátého roku své existence. Vznikla v září 2003
a tehdy byla součástí Umělecké výchovy paní
Sylvie Krobové. Tato umělecká školička nabízela
dětem z Mníšku a okolí vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém. Dopřávala svým žákům nejen kvalitní vedení v těchto oblastech, ale nabízela dětem také
spoustu zážitků, legrace a smysluplně tráveného
času. V roce 2005 však ukončila tato umělecká
školička svoji činnost a v práci pokračoval pouze
výtvarný obor v čele s výtvarnicí Danielou Doubkovou.
Výtvarná dílna si název OTAKÁREK ponechala jako vzpomínku na dva roky hezké profesní
i lidské spolupráce s paní Sylvií Krobovou a jejím
mužem Jiřím Reidingerem. Otakárek tedy letí dál
a dál je symbolem motýlí křehkosti, hravosti, pestrosti, vzácnosti a zvídavého letu.
Do „Otakárka“ chodí hlavně děti mladšího a
středního školního věku, ale výjimkou nejsou
ani pětiletí špunti nebo patnáctileté slečny. Zájemci o výtvarnou práci v Otakárku nepotřebují
výrazný výtvarný talent, důležitá je jejich chuť
do tvořivé práce, schopnost soustředění, zájem...
Žáci se věnují kresbě, malbě, grafice, keramice i
netradičním výtvarným technikám. Kromě výtvarných dovedností získávají děti při výtvarných
setkáváních i řadu sociálních dovedností, učí se
rozumět sobě i druhým, musí překonávat překážky, objevují svět.
Součástí výuky jsou i výstavy a jiné akce. Oblíbené
jsou například jarní výjezdy do Památníku Karla

Čapka ve Strži, úspěšnou akcí byla výstava v kostelíčku sv. Maří Magdaleny na Skalce (2012) nebo
loňská výstava v dobříšské kavárně Velbloud.
Také v letošním jubilejním roce se uskuteční výstava výtvarných prací dětí z Otakárku. Letos je
plánována do prostor mníšeckého zámku.
Ve školním roce 2013-14 bude mít Otakárek opět
kolem třiceti žáků, kteří budou pracovat ve třech
pracovních skupinách. Více se o výtvarné dílně
Otakárek můžete dozvědět na webových stránkách www.otakarek.wz.cz.

Daniela Doubková

Kultura, společnost

SKALECKÁ POUŤ 2013 – bohatý program, krásné počasí
Soubor staré hudby Ritornello
pod vedením Michaela Pospíšila
provázel v sobotu 20. července
procesí, jež tentokrát dorazilo na
Skalku v nebývalém počtu. Na
poutní barokní písně pak po chvíli
navázala mníšecká farní kapela,
jež pomohla vytvořit slavnostní
atmosféru před zahájením slavnostní bohoslužby. Hlavním celebrantem mše byl Mons. ThLic.
Artur Matuszek, rektor Arcibiskupského semináře v Praze, jemuž
sekundovali P. Josef Andrejčák ze
staroknínské farnosti a mníšecký
farář P. Jan Dlouhý. Po ukončení mše pokračovala farní kapela
malým koncertem. Její přispění
k letošnímu programu na Skalce
je třeba vyzvednout - kapela pod
vedením Daniely Feltové byla bez
nadsázky příjemným překvapením a obohacením dopoledne na
Skalce.
Dalším bodem programu byla
vernisáž výstavy obrazů Milana

Eberla v kostelíku sv. Maří Magdalény. Kolekci děl s převážně
biblickými tématy, doplněnou několika motivy z hudebního světa,
bylo možno na Skalce vidět až do
25. srpna.
Na vernisáž navázal koncert klasické hudby na pódiu před kostelíkem. V první části programu přednesly sopranistka Dana Krausová
a klavíristka Ester Godovská duchovní písně klasiků 17.–19. století, na něž v závěru navázaly árie
z oper G. Pucciniho a W. Mozarta.
Posluchači pochvalně hodnotili
nejen výkony obou účinkujících,
ale také nádhernou atmosféru
letního odpoledne. Čtením z Bible
a pobožností Křížové cesty se slavnostní program na Skalce uzavřel
a bylo možno navštívit rovněž výstavu Starý Mníšek v sále kláštera.
Na pódiu na náměstí F. X. Svobody dole ve městě se na pódiu mezitím vystřídali zpěváci z letošní

Ze slavnostní mše sv. na Skalce,
v popředí Mons. ThLic. Artur Matuszek

Sobotní koncert Brdských kosů
na náměstí – zpívá Alžběta Dejdarová

Z nedělního divadla ve farní zahradě

soutěže Brdský kos, „předskokani“
věhlasnějších - mníšecká kapela 008 a diváky střední generace
očekávaná skupina Abba Stars
Revival, která určitě většinu z nich
nezklamala... Hlavním magnetem
programu byl ovšem Petr Kolář
s doprovodem, kteří se zaplněnému náměstí představili ve vrcholné formě. Skvělou tečkou za
sobotním programem pak byli
Jumping Drums, kteří rozehráli
své bubny ve fascinujícím tempu
a rozdali svou energii všem, kdo
se na náměstí do rytmu pohupovali s nimi.
V neděli dopoledne se pak rodiny
s malými dětmi vydaly na tradiční divadlo pro nejmenší do farní
zahrady, na představení divadla
Krab o dvou žabácích a jednom
krokodýlovi. Ohňostroj nápadů
a veselých situací vyvrcholil šťastným zakončením, jak to ani jinak
ve správné pohádce být nemůže.
Dobrovolné vstupné z představe-

Koncert k letnímu odpoledni na Skalce:
Ester Godovská, Dana Krausová

ní bylo tradičně věnováno občanskému sdružení OÁZA na opravu
objektu stodoly na farní zahradě.
V kostele sv. Václava pak v nedělní
podvečer vystoupili s programem
složeným z děl barokních klasiků
sopranistka Gabriela Eibenová
a varhaník Adam Viktora. Vedle Vivaldiho, Monteverdiho a Händlových skladeb zazněla i díla méně
známých autorů, na tomto místě
některé z nich vůbec poprvé. Gabriela Eibenová okouzlila posluchače lehkostí, s níž vyzpívala nejobtížnější pasáže svých partů, Adam
Viktora pak virtuozitou, s níž přednesl na unikátní replice barokních
varhan pět sólových skladeb. Přidaným Gounodovým Ave Maria
koncert skončil... a posluchači byli
ještě odměněni dalším, nečekaným „bonusem“ – možností prohlédnout si s výkladem varhaníka
vzácný nástroj. Tato malá exkurze
do nitra přenosných varhan pokračovala pak ještě komentovanou prohlídkou kostelních varhan
na kůru.
JB

Z expozice děl Milana Eberla
v kostelíku sv. Maří Magdalény

Petr Kolář a jeho skupina zazpívali své největší hity i zcela nové písně

Neckyádu vyhrála loď Argo s pěti plavčíky

Gabriela Eibenová a Adam Viktora
v kostele sv. Václava
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PODĚKOVÁNÍ
Mníšecké kulturní léto je tento rok
vskutku bohaté. Počtem i rozmanitostí toho, co je občanům města i jeho širokého okolí nabízeno
z oblasti umění i zábavy. To je po
všech stránkách na vysoké úrovni.
Prostředí zámecké zahrady má velký půvab, romantiku pro diváky.
Účinkující, podle jejich vyjádření,
se tu také dobře cítí. Je to patrné
z jejich vždy povedené produkce.
V zahradě jsme prožili v neděli
11. srpna krásný večer v báječné
atmosféře při koncertu orchestru
Melody Gentlemen Lednice. Jejich repertoár je převážně zaměřen na taneční hudbu třicátých,
začátku čtyřicátých let minulého
století – našich i zahraničních autorů (výborně orchestr hrál např.
skladby Glenna Millera). Jak bylo
vidno, dobře se bavili diváci mladé, střední i starší generace.
Písně byly interpretovány nikterak
nostalgicky. Představení nepostrádá
vtip, bylo perfektně scénicky připravené. Prohlídka dobové módy ze
sbírky slečny Marie Létalové před-

vedené členy Občanského sdružení Klubu vojenské historie Břeclav
zpestřila tento večer předvedením
dámských i pánských modelů nejen
jejich originálností a elegancí, i pů-

vabem a šarmem modelek, mužností manekýnů, vtipnou choreografií.
Účinkujícím bylo poděkováno dlouhotrvajícím spontánním potleskem.

