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Nový územní plán a začátek školního roku

T

ěsně před prázdninami rozhodlo zastupitelstvo města
o pořízení nového územního plánu. O tomto kroku se již hovoří několik let a skoro všechny strany, které v podzimních volbách před rokem kandidovaly, měly jeho tvorbu ve svém volebním
programu. Jde o zásadní dokument města, podle kterého se bude
rozhodovat možná dalších deset, patnáct let.
Co vlastně takový územní plán může ovlivnit a co znamená jeho změna
v životě nás všech? Jeho tvorba a to, jaký bude, nebo spíše co bude obsahovat, mohou ovlivnit skoro každého. Především se bude rozhodovat
o tom, kde se může stavět a kde ne, co se tam může stavět a co už nikoli.
Určuje místa městské zeleně, ochranných zón pro přírodní prvky, místa,
kde budou vznikat nové obchody a kde se bude likvidovat nebo třídit
odpad. Určí, kudy povedou hlavní silnice, možná i to, kdo je postaví.
Územní plán nastaví parametry pro stavbu nových rodinných nebo bytových domů, určí podmínky pro další rozvoj v území.
Je toho skutečně mnoho, co územní plán bude obsahovat. Podle tohoto dokumentu pak stavební úřad musí rozhodovat, kterou stavbu povolí
a zdali splňuje požadované parametry. Věnujme tedy jeho tvorbě všichni dostatečnou pozornost, neboť výrazně ovlivní náš životní prostor.
Druhou neméně důležitou událostí byl samozřejmě začátek školního
roku a nástup nových prvňáčků do tříd základní školy. Letos, podobně
jako v minulém roce, otevřela škola tři první třídy. Je tu ale několik významných novinek.
Nejen, že všechny první třídy byly doplněny novým nábytkem, ale
v rámci výuky se poprvé v historii zavádí i alternativní výukový systém.
Ve dvou třídách prvňáčků probíhá výuka klasičtějším způsobem, ve
třetí třídě se vyučuje podle vzdělávacího systému „Začít spolu“. Naše
škola se tak zařadila k osmi školám ve Středočeském kraji, které vyučují

v rámci svého vzdělávacího systému i tímto způsobem. Za jeho zavedení, které zcela jistě zvyšuje prestiž naší školy, patří dík paní ředitelce,
rodičům prvňáčků této třídy i kolektivu pedagogů školy.
Na závěr bych všem pedagogům v Mníšku popřál úspěšný nový školní
rok a jmenovitě pak našim učitelkám prvních tříd, paní Jaroslavě Čerešňové, Lence Veselé a Elišce Čerešňové.
Dr. Petr Digrin, starosta
Rekonstrukce náměstí pokračuje

V

letošním roce byla zahájena komplexní rekonstrukce náměstí F. X. Svobody, která skončí začátkem léta příštího roku.
V minulých číslech zpravodaje jsme informovali o tom, jak
bude celá rekonstrukce probíhat a jak je naplánována v čase.
Rekonstrukce s sebou přinesla i množství konkrétních dotazů,
z nichž mnohé se často opakují. Na ty nejčastější se dnes pokusíme
odpovědět.
Touto formou se omlouváme za to, že do dnešního dne nebyla na internetových stránkách spuštěna diskuse o vzhledu vodního prvku (fontánky nebo pítka) nad autobusovou zastávkou. Je to ze dvou důvodů.
Prvním je, že pracovní návrhy a varianty vzhledu doposud nejsou připraveny a tudíž by nebylo nad čím diskutovat. Druhým důvodem, který
částečně ovlivňuje ten první, je, že se možná podaří pro vlastní pítko využít zdroj vody ze Skalky – Sequense. Z altánu na Skaleckém náměstí na
náměstí F. X. Svobody byla v minulosti přivedena vodovodní přípojka.
V posledních dnech se tuto přípojku podařilo, s přispěním pana Milce,
najít. Nyní ještě musíme prověřit, do jaké míry bude přípojka provozuschopná a jakou vydatnost „skalecké vody“ může poskytnout. Pokud
vše dopadne dobře, pítko nebo fontánka budou upraveny tak, aby
mohla být poskytnuta voda ze Skalky. Sledujte tedy internet. Jakmile
bude vše připraveno, diskuse a návrhy se zde objeví.
A jaké dotazy se nejčastěji objevují? Přikládáme i odpovědi.
Budou káceny všechny kaštany v aleji?
Ano, všechny staré kaštany budou vykáceny a nahrazeny novými, podobně jako se to stalo v horní části aleje. Je to nutnost. Vykáceny budou
i stromy za autobusovou zastávkou. Zde ještě letos dojde k výsadbě nových lip. Stromy za kostelem směrem k pekárně budou dendrologicky
ošetřeny.
Kam budou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého
a socha F. X. Svobody?
Nová socha sv. Jana Nepomuckého zůstane na svém místě, tj. u lesní
správy. Socha F. X. Svobody se posune cca o 40 m dolů tak, aby byla blíže k malému kruhovému bludišti. Kolem této sochy je plánován záhon
trvalek a růží a v noci bude nasvícena.
>> dokončení na str 4.