Městu, organizátorům Mníšeckého
kulturního léta si za diváky, kterým
jsou poskytovány četné krásné
zážitky, dovoluje poděkovat.

Jana Bukajová

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA ZÁMKU
Dovolené pomalu končí, děti se vrátily do škol. Přestože atmosféru léta
vystřídala vůně podzimu, čeká nás ještě mnoho krásných věcí. Těšit se
můžete na Dny evropského dědictví. Je již tradicí, že v těchto dnech
můžete navštívit interiéry státního zámku v Mníšku pod Brdy zdarma.
Ve dnech 7. – 14. 9. jsou takto zpřístupněny prohlídky I. okruhu, na kterých
uvidíte reprezentativní salony z doby posledních majitelů, Kastů.

Znáte pověsti o benátských zrcadlech zprostředkujících omládnutí či jiné
výhody? Na mníšeckém zámku se s ničím takovým nesetkáte. Blahodárné účinky zrcadla z 19. století, které zdobí stěnu velkého společenského
salonu, zatím nebyly nikterak prokázány. Jak se ukázalo, návštěvníci neopouštějí zámek o několik let mladší, ani nejsou finančně bohatší. Někteří
se však opakovaně navracejí. Odnášejí si hezké dojmy a zajímavé informace. Například se dozvědí, proč má mníšecký zámek pouze tři věže.
Během prohlídky I. okruhu postupně nahlédneme do všech tří zámeckých věží. V severovýchodní věži zhlédneme cenný barokní interiér
kaple sv. Serváce s obrazem známého barokního malíře – Karla Škréty.
Nahlédneme do jihovýchodní věže zasvěcené času. Je plná hodin z 18.
a 19. století. Nejméně obvyklé jsou však hodiny vložené do vrcholu
klenby. V jihozápadní věži s výhledy na zámecké rybníky nalezneme
dokonce hrací stůl na kuželky! Mnohé návštěvníky z řad pánů upoutá
sbírka dýmek a pěnovek v kuřáckém salonku. Dámy potěší figurální míšeňský porcelán nebo slavkovský kávový servis z roku 1835. Ve všech interiérech jsou vysoká klasicistní kamna, mnohdy s figurální výzdobou.
Kastové z Ebelsbergu, předposlední majitelé zámku, vtiskli duši interiérům situovaným na II. prohlídkovém okruhu. Návštěva těchto místnosti
bude 15. 9. zdarma. Prohlédneme si ložnice hraběnky a barona, obytné
koupelny, dětský pokojíček a hostinský pokoj. Ve většině případů jsou
vybaveny nábytkem z konce 19. století a předměty osobního charakteru. Možná nabudete dojmu, že Kastové jen na okamžik odešli, ale každou chvíli se vrátí!
Mníšecký zámek je v průběhu celého roku otevřen dětem. Při dětských
prohlídkách jsou děti prováděny zámkem pohádkovou bytostí. Prohlídky jsou vždy interaktivní a zcela přizpůsobeny malým návštěvníkům.
Oblíbené jsou prohlídky Cesta za pohádkou. Děti se promění v detektivy a hledají pohádky zakleté v zámeckých interiérech. Při prohlídkách
„Co si žáby vyprávěly“ děti poznají dětský pokojíček a hračky s kterými
si před sto lety ještě děti Kastů hrály. Uvidí staré rádio, fotoaparát, cestovní toaletu pro dospělé a mnoho dalších zajímavostí. Letos byly nově
zpřístupněny sklepní prostory. Usadily se v nich známé i méně známé
pohádkové bytosti. Od princezny Růženky s doprovodem po místního
vodníka ze zámeckého rybníka a čarodějnici z „Malé Babky“.
Anna Čelouchová, průvodkyně
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PROHLÍDKY
S ANDĚLEM A BÍLOU PANÍ
Pověsti o bílé paní přišly do českých zemí
z německého území. U nás velice rychle zdomácněly. V Čechách byla bílá paní viděna už
v 16. století. Mezi nejznámější patří Perchta
z Rožmberka. Bílé paní se nejčastěji zjevují
v bílém oděvu. Jako módní doplněk si oblíbily
vysoký bílý klobouk kuželovitého tvaru, zvaný hennin. Nejčastěji se objevují na hradech
a zámcích. Mnohdy se zjevují před příchodem

nešťastných událostí, jindy pouze varují. Už
jste spatřili bílou paní? Na mníšeckém zámku
dojde ke zjevení bílé paní přesně v sobotu
28. 9. v podvečerním čase. Nenechejte si ujít
tuto jedinečnou příležitost! Nemusíte se bát.
Mníšecká bílá paní žádné špatné zprávy neoznamuje. Pouze ráda mává dětem.
Pro děti jsou připraveny speciální prohlídky.
Promění se v rytíře a princezny. Ke slavnostnímu pasování dojde v kapli sv. Serváce. Za
přítomnosti rodičů a jiného dospělého doprovodu budou pasovány samotným andělem.

Bezprostředně po této významné události obdrží od anděla drobný dar a důležitý úkol! Zlá
čarodějnice zaklela pohádky do interiérů mníšeckého zámku. Obstojí šlechtici a šlechtičny
v této důležité zkoušce a osvobodí všechny
pohádky? Budou mít pomocnici – hodnou
pohádkovou bytost! Dokonce je zavede do
místnosti plné je více než 70 panenek v historických šatech. Kdo bude pozorný, uvidí šaty
Perchty z Rožmberka. Děti – rytíři a princezny
dostanou na konci prohlídky malou sladkou
odměnu.
Anna Čelouchová, průvodkyně

ADVENT A MIKULÁŠSKÁ NA ZÁMKU
V neděli 1. prosince jste na zámku v Mníšku zváni na Vánoční prohlídky
a na jedinečnou Mikulášskou, při které se zároveň podíváte do prostor,
které jsou návštěvníkům během roku uzavřeny. Na prohlídkách si připomenete nejrůznější zvyky a řadu z nich si sami vyzkoušíte! Bude se
házet střevícem, rozkrajovat jablko, zapalovat svíce na adventním věnci, můžete si pustit lodičku. Děti, které pomohou s výzdobou zámeckého vánočního stromečku, pod ním jistě naleznou dáreček! Při těchto
prohlídkách si děti všech věkových kategorií užijí vůně cukroví a pokochají se bohatým vybavením zámeckých interiérů. Vánoční prohlídky
začínají již od první adventní neděle, 1. prosince. Těšíme se na Vás!
Anna Čelouchová, průvodkyně

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Víte, která kniha na světě je nejčtenější? Které bylo na světě vydáno
nejvíc výtisků? Kniha, ve které můžete najít odpověď na mnohé své
otázky? Kniha, ve které je historie, současnost i budoucnost zároveň?
Kniha o dobru a zlu? Kniha, při jejímž čtení se můžeme přiblížit Bohu a
pochopit ho? Je to Bible.
Pro mnohé z nás je v dnešní uspěchané době těžké najít chvíli a číst
Bibli. A někdy je těžké se v Bibli vůbec vyznat. Proto jsme už před časem přišli s nabídkou předčítat Bibli na veřejných prostranstvích, kdy
se kolemjdoucí může alespoň chvilku zaposlouchat. Při letošní Skalecké pouti byly na Skalce čteny některé kapitoly ze Starého zákona. Bylo
to vlastně už poněkolikáté a ze čtení se stala hezká tradice se svými
posluchači. Další kapitoly ze Starého zákona se budou číst – díky vstřícnosti paní kastelánky – opět na zámecké zahradě pod širým nebem.
Tentokrát to bude v sobotu 21. září a 19. října, od 15 hodin. Srdečně vás
zveme. Příběhy o Mojžíšovi, Jozuovi, o Boží přízni k vyvolenému lidu, o
zbožnosti starozákonních lidí, ale i o zradě, o lásce, o pravdě... si přijďte
poslechnout a třeba se i sami rádi začtete. Bible je přínosem pro každého člověka, ať věřícího nebo ateistu. Je to významná část naší kultury.
A proč v zámecké zahradě? Protože sám zakladatel zámku Servác Engel
z Engelflussu byl velmi zbožný. Podle jeho soukromých zápisků na zámku nepostavil čtvrtou věž právě proto, že chtěl uctít Boží Trojici.
Těšíme se na vás pod vzrostlými stromy a klenutým nebem, vždy v sobotu, 21. září a 19. října, od patnácti hodin.
Římskokatolická farnost a křesťanské společenství v Mníšku
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KURZY ALFA
Vážení přátelé,
jak jsme již avizovali v minulém
Zpravodaji, rádi bychom vás
pozvali nejen na večeři,
ale hlavně na povídání
o přirozených i nadpřirozených
věcech života.
Témata jednotlivých večerů jsou
uvedena na pozvánkách
a plakátcích.
Začínáme ve čtvrtek 26. 9.
v 19 hodin v Divadélku Káji
Maříka. Vstupné je dobrovolné.
Abychom věděli, kolik večeří
objednat, přihlaste se prosím co
nejdříve (nejpozději do středy
25. září) na adresu
kurzalfamnisek@gmail.com.
(nebo dále dle údajů uvedených
na pozvánce)
Pokud bude kapacita tohoto
kurzu naplněna, vyrozumíme Vás.
Děkujeme za pochopení a těšíme
se na viděnou.
Účastníci přípravného týmu

A CO O KURZU ALFA, KTERÝ
PROBĚHL NA MNÍŠECKÉ FAŘE,
NAPSALI:
Kateřina Vojkůvková:

Na kurzech Alfa se mi líbilo, že
i když jsme se tam sešli lidé různého vyznání, navzájem jsme se
respektovali, dokázali jsme se naladit jeden na druhého a podělit
se o své zkušenosti s vírou či se
svými pochybnostmi. Nečekejte
žádné zázraky nebo mysteriózní
nadpřirozeno. Jedná se o jednoduchou křesťanskou ochutnávku,
při které můžete dát Bohu šanci,
aby se dotknul vašeho srdce.

Markéta Schichová:

Někdy je dobré se zastavit, podívat se na život z jiné stránky než
jsme zvyklí…Nebát se otázek
a hledání odpovědí…V přátelském prostředí je to snazší… Alfa
se snaží toto nabídnout, vytvořit
zázemí pro rozhovory o tom, co je
pro nás – při vší různosti - bytost-

ně podstatné. Uvědomuji si, že
každý člověk je jedinečný originál
a že se můžeme navzájem obohatit svými názory a zkušenostmi…
Navíc ta setkání probíhají ve svobodě, když zrovna nechci vůbec
mluvit, nemusím. Stačí tu prostě
pobýt. Přesto jsem nikdy neodešla s prázdnou…

Jitka Izáková:

Když jsem byla před lety pozvána na kurzy Alfa, přicházela jsem
s nedůvěrou, jak takové spojení
večeře spolu s přednáškou na biblické téma bude fungovat. A pak
také s obavou, zda budu schopná
mluvit o něčem tak intimním jako
je víra v Boha před cizími lidmi.
Obojí nakonec dopadlo nad mé
očekávání. U večeře byl prostor
se osobně poznat a jak kurz pokračoval, i rozhovory o víře byly
otevřenější a hlubší. Dodnes se
s většinou tehdejších účastníků rádi potkáváme. Překonejte
v sobě počáteční ostych a obavy
a přijďte si popovídat o otázkách,
o kterých se běžně nemluví, ale
většinu z nás alespoň jednou
v životě napadnou. Myslím, že nebudete litovat.

Roman Češka:

Víra v Boha je bez pochyb tím
nejosobnějším rozhodnutím každého člověka. Má-li to ale být
rozhodnutí zodpovědné, nemělo
by být jen důsledkem nedostatku
informací o předmětu víry nebo
výsledkem předsudků. A to je
bohužel případ většiny lidí, kteří
křesťanství odmítají nebo ignoru-

jí. Proto bych si upřímně přál, aby
se nejprve všichni seznámili s tím,
co o Bohu skutečně křesťané věří
a čím jim Bůh změnil život. A potom ať se skutečně svobodně rozhodnou… Kurzy Alfa, ve kterých
jsou představeny základní otázky
víry, jsem se rozhodl podporovat
a spoluorganizovat právě proto,
abych dal šanci lidem bez víry, ať
se skutečně svobodně a zodpovědně rozhodnou.

Jana Bosáková:

Jsme národ s hlubokými křesťanskými kořeny, předcházeli nás
mnozí, např. moji oblíbenci: Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus, Jan Ámos
Komenský. V uvolněné atmosféře
Alfa kursy dávají možnost dovědět
se, co křesťanství dává dnešnímu
člověku, a tím klíčovým pro to,
podle mého názoru, je diskuse na
téma večera, ve které jsou zajímavým podnětem zejména konkrétní
zkušenosti zúčastněných.

Myslím, že otázku, zda existuje
Bůh, jaký je a co to pro můj život
znamená, si potřebuje vyřešit
každý, ať si to uvědomuje nebo
ne. Mám za to, že kurz Alfa dává
možnost setkání v neformálním
„pohodovém“ prostředí, kdy je
možno se na toto téma zamyslet,
vyslechnout, co prožili jiní lidé
a pohovořit si.

Jana Salcmanová:

Petr a Jana Digrinovi:

Během několika minulých měsíců
se každé pondělí za okny mníšecké fary svítilo. Pan farář Jan
Dlouhý otevřel svůj dům všem,
kdo měli chuť najít nové přátele.
Všem, kteří si pokládají podobné
otázky jako jsou např.: Kdo je to
Ježíš a jak zemřel? Jak získat víru?
Proč a jak se modlit? Jak číst Bibli?
A vůbec, věřit či nevěřit? Na faře
se potkávali nejen věřící, ale i ti,
kteří pochybují nebo ti, kteří víru
hledají či úplní bezvěrci. Během
každého pondělního setkání panovala velice přátelská a vstřícná
atmosféra, připraveny byly dobroty, povídalo se a polemizovalo
a Bůh byl přítomen.

Je dramatický rozdíl mezi tím, co
se o křesťanství a Ježíši Kristu
tvrdí, co si lidé myslí, co je skutečně psáno v Bibli a o čem svědčí
historická fakta. Máte-li chuť a odvahu, pojďte s námi hledat a nalézat. Zjistěte, jestli je křesťanství
jenom nudné, mrtvé náboženství,
nebo jestli skrývá skutečné odpovědi na ty nejtěžší otázky, které si
většinou odmítáme klást. Je něco
po smrti? Je věčný život bláznivý
nesmysl? Žil Ježíš? Mohly by se
mě události kolem Ježíše nějak týkat? Zveme vás na večeři a příjemné povídání, které vás překvapí
a obohatí.

ZAJÍMAVÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
Jak zabavit děti, když je venku špatné počasí? A co s alergiky? Jedna možnost se nazývá cajon. Stačí si pustit
internet a objevíme videa zajímavých překližkových kostek, na které lze bubnovat, a které obvykle nabízejí i
více zvuků. Některé cajony jsou určeny především dětem, nemají vnější seřizovací šrouby a jejich hrací plochy jsou podstruněné tak jednoduchým způsobem, že téměř nevyžadují nastavování. Rodičů alergiků nebo
dětí s kožními problémy lze doporučit, ať si vyhledají cajony s přírodním lakem zvaným šelak. To je směs
přírodních pryskyřic, která se ředí lihem. A co když je venku hezky? Vezměte své cajony do parku a udělejte
si tam siestu s malou hudební show, budete překvapeni, kolik lidí cajon zaujme. Více o rytmu a bubnování
naleznete na http://rytmus-a-jazz.webnode.cz/.
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Růžena Klimentová:

Opusťte teplo obýváku a svit televizní obrazovky a přijďte s námi
strávit jinak dvanáct podzimních
večerů. Přestože vám nabízíme
společnou večeři, nebudete si
muset domů odnést žádný hrnec,
deku ani zázračné pilulky. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit.

Alexandra Merunková:

NEJEN O VÝSTAVĚ
− rozhovor s Janou

Buchtovou
a Milanem Minaříkem

O

d 13. července do 4. srpna 2013 bylo
možno v sále kláštera na Skalce
navštívit výstavu STARÝ MNÍŠEK, kterou
pro všechny pamětníky a příznivce Mníšku
připravili paní Jana Buchtová a pan Milan
Minařík, mníšečtí rodáci a patrioti, za
přispění dalších nadšenců a obětavců.

Po jejím ukončení jsem autorům položila několik otázek.
Již v minulosti se uskutečnily v Mníšku výstavy, jejichž tématem byla historie našeho městečka. Můžete je stručně přiblížit?
JB: Bylo to celkem 6 výstav - zatím nejrozsáhlejší byla expozice „650 let od první písemné
zmínky o Mníšku“, která se konala v roce 1998
v Městském kulturním středisku. Ve velkém
sále a dvou přilehlých místnostech bylo možno vidět kromě dokumentů, fotografií, starých kronik a dalších zajímavých exponátů
také rodokmeny několika významných mníšeckých osobností nebo výtvarná díla zpodobující Mníšek. Dalšími v řadě pak byly výstavy
„Starý Mníšek“ (v klášteře na Skalce, 2001),
„Za okny divadlo“ spolku Rorejs (v prostorách
Státního zámku Mníšek pod Brdy, 2005) „Marie Wagnerová – Felix Háj“ (v prostorách Státního zámku Mníšek pod Brdy, 2007), „Mníšek
na starých pohlednicích“ (klášter na Skalce,
2009) a „F. X. Svoboda“(klášter na Skalce,
2010). (Tato minivýstavka, obměněná a doplněná, byla znovu zpřístupněna návštěvníkům
ve vstupní chodbě kláštera letos v červenci
a bude zde k vidění až do konce letošní výstavní sezóny - pozn. JB.)
Jak jste koncipovali letošní expozici?
JB: Vzhledem k uvedeným předchozím výstavám nebylo snadné najít téma, které ještě nebylo publikováno. Vybrali jsme proto ta, která
nás oslovila bez ohledu na časové zařazení.
MM: Nechtěli jsme jen opakovat již prezentované informace a předlohy, některé z nich
jsme ale samozřejmě použili. Snažili jsme se,
aby převažovaly spíše fotografie a obrázky
nad dlouhými texty.
Z čeho jste pro letošní výstavu čerpali? Základem byl jistě rozsáhlý archiv ing. Miloše
Veselého, Městečko pod Skalkou Jana Šťastného, pozůstalost „maříkologa“ pana učitele
Antonína Krásy... Měli jste však určitě i další
zdroje – s kým ještě jste, včetně dalších místních nadšenců, spolupracovali?
JB: Čerpali jsme ze zmíněných archivů
i z dalších dokumentů a fotografií poskytnutých mníšeckými občany. Ty zde není možno
všechny jmenovat a proto jim touto cestou
všem děkujeme. Je třeba ocenit profesionalitu a vstřícnost pracovníků Státního okresního
archivu Praha-západ v Dobřichovicích, jmenovitě Bc.Tomáše Krákory. Poděkování patří

Starosta Mníšku Dr. Petr Digrin, Jana Buchtová a Milan Minařík
na vernisáži výstavy Starý Mníšek v sobotu 13. července 2013

také PhDr. Tomáši Kleisnerovi z numismatického oddělení Národního muzea za fotografie pamětních medailí.
Který z tematických celků považujete za nejzajímavější, resp. co se na letošní výstavě objevilo vůbec poprvé?
JB: Poprvé se objevilo např. téma „Židé“. Některá již publikovaná témata byla doplněna o
nové informace - např. prezentace osobnosti
autorky Káji Maříka byla doplněna o dopis lékařky, která Marii Wagnerovou-Černou léčila.
MM: Za jedno z nejzajímavějších témat považuji ukázky z Kroniky Skalky od superiora
Vincence Lichtblaua (datum vzniku kroniky
bohužel neznáme) uložené v dobřichovickém
archívu a rovněž prezentaci nadace biskupa
Josefa Doubravy. K „perličkám“ řadím např.
fotografie pivních lahví a vinět z mníšeckého
pivovaru, fotografie z hospodářských prací ze
30. let minulého století... a samozřejmě nemohu opomenout snímky z hornické minulosti našeho městečka.
Zejména starší lidé se těšili na Setkání pamětníků a příznivců Mníšku v sobotu 27. července. Můžete popsat, jak setkání proběhlo a zda
jste se vy, pamětníci a znalci mníšecké historie, od návštěvníků dozvěděli něco nového?
JB: Na setkání pamětníků se, přes úmorné vedro, sešlo kolem 50 účastníků. Myslím, že byli
spokojeni.
MM: Promítalo se, zajímavě vyprávěli pan
Jindřich Žukovský, pan Antonín Vašíček, paní
Jiřina Mazánková (roz. Telingerová), Ing. Jiří
Milec a pan Josef Sequens, syn majitele věhlasného hotelu Sequens. Tito pamětníci
spolupracovali na přípravě některých témat a
setkání s nimi bylo pro účastníky besedy příležitostí zeptat se na další detaily. Za hudební
zpestření odpoledne děkujeme kytaristovi
panu Petru Štěpánkovi a za drobné občerstvení pekárně Jarolímek.
Setkání bylo bohužel časově omezené a tak si
myslím, že by bylo pěkné uskutečnit v návaznosti na ně ještě další podobné akce, pokud o

ně bude zájem. A zda jsme se dozvěděli něco
nového? Za sebe mohu říci, že během celé
výstavy jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, kteří mé znalosti obohatili o nové
podrobnosti.
V průběhu výstavy se uskutečnilo několik projekcí archivních dokumentů „nejen
pro pamětníky“ a v jejím závěru, v sobotu
3. srpna, exkurze do kostela sv. Václava a do
Podzámeckého mlýna. Jaký byl o tyto doprovodné akce zájem a jaké bylo věkové složení
zájemců (zajímali se o ně i mladí lidé?)
JB: Zájem o tyto akce překonal očekávání.
Exkurze konané v sobotu 3. srpna byly
P. Janem Dlouhým a panem Jindřichem
Žukovským výborně odborně připraveny. Myslím, že se poučili i mníšečtí rodáci a pamětníci.
Prohlídek se zúčastnilo kolem 120 zájemců.
MM: Také o promítání historických dokumentů v sále kláštera na Skalce byl značný zájem.
Co se týče věku, převažovala samozřejmě
starší a střední generace, ale objevili se i mladí lidé, z nichž mnozí se stali občany Mníšku
teprve v nedávné době. Je dobře, že chtějí
poznat historii místa, kam se přistěhovali.
Máme z toho radost.
Co říci závěrem?
JB: Je nashromážděno velké množství historických materiálů a dokumentů. Bylo by
záslužné zřídit stálou expozici, která by se
mohla průběžně doplňovat. Toto moje přání
se objevilo i v návštěvní knize výstavy.
MM: S touto myšlenkou určitě souhlasím.
Mníšek by si zasloužil své muzeum nebo alespoň pamětní síň. Buďme optimisté a věřme,
že potřebné prostory budou nalezeny co
nedříve, aby odkaz pamětníků byl uchován
pro další generace a byl běžně přístupný občanům i návštěvníkům našeho města. Všem
návštěvníkům letošní výstavy i všem, kdo na
ní spolupracovali, moc děkujeme.
S Janou Buchtovou a Milanem Minaříkem
si povídala JB
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Kultura, společnost