 24hodinová pohotovostní linka Městské policie: 737 274 227

24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155
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Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Slovo starosty

l RM schvaluje znění Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, - Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy.
l RM souhlasí se zkušebním provozem převaděče IZS ČR na objektu Poustevny pro
potřeby Integrovaného záchranného systému ČR pro možnost radiového spojení
se Sbory dobrovolných hasičů na území Praha-západ.
l V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku „Rekonstrukce sportovního hřiště základní školy Mníšek pod Brdy“ vybírá
nabídku společnosti LINHART spol. s r. o. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. RM zároveň přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na akci
„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MNÍŠEK POD BRDY“
a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
l RM bere na vědomí vydání a převzetí Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva
města Mníšek pod Brdy panu Františku Keyřovi, který se stal členem ZM ke dni
23. 6. 2011.
l RM schvaluje text Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
Mníšek pod Brdy, která bude uzavírána mezi jednotlivými členy JSDH a Městem
Mníšek pod Brdy.
l RM souhlasí se zásahem do porostů zeleně na náměstí F. X. Svobody v rámci celkové rekonstrukce náměstí. RM souhlasí s pokácením 23 ks dřevin (12 jírovců,
1 lípa, 2 smrky, 1 třešeň, 1 tis, 1 jalovec a 5 ks šeříků).
l RM souhlasí se zřízením jednoho parkovacího místa před vchodem do budovy
Policie ČR na náměstí F. X. Svobody pro vozidla návštěv a složek Policie ČR.
l RM souhlasí se záměrem vybudovat elektronické zabezpečení vodojemů a vodárny ve Štítku a pověřuje OSMI vypracováním technických podmínek.
l RM souhlasí s rozšířením pojistné smlouvy se společností Uniqa pro škody způsobené na zdraví členům Sboru dobrovolných hasičů a strážníkům Městské policie pojištěných při výkonu jejich činnosti a pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy.
Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
TAJEMNICE – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Vydávání rybářských lístků, platné od 1. 7. 2011
Rybářské lístky od 1. 7. 2011 vydává pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují
v obvodu jeho působnosti (pozn. - změna provedena zákonem č. 104/2011 Sb.).
V našem případě tedy Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek
pod Brdy, který je příslušný obecní úřadem pro fyzické osoby s místem trvalého
pobytu v obcích: Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště,
Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany.
Na základě předložené žádosti, evidované spisovou službou MÚ, pod č. j., budou vydávány rybářské lístky, a to odborem vnitřních věcí, v kanceláři tajemnice
městského úřadu, 1. patro, v době pondělí a středa 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.30 hod.
nebo v úterý 8.00 – 11.00 hod. Rybářské lístky nelze vydávat na počkání.
Více informací na www.mnisek.cz, v menu odkaz Rybářské lístky.

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY (OŽP)
Žádáme všechny občany, aby do černých kontejnerů, které jsou umístěny
v lokalitách a na stanovištích pro chataře, nevhazovali bioodpad ani velkoobjemový či dokonce nebezpečný odpad. Černé kontejnery jsou určeny výhradně pro běžný komunální odpad. K uložení jiných odpadů využijte Sběrného dvora.
Více informací k odvozu bioodpadu dále ve Zpravodaji a na internetových stránkách města.
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VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,
po delší úvaze jsem se rozhodl v tomto čísle
Zpravodaje zmínit dvě témata, která jsou spíše krajského či státního významu, ale pro Mníšek budou
mít v budoucnu velký význam. V novinách se o nich
příliš nedočtete a pokud, tak velmi zkresleně nebo
zjednodušeně.
V letošním roce se již hodně napsalo o autobusové
dopravě a integrované dopravě vůbec. Především šlo
o zdražování jízdného v pražské MHD a v pražském
integrovaném systému. Následně došlo k redukcím
na některých autobusových spojích, a to v důsledku
rozhodnutí Středočeského kraje, který se pokouší
uspořit. Vlakových spojů se tato opatření prozatím
nedotkla. Většinu úsporných opatření kraje se podařilo spoluprací obcí v rámci mníšeckého regionu nahradit nebo doplatit. Kraj ušetřil, obce prodělaly, autobusová doprava zůstala zachována. Situace pro příští rok
však už dnes vypadá poměrně špatně. Krajský úřad by
rád prováděl další úsporná opatření - a to způsobem,
že vybere nového „nejlevnějšího dopravce“. Výběr
chce provést sám, a to prakticky bez účasti Hlavního
města Prahy a hlavně měst, do kterých doprava jezdí,
například Mníšek pod Brdy. Přitom Praha v PID hradí
polovinu ceny autobusů a o druhou polovinu se dělí
kraj společně s jednotlivými městy a obcemi. V případě Mníšku je to po úsporách kraje v minulém roce
dokonce tak, že Praha platí 50 % nákladů, Mníšek pod
Brdy podle linky od 20 % do 50 % nákladů. Na kraj
toho tedy moc nezbývá. K celé situaci se už vyjádřil
i náměstek primátora Prahy Karel Březina, že současné kroky Středočeského kraje, které jsou vedeny bez
konzultace s Prahou a obcemi, do budoucna vážně
ohrožují celou dopravní obslužnost. Za určitých
okolPetr Digrin
ností by mohlo dojít i k rozpadu integrovaného systému dopravy, tedy PIDu. Paradoxně to vypadá tak, že
Středočeský kraj se rozhodl vybrat nového dopravce
pro autobusové linky, kterého hodlá financovat z peněz Prahy a obcí. To je samozřejmě poněkud absurdní myšlenka. Připomíná mi to situaci, kdy si soused v
domě objedná výměnu oken na společné chodbě s
tím, že rozhodl, že většinu ceny zaplatím já. On „pouze“ určí cenu, dodavatele a typ oken. K „úspoře“ jistě
dojde, ale asi by na ni nikdo z nás nepřistoupil. Celá
situace se však vyvíjí a je možné, že k nějaké dohodě
nakonec dojde. Sám za sebe můžu slíbit, že Mníšek
udělá vše pro to, aby značné výhody, které plynou
z PID a z naší orientace v dopravě na hlavní město,
nezmizely nějakým nekompetentním rozhodnutím.
Další věcí, která je spíše dobrou zprávou a o které
se toho v tisku také mnoho nedočtete je, že ministerstvo financí předložilo vládě ke schválení novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Pod tímto zákonem
se skrývá velmi mnoho. Především pak, kolik peněz
přijde na daních ze společného měšce do našeho
města. Pro Mníšek je návrh velmi optimistický. Pokud
bude schválen sněmovnou, znamenalo by to zvýšení
příjmů města ročně o osm až devět milionů, a to od
roku 2013. To je obrovská částka a jistě by měla velký
vliv na úroveň údržby a investic. Tato částka by vzrostla na úkor Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a některých dotačních prostředků. Pevně doufám, že se tak stane.


Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

Z RADNICE
Výstavba vodovodu a kanalizace
ve Stříbrné Lhotě
Již od poloviny února letošního
roku probíhá výstavba vodovodu a kanalizace ve Stříbrné Lhotě. Na hlavní komunikaci byly již
provedeny hlavní řady, přípojky
k nemovitostem a odbočky do jednotlivých ulic, a to od bývalé pojišťovny směrem ke konečné autobusu, dále k místní restauraci a ke
,,Křížku“, kde se řady propojily s již
vybudovanými. V této době práce
pokračují na trase od ,,Křížku“ směrem k městu v délce 130 m.
V září bude vystrojena čerpací
stanice na konečné autobusu
a připojena na zdroj elektrické
energie. Na přelomu měsíců září/říjen bude opravena a vyasfaltována
komunikace a proběhne kolaudační řízení této etapy výstavby. Poté se
občané budou moci připojit na dokončenou infrastrukturu.
Jan Junek, odbor správy majetku a investic

Investice do úprav náměstí činí celkem 15 793 000 Kč, z toho 75 % tvoří dotace, což je částka 10 622 998,70 Kč. Projekt rekonstrukce náměstí bude dokončen do 30. 5. 2012. Dotace je poskytnuta Regionálním
operačním programem pro region soudržnosti Střední Čechy. ROP
Střední Čechy představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období
2007–2013. Program vychází z platných strategických a programových
materiálů kraje, jako jsou Program rozvoje Středočeského kraje a další
sektorové či průřezové koncepční materiály.
Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života
obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu
pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.
„Bez dotačních prostředků by město takovou investici dělalo obtížně.
Museli bychom na ni šetřit mnoho let, což by se i tak mohlo ukázat jako
nemožné. Nyní můžeme investovat rozumně z více zdrojů“, doplňuje
starosta Digrin.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města
VÝZVA Č.: 50
OBLAST PODPORY: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.15/3.3.00/50.01021
NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace náměstí F. X. Svobody
v Mníšku pod Brdy
NÁZEV ŽADATELE: Město Mníšek pod Brdy

Revitalizace náměstí F. X. Svobody
v Mníšku pod Brdy začala!
Poděkování panu Josefu Vitáskovi
Město Mníšek pod Brdy děkuje panu Josefu Vitáskovi za práci na hřbitově, kterou provedl ve prospěch města zcela bezúplatně.

Podzimní likvidace biodpadu

v Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě a Rymani
Dlouho očekávaná rekonstrukce největšího mníšeckého náměstí začala. Celá plocha náměstí, pojmenovaném po místním významném rodákovi, spisovateli a scénáristovi F. X. Svobodovi, dozná značných změn
a to nejen na svém vzhledu, ale také ve využití ploch.
„Na první pohled jistě všichni zaznamenají pokácení starých kaštanů.
To je ale nutnost, protože stromy jsou již nezdravé a hrozí pád větví
i větších částí stromů“, vysvětluje starosta města, Ing. Petr Digrin, Ph.D.
„Zasadíme ale stromy nové a zdravé, vhodněji a tak, aby dotvořily nově
vzniklou kaštanovou alej.“
Další významnou částí projektu je změna pěší zóny a změna systému
parkování. „Počet míst pro parkování ubude jen o 4 a to dokážeme
i přesto, že se výrazně ulehčí pěší zóně, která se tak stane skutečně bezpečnou pro chodce. Velkou změnu pocítí také nakupující, kteří nebudou muset tlačit vozíky po kočičích hlavách, ale pohodlně je přivezou
k nástupní zóně před obchody“, upřesňuje starosta Digrin výčet změn.
Co dalšího se ještě změní? Chodníky budou nově z lámaného kamene,
náměstí se prosvětlí i nově zazelená stromy a keři. Chodník, který vedl
„nikam“, či spíše do nebezpečné zatáčky, směrem k zámku a pekárně,
byl přesunut na bezpečnější trasu. Na náměstí se vrátí i socha sv. Jana
Nepomuckého, byť to bude jen replika. Nejen pro děti bude zajímavé
a velmi neobvyklé „bludiště“, umístěné na ploše pod kostelní zdí. Nový
bude i vodní prvek v dolní části náměstí.
Diskuze ke konečné podobě byla vedena více jak rok, a to nejen mezi
zastupiteli, ale i s širokou veřejností. „Uspořádali jsme například dvě
veřejné debaty, na kterých jsme architektonické studie prezentovali
a následně pak sbírali připomínky od občanů. Využili jsme i našich
webových stránek, kde jsme přímo k projektu rekonstrukce náměstí
umístili speciální anketu“, upřesňuje starosta Digrin komunikaci města
s veřejností.