KNIHOVNA M níšek pod Brdy
Výpůjční doba
Pro dospělé:

Pondělí 800 - 1100
Středa 800 - 1100
Čtvrtek

z

830 - 1100

1200 - 1700
1200 - 1800

Pro děti:

Úterý 1200 - 1400
Středa 1200 - 1700

www.knihovna.mnisek.cz z tel.: 318 592 552 z e-mail: knihovna@mnisek.cz

PRO DOSPĚLÉ
AHERN, Cecelia
STO JMEN
Román populární irské autorky je
příběhem talentované novinářky,
která se pokouší splnit poslední
přání své zesnulé šéfredaktorky.
FIELDING, Joy
POTOK STÍNŮ
Nový román Joy Fieldingové svede
dohromady nesourodou pětici lidí,
kteří spolu prožijí nedobrovolně
konec týdne v Adriondackských
horách.
MARTIN, George R.R.
PÍSEŇ LEDU A OHNĚ
Epická fantasy odehrávající se ve
světě temného středověku v době
udatných rytířů a všemocných
čarodějů.

POTTER, Alexandra
S TEBOU UŽ NIKDY
Romantický příběh Lucy a Nata o
tom, jak to dopadne, když se dívčí
romantický sen o nalezení toho
pravého splní do puntíku.

ZADOFF, Allen
MISE
Na jedinci nezáleží, záleží jen na
misi. Potřebují perfektního vojáka.
A proto vycvičili teenagera bez
minulosti a beze jména.

SCHLING, Bernhard
PŘEDČÍTAČ
Autor v rovině osudového milostného vztahu v knize zpracoval
čtenářsky přitažlivým způsobem
téma německé viny za zločiny
druhé světové války.

KINSKI, Pola
ZRANĚNÉ DĚTSTVÍ
Pola Kinski vypráví o svém dětství
a mládí, přičemž bez jakéhokoliv
sentimentu, neúprosně účtuje se
svým otcem, pro něhož bylo samozřejmostí překračovat všechny hranice a který bez zábran riskoval, že
zničí svému dítěti život.

GARWOOD, Julie
NEMŮŽEŠ MĚ MILOVAT
Román s kriminální zápletkou
vypráví příběh mladé právničky z
Finančního úřadu, která se snaží
najít důkazy v případu velkého
korupčního podvodu.

PRO DĚTI
KRATSCHMAROVÁ, Jindřiška
OBLUDKY A STRAŠIDLÁCI
Pohádkové příběhy o dracích,

strašácích, čertech a vodnících,
kterých se nemusíte bát.
BIERMANN, Franziska
LÍNÝ KOCOUR JOSEF
Kocour Josef má moc rád svůj
gauč. A moc rád má svůj klid.
Jenže jednoho dne chytne blechu. Naštěstí je kocour televizně
vzdělaný a ví, jak se toho trapiče
zbavit.
HEINLEIN, Sylvia
BLÁZNIVÁ TETA A JÁ
Sára má skvělou tetu. Je sice
trochu pomatená, ale rozhodně
s ní není nuda. A na rozdíl od
jiných dospělých poslouchá, co jí
Sára říká.
DANIELOVSKÁ, Alice
KOCOUREK SE VRACÍ
Půvabný příběh malého koťátka,
které se zatoulalo své mamince
až do dalekého lesa.
ORLEV, Uri
OSTROV V PTAČÍ ULICI
Napínavý příběh pro starší děti
z druhé světové války. Alexův
tatínek byl odvlečen nacisty a
chlapec přežívá sám v troskách
polozbořeného domu na okraji
židovského ghetta.

PŘINES PADESÁTNÍK!
Městská knihovna v Mníšku pod Brdy se připojila ke sbírce, kterou pořádá nadace Šance onkologicko hematologicky nemocných dětí při
Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.
Pokud chcete přispět a máte doma neplatné padesátihaléře, přineste je
prosím do naší knihovny. Sbírka probíhá od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2014,
po tomto datu budou neplatné padesátihaléře vyměněny v ČNB.

Vybrané peníze budou použity na humanizaci prostředí, nákup přístrojového vybavení, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské kliniky FN
v Olomouci.
Další sběrná místa naleznete na www.sancecz.org a facebookových
stránkách sdružení Šance.
MK

STŘÍBRNÁ JE VÍC NEŽ
ZLATÁ

Lhota je dobrá, ať již je Dlouhá,
Horní nebo Podlesní, tato má navíc punc, anebo také patinu stříbra. A pak, považte, Stříbrná Lhota
má náměstíčko a k němu přifařený zájezdní hostinec „Na náměstí“,
kde budete i vy brzo doma a čas
vám nikterak neuteče, protože
množství kuchyňských hodin na
stěnách má tu dobrotivost v sobě,
že všechny ukazují jinak.
Říkává se, že dobré jídlo a dobré
pití, to je naše živobytí. Věru tak,
řekl bych. Však pod orosenou točenku nejlépe usedne na jazyk
přismahnutá klobáska, oživlý
utopenec, hermelín s feferonkou
uložený či pivní sýr k dalšímu napití ze žejdlíku přímo vybízející.
Hodně výletních kolařů si již takhle pomlasklo. Nedělejme si však
chutě jen mňamkami; komu je do
zpěvu, může se přidat: každý pátek je zde štamgastí párty. Ta se
dělá tak, že se sejde pět, šest kytár a desetkrát tolik lidí, kteří popějí, co se zpívat dá; říkejte tomu
klidně ty staré a stále dobré písně,
protože mnohé moderní písně se

Říkává se, že mlčeti zlato, mluviti
stříbro. Tak pojďme raději mluvit,
když jsme se ocitli ve Stříbrné
Lhotě, v téměř malebné vísce nad
Mníškem pod Brdy. Tady jsme,
takříkajíc, skoro nad Brdy, jen vzít
košík a vyrazit do lesa na houby,
kde je těchto voňavých poživatin
jako hub po dešti; ani pršet někdy
nemusí.
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Říkává se, že to nejcennější, co
máme, rodinným stříbrem nazýváme. I Stříbrná Lhota do té idylky
zapadá. Klid vísky, kde se jakoby
zastavil čas a plíce vám samy dýchají – však ne nadarmo se říká, že
stromy jsou lékařem samy o sobě
– vás dostane, když z vašich hlav
vybzučí cinkot tramvají a halasení
klaksonů.
Stříbrná Lhota je jedním z oněch
úniků. Však již samotný přídomek
Lhota vzbuzuje důvěru – každá

prostě zpívat nedají. A rapovat
u ohně venku před hostincem
pod lípou a břízkami, to se na
slušnou společnost prostě nesluší.
A i kdyby vás čas a hlasivky přemohly, dostatečné množství pokojíčků vás pohltne jako maliny.
Říkává se někdy, že je to stejně
jedno, protože umřeme. Jistěže. Ale v této oáze času, které
bychom mohli říkat „bukolická
idylka“, si rozhodně o několik dní
život prodloužíte. To není nadsázka, zkuste okoštovat. Co hrdlo
a hlasivky ráčí. Prubnul jsem to na
sedm dní a ve smyslu předminulé
věty mám pocit, že ještě týden na
tomto světě budu.
Laura a její tygři kdysi zpívali: „Dokud tady budu, nechci poznat
nudu.“ A já pěji jako jeden z měsíčků u ohýnku téměř mariášnicky:
„Flek, re, tuty, kalhoty!
A neříkej, že ne!
Když do nebe, tak potom do Lhoty!
Do jaké? No přece Stříbrné!“
Stanislav Hlaváč, průjezdní i trvalý