Po pozitivní zkušenosti z loňského roku jsme se opět
rozhodli nabídnout pomocnou ruku všem, kteří
na svých zahrádkách a pozemcích likvidují biologický
odpad. K likvidaci bioodpadu budou velkoobjemové
kontejnery pro Mníšek pod Brdy přistaveny před sběrným dvorem, pro část Rymaně u bývalé požární zbrojnice a pro Stříbrnou Lhotu u točny autobusu.
Důležité je přesně dbát na rozdělení a třídění bioodpadu a termín jeho
sběru. Věnujte proto velkou pozornost členění sběrů na liché a sudé
týdny.
Začínáme v 37. týdnu, tj. ve dnech 16., 17. a 18. 9. 2011 – tzn. lichý
týden, a to pouze pro sběr trávy, ovoce, listí, plevele, odkvetlých květin.
Pokračujeme ve dnech 23., 24. a 26. 9. 2011 – tzn. sudý týden, pouze
pro sběr větví.
Ukončení akce, poslední termín, bude ve dnech 28., 29, 30. 10. 2011,
tj. ve 43. týdnu. V případě potřeby a nutnosti bude svoz bioodpadu prodloužen. Podrobný rozpis tohoto mimořádného sběru bude na internetových stránkách města. Ve všední dny nebo v dalších termínech slouží
k uložení bioodpadu Sběrný dvůr.
Souhrnný přehled:
37. týden		
tráva, ovoce, listí, plevele, odkvetlé květiny
38. týden		
pouze pro sběr větví
39. týden		
tráva, ovoce, listí, plevele, odkvetlé květiny
40. týden		
pouze pro sběr větví
41. týden		
tráva, ovoce, listí, plevele, odkvetlé květiny
42. týden		
pouze pro sběr větví
43. týden		
tráva, ovoce, listí, plevele, odkvetlé květiny


Vlastimil Kožíšek, místostarosta
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Zprávy z radnice
>> dokončení ze str 1.
Jak se bude po rekonstrukci a v době rekonstrukce na náměstí
parkovat? Kdy začne druhá etapa – rekonstrukce parkoviště?
Začátek druhé etapy je plánován na začátek března. V době rekonstrukce bude parkování na náměstí zachováno, a to minimálně půlkou
kapacity. Bude zde tedy omezení, a to přibližně od března do začátku
května.
Po rekonstrukci bude na náměstí k dispozici cca 37 míst. Budou opět
placená, ale jiným způsobem než dnes. O tomto způsobu není dosud
rozhodnuto. Z několika možností zatím nejlépe vychází vjezdová a výjezdová parkovací závora s řízením doby pobytu. Na
několik desítek minut by bylo parkování zdarma, poté za poplatek. Jedná se o podobný systém jako v Tescu na Novém Smíchově.
Budou „andělské schody“ pokračovat až k zastávce?
I v této části aleje bude muset dojít k vyrovnání terénu u laviček. Projekt
přepokládá podobné technické řešení. Situace je zde však v jedné věci
odlišná. Velké klesání je pouze v první části a kolem trafiky je pak sklon
mírnější. Počítá se tedy pouze s jednou plošinkou. Přesněji se to určí až
při realizaci.
Zůstanou za trafikou lavičky?
Ano. Celkově na náměstí laviček přibude. Především v místě za kostelem, kde dnes není žádná.
Dr. Petr Digrin, starosta

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O ZMĚNU V ÚZEMNÍM PLÁNU!
Dne 23. 6. 2011 rozhodlo Zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu města Mníšek pod Brdy. Oznamujeme tímto všem občanům
města a vlastníkům pozemků a staveb na území města, že je možno do
31. 10. 2011 uplatňovat návrhy na pořízení územního plánu Mníšku pod
Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.
Do tohoto termínu je tedy možno předkládat i žádosti na změnu využití
pozemků v Katastrálním území Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně. Příslušné žádosti je možno písemně podat na podatelně Městského
úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Žádost by měla obsahovat:
1. identifikaci žadatele, zpravidla vlastníka (jméno, příjmení, bydliště, kontakty. V případě zastupování plnou moc)
2. identifikaci vlastníka nebo vlastníků pozemků (jméno, příjmení,
bydliště, kontakty)
3. určení pozemků, nebo jejich částí, kterých se změna využití má
dotýkat (seznam pozemků - čísel parcelních v příslušném katastrálním území, výpis z katastru nemovitostí např. z internetových stránek
www.cuzk.cz a přiložený mapový list s pozemkem nebo jeho částí)
4. určení navrhované změny využití (například změna využití z „plochy zemědělského půdního fondu“ na „plochy individuální rekreace“ nebo změna využití z „plochy individuální rekreace“ na „plochy
trvalého bydlení“ nebo jiné změny)
Za radu města Petr Digrin, starosta

Informace jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy
V červnu byla
jednotka povolána k požáru domu v části Rymaně. Po příjezdu na místo události
byl proveden průzkum a pomocí
vysokotlaku bylo uhašen osobní
automobil Ford Escort Cabrio.
V srpnu zasahovala jednotka
v Mníšku pod Brdy. Po příjezdu na
místo požáru byl proveden průzkum a byla zjištěna hořící 2kg PB
lahev. Hořící láhev byla ochlazována a následně vypuštěna. Zásah
se obešel bez zranění.
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Ve středu 24. 8. 2011 se město zapojilo do pátrání po pohřešované
dívce. Městským rozhlasem byla
informována veřejnost. Po domluvě s PČR byla jednotka Sboru
dobrovolných hasičů vyslána do
oblasti Malá Svatá. Na místě již
byla hlídka městské policie. Byl
proveden průzkum a následně zřízeno velitelské stanoviště. Ve spolupráci s JSDH Stříbrná Lhota zorganizována pátrací akce ve směru
na Madlenky. Velitel zásahu SDH
rozhodl o povolání kynologické
brigády, která spolupracuje se