Příroda, společnost

OŠETŘENÍ LIP VE STŘÍBRNÉ LHOTĚ

Ve středu 19. 6. 2013 došlo ve Stříbrné Lhotě
k arboristickému ošetření čtyř lip rostoucích
u křížku při vjezdu do obce. Ošetření proběhlo
díky získání grantu z projektu „Zdravé stromy
pro zítřek“, který společně zaštiťují Nadace
Partnerství, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Odborné ošetření provedl arborista Petr Brož se svými kolegy
stromolezci. Na ošetření byli pozváni občané
Stříbrné Lhoty a dvě třídy dětí ze ZŠ Mníšek,
aby se podívali, jak takové stromolezecké práce vypadají, co je při nich potřeba umět a jak je
tato práce náročná. Přišla také tajemnice městského řadu paní Landová.
Ač byl grant původně určen k ošetření pouze jednoho stromu, arboristé nakonec ošetřili
všechny čtyři stromy a posoudili jejich zdravotní stav. Při tomto šetření se bohužel potvrdily
obavy, že jedna z lip (nejblíže k autobusové zastávce) je silně zasažena dřevokaznou houbou –
dřevomorem kořenovým (Ustulina deusta).
Tato houba napadá kořeny a doslova jejich
dřevo rozkládá, čímž výrazně narušuje statiku
stromu. Není pak vůbec jisté, jak dlouho takový strom vydrží na své lokalitě stát. Většinou
se proto neváhá a daný strom se co nejdříve
Foto z exkurze Hana Mašková

z bezpečnostních důvodů pokácí. U této lípy
nakonec byla příroda rychlejší než lidé, protože nevydržela silný nápor červencové bouřky.
Naštěstí spadla tak, že nikoho nezranila a škody nebyly nakonec takové, jaké by mohly být.
U všech lip se výrazně projevuje vliv okolního
prostředí. Celá výsadba se časem ocitla pod
úrovní Lhotecké ulice, která je v zimě nejen
kvůli autobusové dopravě udržována chemickým posypem. Při následném tání sněhu
se voda s obsahem posypové soli splachuje
ze silnice přímo ke stromům a kontaminuje okolní půdu. Na stromech se dnes odráží
tento neblahý vliv a proto jejich zdravotní
stav neodpovídá jejich věku. Musíme počítat
s tím, že stromy bude pravděpodobně dříve
či později nutné odstranit a nahradit novými.
Samozřejmě, není to otázka příštího roku, hrubý předpoklad je, že díky základnímu ošetření
lípy mohou růst deset i třicet let (podle stavu
té které lípy). Je to daň za civilizaci, protože na
vhodném stanovišti jsou lípy schopné růst v
poměrně dobrém zdravotním stavu i více než
tři sta let.
Chceme tímto opravdu poděkovat programu
„Zdravé stromy pro zítřek“ a hlavně arboristovi
Petrovi Brožovi a jeho kolegům, že se ošetření
místa, které už z dálky bylo celé modrožluté.
Modrá byla od kosatců sibiřských (Iris sibirica), žlutá od žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum). Oba druhy patří mezi ohrožené, kosatec
sibiřský je dokonce zákonem chráněný druh.
A nám jejich krása v tomto množtví, které jen
tak někde neuvidíte, brala dech.
Určovali jsme jeden druh rostlin za druhým,
stejně jako množství hmyzu. Hlavně děti
s nadšením chytaly do smýkaček nejrůznější brouky, mouchy, motýlky a přinášely je na
určení. Zblízka jsme si prohlédli šidélko, různé
druhy denních i nočních motýlů, brouků, ploštic a dalších skupin hmyzu. Jejich jména se líbila hlavně dětem. A není divu - některá ze jmen
jako číhalka, jantarka, zákeřnice, čelistnatka,
srpice, kroužilka, maloočka, klopuška či výkalnice slyšely poprvé nejen děti.

OBJEVOVÁNÍ MIZEJÍCÍ KRÁSY
V sobotu 24. 6. 2013 se na hrázi rybníka Sýkorník u Mníšku pod Brdy sešla skupinka lidí pod
vedením zkušené botaničky Jany Möllerové
a entomologa Petra Heřmana z CHKO Český
Kras, aby si zblízka prohlédla krásu, kterou
ukrývají louky tohoto rybníka. Schválně říkám
ukrývají, neboť louka je silně podmáčená a své
poklady neukáže zadarmo. Cestou jsme museli přeskákat přes potok, probrodit se bahnem,
loukou plnou vody a na závěr projít vysokým
podrostem kopřiv. Ale myslím, že nelitoval ani
ten, kdo šel jen v kraťasech. Dostali jsme se do

Jediné, co kazilo příjemný pocit, byly obavy
o osud lokality. Jelikož nebyla louka již několik let kosena, z jedné strany zarůstá rákosím,
z druhé kopřivami a pod stromy na okraji číhá
bolševník. Nepotřebuje mnoho, jen jednou za
rok v pravý čas kus posekat. Doufejme, že se
toho dočká dříve, než bude pozdě. My se pokusíme udělat pro ni maximum.
Za CEV Zvoneček
Mgr. Gabriela Dobruská
Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Vrané nad Vltavou
Telefon: 257 762 036,
e-mail: info@cev-zvonecek.cz
Web: www.cev-zvonecek.cz

ujali a tím prodloužili životnost těchto lip. Stříbrná Lhota se tak může další roky těšit ze své
dominanty a důležitého orientačního bodu při
vjezdu do obce.
Reportáže ohledně lip ve Lhotě a o kosení luk
kosou najdete na webu „iDnes“ .
Pavel Jeřábek

FABIÁNEK přivítal děti již 6. školním rokem
Letošní jaro bylo ve Fabiánku plné akcí, výletů, procházek a hraní na písku. Přišel červen a s ním i tradiční rozloučení se školním rokem. Počasí nám nepřálo,
a tak jsme se sešli v prostorách stacionáře v Domově
pro seniory. Žluťásci a Modrásci předvedli pod vedením svých oblíbených lektorek a asistentek krátká
vystoupení, která potěšila jejich rodiče a sourozence. Na připravených stanovištích si děti vyzkoušely
jemnou motoriku, obratnost, paměť a sílu. S dětmi, které v září nastoupí do MŠ, jsme se rozloučili
malým dárkem na památku a společnou fotografií.
Popřáli jsme jim krásné pohodové prázdniny a ať
se jim líbí a daří ve školce. Domluvili jsme se, že se
uvidíme na našich společných akcích. Lektorkám
a asistentkám jsme poděkovali za jejich celoroční
kvalitní práci. Poděkovali jsme také rodičům za jejich
podporu, spolupráci a důvěru.
Loni jsme prošli velkými změnami. Přestěhovali jsme se do nových prostor, rozšířili jsme provoz
na celý den, přijali jsme nové asistentky atd. I letos
u nás došlo ke změnám. Kromě dvaadvaceti Žluťásků a Modrásků, kteří se budou scházet pod vedením
již osvědčených lektorek a asistentek v prostorách
v Domově pro seniory, máme novou skupinu dvaceti Bělásků.
Bělásci si budou hrát, tvořit, zpívat, učit se poznávat
svět a dělat jiné aktivity pod vedením nové lektorky
a dvou asistentek v prostorách družiny ZŠ na Malém
náměstí v dopoledních hodinách (7.30-12.30).
Děkujeme paní ředitelce M. Pažoutové za poskytnutí prostor družiny pro náš dopolední provoz a paním
družinářkám H. Korejsové a D. Hnátnické za umožnění přístupu do těchto prostor během prázdnin.
Naše poděkování také patří městu Mníšek pod Brdy
za poskytnutí financí na novou kuchyňskou linku do
Fabiánku.
Za Fabiánek Andrea Kučerová
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Sport, společnost
Letošní již šestý ročník Běhu naděje se koná

v neděli 15. září 2013.
Srdečně Vás na něj zveme!