SDH. Vzhledem k rozloze a členitosti terénu velitel zásahu rozhodl, po poradě s městskou policií,
o povolání posil SDH Čisovice, SDH
Kytín v prvním sledu a následně
vyhlášení pohotovosti pro SDH
Líšnice a Klínec. V průběhu vyhlašování poplachu pro posilové
jednotky ve 20.15 velitel zásahu
z PČR oznámil, že hledaná dívka
již byla nalezena v oblasti obce
Řevnice. Vše se naštěstí obešlo
bez zranění.
Všichni naši členové jednotky,
kteří jsou zařazeni v jednotce,
musí být pro tuto činnost zdravotně a odborně způsobilí. Pravidelně 1x ročně musí projít lékařskou
prohlídkou, absolvovat odborná
školení a zkoušky dle funkčního

zařazení v jednotce. Velitelem
JSDH Mníšek pod Brdy je ustanoven Josef Dvořák.
Všichni členové jednotky musí být
pro tuto činnost zdravotně a odborně způsobilí. Velitelem JSDH
Mníšek pod Brdy je ustanoven
Josef Dvořák. Jednotka je v rámci
„Plošného krytí“ zařazena do kategorie JPO III - jednotka SDH obce
s územní působností zpravidla do
10 minut jízdy z místa dislokace,
která zabezpečuje výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu a s dobou výjezdu
jednotky od vyhlášení poplachu
do 10 minut. V roce 2012 zasahovala jednotka celkem 36krát.
Jaroslav Prais, JSDH
Josef Dvořák, JSDH

Poděkování za pomoc při pátrání
Rodiče Aničky Š. velice děkují občanům Mníšku a okolí, policistům,
strážníkům městské policie, mníšeckým hasičům a ostatním členům
HZS, kteří se 24. 8. s ohromným nasazením podíleli na úspěšném pátrání po Aničce, která byla nalezena před setměním v Řevnicích.

Nové kamery proti vandalismu
Kromě již zmíněných investic jsou prováděny i údržbové práce na objektech města. Současně se připravuje i rozsáhlejší rekonstrukce na zdravotním středisku v ulici Komenského, která by měla být rozdělena do několika etap s ohledem na zachování provozu zdravotnického zařízení.
Velkým problémem je neustálé ničení dopravních značek, autobusových zastávek, odpadkových košů, odcizování litinových kanalizačních
poklopů a jiných veřejných věcí ve městě. Tyto opravy jsou práce nejen zbytečné, ale i finančně nákladné, protože některé poškozené věci
musí být zakoupeny nové. Žádáme tímto občany našeho města, aby
případný vandalismus sdělili na služebny Policie ČR a nebo na městskou
policii. Velkou pomoc si slibujeme od nového kamerového systému.
O novou kameru bude posíleno náměstí F. X. Svobody a další budou
na ulici Skalecká, u křižovatky Skalecká – Lhotecká a také na Skaleckém
náměstí. Kamery budou pod stálým dozorem, takže v případě potřeby
bude moci hlídka policie vyjet na místo a sjednat pořádek.
Jaroslav Bednář, odbor správy majetku a investic

Upozornění občanům,

kteří vlastní nemovitosti v ulici Pražská
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let bychom touto cestou rádi
upozornili a oslovili všechny majitele domů při hlavní silnici na ulici
Pražská, kde je níže uvedený problém největší. V zimním období zde
často dochází k sjíždění velkého množství sněhu ze šikmých střech na
chodníky nebo i komunikaci. Tato situace je mnohdy i velmi nebezpečná. Nejenže průběžné sjíždění sněhu blokuje průchod na chodnících,
ale dochází k ohrožování chodců na frekventovaném místě.
Někteří z vás situaci řeší zodpovědným a rychlým úklidem sjetého
sněhu. Ostatní se však mylně domnívají, že tato odpovědnost leží na
městě.
Město bude provádět úklid sněhu z chodníků tak, jak mu ukládá zákon.
Odvoz nebo likvidaci sněhu spadlého ze střech pak pouze po dohodě
s majiteli domů a na jejich náklady. Případné zranění chodců pak zpravidla hradí ten, kdo nedostatečně zajistil střechu proti pádu sněhu.

Doporučujeme tedy ještě před zimou všem vlastníkům nemovitostí, kteří
tak doposud neučinili, zajistit své střechy proti pádu sněhu na chodníky
vhodným řešením, například instalací sněhových zábran.
Instalace takové zábrany není finančně příliš náročná a předejde se případným zraněním. Za Město Mníšek pod Brdy děkujeme všem, kteří se
budou doporučením řídit a opatření proti pádu sněhu přijmou.
Petr Digrin, starosta
Vlastimil Kožíšek, místostarosta

Rozhovor

FARA JAKO DOMOV
− rozhovor s Janem DLOUHÝM

K

dyž jsem vstoupila na faru,
hned jsem si povšimla nově
upraveného vchodu – dřívější
strmý schod nahradila prostorná kamenná deska, která upravila terén a prodloužila práh.
„Ještě plánuju dodělat malé zábradlí, aby se do fary příjemně
vcházelo. Rád bych, aby sem lidi
chodili jako domů,“ říká P. Jan
Dlouhý, mníšecký farář, který
je v Mníšku „doma“ už celé dva
roky.
Dbáte na bezpečný, příjemný farní
vchod a také na to, aby byl každému
přístupný – vrata od dvora máte často
dokořán. Nebojíte se, že vám to tu někdo poničí?
Když sem někdo přijde, jsem rád. A že
nám to tu vykrade, to je samozřejmě
riziko, ale já jsem takový pocit strachu nikdy nemíval. Spíš mám vnitřní
potřebu nabídnout lidem otevřenou
faru. Má být kdykoli k dispozici.
Před časem jsem šel k jednomu panu
faráři na návštěvu a na vratech fary
byla cedule, na které bylo napsáno:
Tady hlídám já a pod tím byl obrázek
vlčáka s otevřenou tlamou. Tak když
tady hlídáš, to já sem nemusím chodit, pomyslel jsem si. A od té doby
jsem pro otevřenou faru.
I farní zahrada s houpačkami pro děti
je příjemné místo k odpočinku.
Často k nám chodí maminky s dětmi,
taky k tomu to tady máme. Když má
maminka chvilku mezi nákupy a děti
si chtějí pohrát, mám radost, když
přijdou. Školka sem také chodila celý
rok.
Také o prázdninách tu byla spousta
křiku.
V přízemí fary byl dětský tábor, přijeli
za mnou bývalí farníci z Křečovic, mojí
první farnosti. Nejprve jsem působil
v Křečovicích, pak následovala Vlašim
a odtud už jsem přišel sem do Mníšku.
Jaké to je, když se člověk tak často stěhuje?
Není mi to proti mysli, ale uvědomil jsem si, že kdyby to takhle mělo
pokračovat a všude by to mělo být
takové hezké, tak za chvíli to nejsem
schopen zvládnout, protože lidé z bývalých farností se ke mně často hlásí a
já za ně cítím odpovědnost. Neumím
jednoduše zabouchnout za sebou
dveře a odejít jinam. Jednou jsem
duchovní správce – otec, který má na
starosti děti. Záleží mi na nich. A je to
náročné, počet dětí narůstá.
V Mníšku jste už dva roky. Jak vidíte