Ředitel LEVITY, a. s. (hlavního organizátora BN) Lubomír Oravec
k využití prostředků vybraných v letošním roce sděluje:
„Rozhodli jsme se výnos z naší sbírky poskytnout na krytí nákladů
na konkrétní přímé provedení vyšetření „Genetické
predispozice k nádorovým onemocněním v dětském věku“.
Metody budou prováděny Laboratorním centrem a potom
analyzovány bioinformatiky, biology a lékaři Kliniky dětské
hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.“

Přijďte i vy podpořit dobrou věc!
REGISTRACE v klubovně MKS V Lipkách – již od 9.00 hod.
START – v 11.00 hod. od MKS V Lipkách (zde rovněž CÍL).
Každý přispěvatel obdrží při registraci upomínkový předmět
a občerstvení.
U startu mezi 9.00 a 11.00 hod. Sportovní program SOKOLENÍ
pro děti i dospělé (TJ Sokol Mníšek)a nafukovací atrakce pro děti.
K výběru dvě trasy (1,5 a 7 km) (popis tras k dispozici u startu).
Vybranou trasu lze absolvovat pěšky, na kole, koloběžce,
kolečkových bruslích apod.)

REFERENDUM
Od místního referenda uběhlo
již několik měsíců, ale přesto se
trochu vrátím.
Místní referendum je zatím jediný
u nás obecně uzákoněný nástroj
přímé demokracie
(viz http://obcan.ecn.cz/).
Je škoda, že mnoho našich spoluobčanů ignorovalo možnost přímo a oficiálně se vyjádřit k rozvoji
Mníšku. Z mého pohledu je jedno,
zda tak či onak by ten či onen občan hlasoval – podstatná je, že cca
60 % občanů městečka se vzdalo
svého práva možnosti podílet se
na přímé demokracii.
Nevím, kolik lidí v našem kraji ví,
kolik let a kolik úsilí to stálo, než
tento zákon pro lidi (i tak je nazýván) byl přijat. A když se nakonec
povedlo, nejen u nás v Mníšku, ale
celkově v našem státě, referenda pro malý zájem veřejnosti se
stávají skoro symbolem touze po
tom, aby nad námi byl někdo, kdo
za nás vše „moudře“ rozhodne.
Z mého pohledu v našem referendu především prohráli ti na
radnici (včetně zastupitelů), kteří
se odpovědně snažili připomínkovat záměr energetického centra
(spalovny) a upřímně si přejí, aby
v našem regionu nebylo žádné zařízení na spalování odpadu či jiná
výroba pro zpracovávání různých

toxických látek. Protože pro další
podobnou akci se bude obtížně
hledat opora ve veřejnosti a i politicích města.
Vyhráli ti, co je jim tento záměr
blízký, protože dnes bude pro
město velmi obtížné, pokud podnikatelský záměr splní všechny
bezpečnostní normy ČR a EU a
vyřeší všechny připomínky, které
město Mníšek k prvnímu záměru
podalo, tento proces zastavit. Příkladem nám může být spalovna
nebezpečného odpadu v Rybitví
– i tam je to velmi napjaté – přes
odpor občanů až krajského úřadu
se situace víc přiklání ve prospěch
spalovny.
Z referenda v Mníšku se dokonce
udělal boj o radnici. No nevím, do
hlavy nikomu nevidím, ale třeba
to byl víc tlak, aby radnice plnila
to, co veřejně slíbila.
V neposlední řadě - co se potom
objevilo o referendu v různých
tiskovinách, bylo víc než smutné,
doslova symbolem toho, že pisatelé si neuvědomují, že nikdy neví,
kdy sami budou po referendu volat. Každý někde bydlíme a nikdo
nevíme, kdo s čím do okolí jeho
bydliště přijde a bude prosazovat
i neoficiálními cestami apod. Protože jsme především občané. Až
potom zaměstnanci, podnikatelé
a politici.
Pavel Jeřábek

Na shledanou s Vámi se těší pořadatelé BĚHU NADĚJE 2013
v Mníšku pod Brdy

ŠKOLA TAEKWON–DO
ITF GBHS
Škola Taekwon-do ITF GBHS již několik let učí taekwon-do ITF
v Mníšku pod Brdy. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého
taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost,
Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou
vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do
ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr Hwang-Ho-Yong, IX.dan. Během posledních let si české sportovní
taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než
na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového
umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale
máme také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně
pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.

2. Mníšecké
slavnosti piva
pod záštitou ministra zemědělství

sobota 28. září 2013 od 11h.
na prostranství
p
před
p
Zá
ájezdním hostincem
hostincem U Káji
Káji Maříka
Maříka
Zájezdním
m
oderuje Z
byněk M
erunka
moderuje
Zbyněk
Merunka

přehlídka malých pivovarů
koncert skupin Výčep a Nešlapeto
soutěže pro dospělé i děti
a další...

Těšíme se na

Vás!

Tréninky pravidelně každý týden v pátek od 16 do 18.30
v tělocvičně ZŠ.
Informace na www.tkd.cz nebo na tel.: 603 302 739 –
Martin Zámečník, hl. trenér
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Zájezzdní hostinec U Káji Mařříka, Skallecká 124, 252 10 Mníšek pod Brd
dy
Tel.:: 318 520 841, www.hostin
necukajimarika.info

Společnost,inzerce

Podekování
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 25. 6. 2013 naposledy
rozloučit s naším drahým Mudr. Slavomírem Zemánkem.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary, panu faráři
p. J. Dlouhému a přátelům za pomoc a podporu.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 19. září 2013 to bude již 25 let, co nás navždy opustila Jana
Kocourková (Vokurková) z Mníšku. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dne 9. října 2013 se dožívá 80 let pan František Ryjáček z Mníšku pod
Brdy. Vše nejlepší, pevné zdraví a spokojenost mu přejí všichni, kdo ho
mají rádi.

POČÍTAČE PRO KAŽDÉHO
Myslíte si, že nedokážete zvládnout počítač? Přesvědčíme vás o opaku - od září
2013 bude ve všenorské základní škole pokračovat osvědčený projekt počítačového vzdělávání pro dospělé, který nabízí výuku základních počítačových dovedností ve večerních i víkendových kurzech, vhodných jak pro naprosté začátečníky,
tak pro již pokročilé uživatele. Máme pro Vás k dispozici moderně vybavenou počítačovou učebnu a všechny kurzy vede zkušený a trpělivý lektor s více jak 20tiletou praxí. Více se můžete o nabídce PC Akademie Všenory dozvědět na stránkách
www.pcakademie.cz, nebo přímo u lektora na tel. 602 395 228 (Aleš Liber).

Uzávěrka č. 222

Uzávěrka č. 222 pro inzerci je v pátek 15. listopadu do 10 hodin,
pro ostatní příspěvky v pondělí 18. listopadu do 8 hod. ráno.

Kytínská 970
Mníšek pod Brdy
Tel.: 602 326 351
Tel.: 721 301 193
klubmadlenka@seznam.cz
madlenka.webnode.cz

Dětský klub MADLENKA
alternativa mateřské školky

Klub Madlenka je v pěkném a klidném
prostředí u lesa s vlastní velkou zahradou
a altánem.
Celodenní strava a pitný režim jsou zajištěny.
Aktivity vedoucí k všeobecným znalostem.
I pro děti mladší 3 let.
Ceny příznivé, podrobnosti najdete na našich
stránkách

madlenka.webnode.cz

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy,
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, tel. 318 541 911,
e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický občasník.
Příspěvky a inzerce jsou přijímány průběžně na adresách zpravodaj@mnisek.cz
a inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese MÚ Mníšek.
Termín uzávěrky nového čísla je zveřejňován v sekci Aktuality na www.mnisek.cz
a na vývěsce v MÚ. Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané se nevracejí,
za obsah textů odpovídají autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, PhD., Radim Hreha, Milan Minařík, Miloš Navrátil.
Technická příprava, jazyková korektura a koordinace vydání: Mgr. Jarmila Balková.
Gracké zpracování: Kateřina Fekoňová.
Tisk MIRSA Bohemia s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5.
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.
Náklad 3 200 ks. Zdarma.

DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, DVD a Blu-Ray
přehrávače, domácí kino a počítače. To vše vám levně ZAPOJÍM
a nastavím u vás doma. POMOHU při výběru nových přístrojů.
SESTAVÍM počítač dle vašeho přání, u starších počítačů provedu
opravy a čištění, případně INOVUJI hardware a aktualizuji software,
nastavím připojení k internetu a domácí síti. Čeleda, tel. 775 239 865
Nabízím OZVUČENÍ hudebních produkcí malého až středního rozsahu,
konferencí a prezentací. Možnost zvukového DIGITÁLNÍHO
ZÁZNAMU a převodu zvukových záznamů z mgf. pásků, kazet,
GRAMOFONOVÝCH DESEK na CD či do formátu mp3. Čeleda,
tel. 775 239 865
PRODEJ SLEPIČEK. Drůbež Červený Hrádek, rma Dráb opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu! Stáří slepiček 16-19 týdnů, cena 149-175 Kč/ks, v začátku
snášky 178 Kč/ks. Prodej se uskuteční v neděli 29. září a v neděli 27. října
2013. v 16.20 h. u aut. garáží rmy M.Uher, Mníšek pod Brdy. Bližší
informace na tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719 (po-pá, 9-16 hod).
Při prodeji slepiček nová služba: výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks.
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Inzerce

rozvoz
íšku
po Mn
a
m
zdar

Objevte
svěží vína
z Rakouska...

www.winecompany.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
přijme pracovníka na pozici: POKLADNÍ
Jedná se o jednosměnný provoz
pondělí – pátek, sobota 1x za 3 týdny.
Tel.: 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině

CVIýENÍ JÓGY V MNÍŠKU POD BRDY
NaleznČte prostor, kde jste sami sebou…




 



od záĜí 2013
DopĜávejte si 90 minut týdnČ plných harmonie a regenerace v rytmu
poklidné hatha jógy þi dynamické vinyása-power jógy,
napomáhajících nalezení vaší rovnováhy, vyléþení zdravotních
problémĤ fyzického a psychického charakteru, a to v podveþerech
ve zcela novČ upraveném prostoru s pĜíjemnou atmosférou nad
lékárnou ul. Komenského 886 (vstup vedle lékaĜských ordinací, skrze
prosklené atrium do sálu v 1. patĜe) nebo v dopoledních hodinách
v sále MČstského kulturního stĜediska V Lipkách.
K umocnČní prožitku Vám dopomohou hebké deky, vonné oleje,
cviþební pomĤcky, pĜíjemná vĤnČ s relaxaþní hudbou a vždy
15minutová hluboká relaxace v závČru.
Cena 130,- Kþ.
Termíny:
Hathajóga
(klidná, nejen pro zdravá záda, vhodná pro zaþáteþníky a tČhotné)
Ɣ pondČlí, 8.30 - 10.00 (v sále MKS v Lipkách)
Ɣ pondČlí, 19.00 - 20.30 (Komenského 886)
Vinyasa-power jóga
(dynamická, nároþnČjší, rovnČž úþinná pĜi redukci hmotnosti)
Ɣ stĜeda, 19.00 - 20.30 (Komenského 886)
V lekcích používám prvky hatha-, power-, vinyasa-, gravid-, iyengar-,
kundaliniyogy, relaxace, meditace, intuitivního tance.
Kontakt: 774 989 666, e-mail: g.frintova@seznam.cz
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INTERDOM

s.r.o.

OKNA A DVEŘE
l Plastová okna
l Hliníková okna
l Dřevěná okna

INTERIÉROVÉ DVEŘE

l Posuvné dveře
l Bezpečnostní a požární dveře
DŘEVĚNÉ A LAMINÁTOVÉ PODLAHY
KAMENNÝ KOBEREC
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
GARÁŽOVÁ VRATA
ŽALUZIE, ROLETY, KOVÁNÍ

U Národní galerie 468, Praha 5 - Zbraslav

Telefon: +420 604 995 940

www.novaoknadvere.cz
ODPADY

svoz likvidace odpadkové koše
zanáška popelnic kontejnery sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ

chodníky, ulice zimní údržba, posypy
samosběry, mytí ruční metení
odstraňování graffiti

ZELEŇ

zahradnické práce sekání trávy
údržba mobiliáře plnění bazénů
ostatní komunální služby

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Prodej 4. 10. 2013 od 12.00 hodin
Mníšek pod Brdy – u zámku
Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18 týd.
12-18 týd.

cena:120-180 Kč
120-180 Kč
100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po – pá 8 – 15 h!
gallusextra@centrum.cz

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ 7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
SO

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771

Malování pokojů, pokládka plovoucí podlahy, sádrokartonové příčky –
hrubý úklid zdarma. Kontakt: 724 890 830, rozumné ceny.
Prodám pozemek pro výstavbu RD v lokalitě Rymaně, blízko žel.
stanice. 846 m². Zasíťovaný. V r. 2008 SÚ vydal souhlas se stavbou RD,
nerealizováno. Tel. 777 504 051.
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HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů.
Uralská hudební škola (Rusko). Možnost dojíždění za studenty.
Výuka v čestině, ruštině, angličtině. Natalia Fofanova, Davle.
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ odborně – cena dohodou. Tel. 603 924 921
VŠE PRO CYKLISTY. Prodej kol – servis – díly – výbava.
Mníšek p. B., Dobříšská 134 (vedle Sokolovny), tel. 606 116 163.

Inzerce

PC Akademie Všenory pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
z večerní kurzy
z víkendové kurzy
z individuální konzultace
Nabízíme:
Základy ovládání PC.
Základy práce s Internetem.
Aplikace MS Ofce 2010.
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228
a na www.pckademie.cz.
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Inzerce

CHCETE PRODAT NEMOVITOST V MNÍŠKU A OKOLÍ?
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KLIENTŮM!
Chaty s možností trvalého
užívání v širším okolí.
Rodinné domy před rekonstrukcí v ceně do 2,5 mil Kč.
Pozemky (i s chatou) výhledově k výstavbě.
Byty k pronájmu – od garsonek po 4+1.
Dům, chatu či pozemek ve
Stříbrné Lhotě.
Stavební parcelu v oblasti Pod Skalkou či jiné pěkné
místo.

Byty 3+1 a 4+1, pouze osob- Garsoniéry či malé byty před
ní vlastnictví (platba hypoté- rekonstrukcí zde v Mníšku
kou).
(Staré i Nové sídliště).
Nadstandardní RD na pěk- Nemovitost k podnikání
ných místech (pro zahranič- v centru Mníšku pod Brdy,
ní klientelu).
ideálně náměstí.
Domy ve starší zástavbě Nemovitosti vhodné k bydleMníšku nebo chaty k rekrea- ní a chovu koní – od Mníšku
ci do 850. 000 Kč.
po Dobříš.
Rodinné
domy
(novonstrukci)
stavby či po rekonstrukci)
v ceně do 6 mil Kč.

Většinu nemovitostí prodáme právě klientům
z naší databáze, a to bez jakékoliv veřejné inzerce!

Kola

Štorek
řevnice

po – pá 8
čt
8
so
8
ne
14

–
–
–
–

18
20
12
17

(duben–srpen)

GENERAL REALITY a.s., Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy,
tel. +420 313 034 113 nebo 728 961 519,
e-mail: mnisek@general-reality.cz, www.general-reality.cz

Aktuálně hledáme především tyto nemovitosti:

jízdní kola


příslušenství  náhradní díly

Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz

www.kola-sport.cz

KOLA



horská  trekingová
silniční  dětská

SERVIS



platební karty
splátkový prodej bez navýšení



perfektní předprodejní
příprava kol

SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL! SLEVY KOL!
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