vaše „současné děti“ - mníšeckou farnost?
Je to mladá farnost. V neděli chodí do
kostela hodně mladých rodin. To mě
překvapilo už když jsem přišel, jinde
je hodně babiček, tady sice také, ale
převažují mladí. Je velice radostné vidět, že kostel nebude jednou prázdný.
Také ve všední den nechodí do kostela mnoho starších lidí, to mě udivuje,
mají přece čas. A také odpovědnost
za ty mladší, mají je doprovázet modlitbami. Ne jen dirigovat, co se má
a co ne, ale modlit se za ně, vyprošovat jim Boží požehnání.
Minulou zimu jste dokončil rekonstrukci přízemí fary, kde jste vybudoval kapli
sv. Jana. O Vánocích jste ji pak „daroval“ mníšeckým farníkům. Čím naopak
obdarovali oni vás, za tu dvouletou
dobu vašeho působení mezi nimi?
Kapli jsme si nadělili vzájemně. A od
mníšeckých farníků jsem dostal veliké
přátelství. To cítím opravdu silně, lidé
projevují radost z toho, že jsem tady.
A nebojí se mě, spolupracujeme na
hodně věcech, účastníme se společného života farnosti.
Co všechno se na faře děje?
Už když jsem přišel, probíhala tady
spousta činností, to se mi líbilo. Oáza
pořádá hodně podniků pro děti, město zajišťuje spoustu věcí, za to bych
i rád poděkoval – některé akce, které
probíhají v kostele nebo na Skalce,
mají dokonale připravené.
Na farní zahradě a kolem kostela jsou
skoro po celý rok nejrůznější zábavy
pro rodiny s dětmi, Oáza pořádá divadelní představení, maškarní reje,
Čarodějnice, Pohádkové cesty, Mikulášské akce a spoustu jiného, Město
se zase stará o duchovní koncerty
v kostele, hlavně o pouti a v adventu.
Společně s farníky jsme založili tradici
poutních cest – letos jsme uskutečnili svatodušní putování do Trnové,
rád bych obnovil putování na Svatou
Horu, vydali bychom se i k sanatoriu
na Pleši, kde je socha svatého Václava. Putujeme také na pobožnosti křížové cesty, kdy každou druhou sobotu
v měsíci (odpoledne od tří hodin) procházíme mezi kapličkami na Skalce.
Mohl byste čtenáře tohoto rozhovoru
na něco konkrétního pozvat?
Koncem září bude Svatováclavské posvícení, letos od posvěcení mníšeckého kostela uplyne 255 let.
Pěkné jsou dětské mše sv., které děláme v Kytíně. Kytín je nedaleká vesnička, kam se dá dojít i pěšky, lidé
z Mníšku tam často chodí v rámci
odpoledního výletu. Mše sv. pro děti
tam probíhá vždy poslední neděli

v měsíci, děti mají na starosti liturgii,
zpěv. Občas byly dětské mše sv. také
v Mníšku. A pozval bych třeba i na
slavnosti sv. Františka ve Starém Kníně, ke kterým bychom se s mníšeckou
farností rádi připojili. V sobotu 1. října
tam bude putování krajem spojené
s duchovním programem.
Minulou zimu v adventu jste začal
sloužit roráty – krátké ranní mše. Každé ráno jste chodil do zmrzlého a ještě
tmavého mníšeckého kostela, kam ale
přišli jen dva, tři lidé. Proč vstáváte časně ráno do tmy a zimy kvůli tak malému počtu?
Lidi se tehdy ptali: „A budou roráty,
pane faráři?“ „Budou,“ řekl jsem, „a
kdy byste chtěli, který den?“ A na to
už jsem nedostal odpověď. Tak jsem
je jednoduše udělal každý den, ať si
každý vybere a může přijít, kdy chce.
Byla to nabídka, kterou nedělám kvůli
kvantu lidí. I když přijdou dva, nebo
tři, jsou zástupci za celek. Hlavně,
když ve městě a kostele je někdo, kdo
se modlí, poděkuje a poprosí, hlavně
když někdo je. I když jsou dva, nebo
tři. Důležité je, aby byl. Nejhorší je,
když někde není nic, což je třeba situace v okolních kostelích, kde nebydlí
farář, kde – pokud to dobře dopadne
– je jenom v neděli mše svatá. To je
postupný úpadek.
Uvidíme, třeba letos přijde víc lidí, určitě roráty nabídnu zas. Dělám je rád.
Už jsem zmínila rekonstrukci přízemí
fary, co máte v plánu dál?
Budování mě baví, ale nemělo by zastínit duchovní práci. Lidé mají rádi,
když se něco mění... kněz má ale
v prvé řadě stavět něco duchovního.
Ještě bych se rád větší měrou věnoval
kostelu, středová část lodě nutně potřebuje rekonstrukci. To bude náročné.
A mám takovou skrytou touhu víc využívat areál Skalky. To místo je zajímavé
tím, že ve své historii prochází takovými vlnami – vždycky se vzmohlo a pak
pomalu směřovalo ke svému úpadku,

až devastaci. My žijeme v požehnané
době, kdy je Skalka na vrcholu a měli
bychom ji proto využít. Teď se navíc
otevřela možnost využití horní poustevny, rád bych, abychom tam někdy
pořádali duchovní výstavy, programy. A také plánujeme, ve spolupráci
s městem, opravit kapličky, pořídit do
nich nějakou trvanlivější výzdobu.

Knězem jste se stal až ve svých čtyřiceti letech, do té doby jste pracoval
coby strojní inženýr...
Pracoval jsem v projekci. Projektovali jsme strojní zařízení pro vybavení
stanic metra, třeba podklady pro zabudování eskalátorů, výtahů, později
jsem se dostal k využívání průmyslových robotů ve strojírenských podnicích. To mě bavilo.

Jak se vaše dřívější technická profese
odráží v tom, co děláte nyní?
To je stejné, jako když studujete vysokou školu. Musíte se naučit spoustu
„balastu“, o kterém studenti říkají, že
jej nebudou nikdy potřebovat - a je
to tak. Drtivou většinu toho, co jsem
se na strojní fakultě naučil, jsem nikdy
nepotřeboval. Ale škola přece slouží
k tomu, abychom se naučili řešit problémy samostatně, uměli pracovat
s informacemi. Ne každému se pak povede v daném oboru pracovat. Já jsem
v tom svém působil několik let, dokud
jsem nezjistil, že takovou činnost může
dělat kdekdo a začalo mě zajímat to,
co kdekdo dělat nemůže – být farářem,
studovat teologii, náboženství, vykonávat praktickou službu ve farnosti.
Takže pro dnešní funkci faráře se mně
hodí úplně všechno. Neumím už většinu věcí z matematiky, kterou nám
přednášeli na strojní fakultě, ale také
ji nepotřebuju a potřebovat ani nebudu. To, co jsem si v dřívějších letech
snad osvojil, je samostatnost a za to
jsem vděčen.
S P. Janem Dlouhým ,
si povídala Karolína Peroutková
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PÁŤÁCI se loučí
s I. stupněm

na učitele, pana

Mgr. Josefa BOLKA
Je velmi těžké psát tyto řádky. Jak
vzpomínat na toho, komu bylo
pouze 44 let a měl tolik plánů
před sebou? Dne 30. 7. 2011 nás
opustil pan Josef Bolek, učitel
mníšecké školy.
Narodil se v Mostě, později se společně s rodiči a sestrou přestěhovala celá rodina do Kučeře v jižních Čechách. V Milevsku vystudoval
gymnázium a v Českých Budějovicích absolvoval VŠ pedagogickou,
obor matematika-fyzika. Zde také poznal svoji budoucí manželku.
Vystudované profesi zůstal věrný celý svůj život. Po ukončení studia
učil jeden rok v Praze a v roce 1992 se s manželkou přestěhoval do
Mníšku pod Brdy, kde oba nastoupili jako učitelé.
Učitelství považoval za poslání. Výuku zpestřoval netradičními
pokusy, své žáky vedl k zodpovědnosti, toleranci a samostatné práci.
Mnoho času věnoval zavádění počítačů ve škole, fungující počítačová síť je výsledkem jeho práce. Kromě výuky učil děti lyžovat, pořádal cyklistické kurzy, poznávací exkurze, vedl sportovní a počítačové
kroužky. Jeho pracovní doba zdaleka nekončila s odchodem žáků.
Pepa byl vlídným a laskavým otcem dvou synů. Byl jejich přítelem
a kamarádem, a tak nikoho ze známých nepřekvapovalo, že mu jeho
kluci také říkali Pepo. Byl oporou mamince, manželce, byl ochoten
kdykoli každému pomoci. Svůj volný čas věnoval rodině, rád poslouchal hudbu, hrál na kytaru, jezdil na kole a k jeho velkým zálibám
patřily i počítače.
Jeho nemoc a smrt zasáhla každého, kdo ho znal.
Pro nás kolegyně a kolegy z mníšecké školy nebude snadné 1. září
zahájit nový školní rok. Už se na chodbách nebudeme potkávat
s Pepou, už za ním nebudeme moct přijít s banálními dotazy ohledně počítačů. Každý den, kdykoli počítač zapneme, si vzpomeneme na jeho práci. Co mu dalo úsilí, aby překonal u většiny z nás
nechuť k technice. Ztratili jsme báječného kolegu a dobrého přítele.
Odešel otec rodiny, kamarád, kantor a pro nás pedagogy kolega, na
kterého budeme stále vzpomínat.
 Za zaměstnance mníšecké školy Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy

VZPOMÍNKA
na PEPU
Když jsem jako student učitelství nastupoval do mníšecké školy na
praxi, dostal jsem jako vedoucího učitele Pepu Bolka. Ač o pouhé tři
roky starší, ukázal mi pár triků, jak udělat výuku fyziky zábavnější.
Od té doby se datovalo naše jak profesní, tak osobní přátelství. Problémy výuky fyziky jsme nejen diskutovali, ale i prakticky zkoušeli.
Vzpomínám na náš pokus o spuštění modelu proudového motoru.
Vzpomínám také na naše společné „cyklistické soustředění“, které
popravdě absolvoval na kole pouze Pepa s ostatními kamarády a já
se vezl ve škodovce coby automobilový doprovod. Vzpomínám na
Pepu jako na učitele, který měl vysoké nároky na žáky, což se zúročilo
v mnoha vítězstvích mníšeckých reprezentantů ve fyzikálních a matematických olympiádách. Vzpomínám na Pepu jako na člověka, který
mne prováděl záludným světem počítačů. Vzpomínám na Pepu. Bohužel mohu na Pepu již jen vzpomínat.
Je smutnou povinností přátel, dbát o to, aby nebyli zapomenuti ti, kteří
již nejsou mezi námi. Myslím, že památka Mgr. Josefa Bolka bude dlouho v srdcích jeho žáků, kolegů, přátel.
David Bílek

6

Cituji jejich hodnocení:
Prostě to bylo klidný, nééé takový,
že jsme trnuli před každým testem.
Nejdříve jsme se učili jen psát, číst
a počítat, a teď už víme tolik věcí, že
si je ani nepamatujeme.
Moc se mi líbilo, jak se ke mně paní
učitelky chovaly. Spolužáci byli super!
Byla to úžasná zkušenost, paní učitelky byly hodné, jezdili jsme na zajímavé výlety, a když došlo na učení, skoro
vždy to bylo zábavné a poučné.
Ten necelý půl rok, co jsem tady byl,
byl ten nej. Super učitelka, super lidi.
Jméno paní učitelce fakt sedlo.
Tím se s krásným I. stupněm loučím
a jsem rád, že jsem se učil právě na
této škole.
Bylo to někdy hodně náročné, ale
my to zvládli.
Líbilo se mi hraní, pokec s kámošema, volno a svačinová..
Někdo říká, že je to votrava chodit do školy, ale když máme dobré
učitelky, tak je škola zábava.
I. stupeň byl plný krásných okamžiků.
Bylo hodně srandy a učení.
Nelíbilo se mi, že jsme neměli od první do páté stejnou učitelku a ranní
vstávání.

Učitelka měla s námi pevné nervy.
Bylo to těžký, ale dalo se to zvládnout a hodný paní učitelky.
Bude se mi stejskat.
Měli jsme celých 5 let štěstí, protože
jsme dostali úžasné učitelky.
Vždy jsme se s učitelkou domluvili.
Vždy nás vyslechla, když jsme přišli
s prosbou.
Nelíbilo se mi, že jsem měl moc učitelek.
Bylo to nádherný.
S učitelkou jsme veliký kamarádi.
Podle mě to všichni neberou jako
žák a učitelka, ale jako kamarádi
a kamarád. Klidně bych si těch 5 let
zopakoval.
Nikdy se nenudíme, vždy se učíme
nebo si povídáme. Nikdy na I. stupeň
nezapomenu!
Já na „své děti“ taky nikdy nezapomenu! Byl to úžasný kolektiv, který
se vryje pod kůži! Ve spoustě těžkých chvil mě dokázaly podržet,
byly vnímavé, chtivé nových informací… Mohla bych použít spoustu superlativů, protože by byly
rozhodně na místě! Jednou větou:
Všichni byli prostě nejlepší! Nemalý dík patří také jejich rodičům!
Do dalších let jim přeji, aby zůstali
sami sebou. Aby překonávali překážky se stejnou intenzitou a radovali se i z drobností.
Mgr. Lenka Veselá

LOUČÍME SE se školou v Mníšku
Milí spolužáci, vážení učitelé...
Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to doopravdy bylo s 9. A.
Na prvním stupni, to byly časy, kdy jsme sedávali v malých lavicích, svačiny jsme dostávali do roztodivných krabiček a Večerníček byl na našem
denním pořádku.
Pak jsme vyšli o poschodí výš a stali se z nás žáci druhého stupně. Pod
křídla si nás vzala paní učitelka Kedajová. Najednou jsme museli po
zvonění změnit učebnu, jít na záchod ve třech bylo tabu a že s námi
mlátí hormony, jsme slýchali téměř každý den. Jelikož nás v páté třídě
spojili, něco jako dobrý kolektiv nás minulo obloukem nebo spíše po
špičkách obcházelo. Byli jsme tvrdý oříšek pro celý učitelský sbor, včetně paní ředitelky a zástupkyně. Na zvonění jsme nereagovali, ale ležet
odpoledne v učebnicích se nám taky dvakrát nechtělo. Že bychom se
polepšili? Kdepak! Jen jsme se naučili, že velké známky z matematiky
nejsou žádná legrace a že jen za rozeznání pampelišky od sedmikrásky
potlesk nesklidíme.
Teď odcházíme. Všude nás bylo plno, ale teď nás musí zastoupit někdo
jiný. A protože nejsme v divadle, po absenci se nevrátíme na scénu. Bohužel. Tímto dáváme poslední sbohem naší škole, žákům, kteří se sem
zase po dvou měsících vrátí a i těm, kteří se teprve žáky stanou. A také
se loučíme s paní ředitelkou a zástupkyněmi i se všemi kantory, které
jsme měli tu čest poznat, počínaje těmi, kteří si nás hýčkali na prvním
stupni. Děkujeme za vaši trpělivost, která leckdy byla až obdivuhodná,
za ústupky, které jste kvůli nám dělali a za to, že jste nás připravili na
dlouhou cestu dospělosti. Všem vám přejeme příjemné prožití prázdnin. Načerpejte síly do nového školního roku, ve kterém se zde všichni
sejdete, ale pro tentokrát už bez nás
Za třídu 9. A Alice Kukolová

Škola

KVĚTINOVÁ módní
přehlídka 2011
Na mníšecké základní škole proběhl pod vedením Pavla Vokurky
27. 6. 2011 druhý ročník kulturní
akce s názvem Květinová módní
přehlídka. Dívky se stoprocentním nasazením předvedly během
dvou dopoledních přehlídek nejen spolužákům základní školy,
ale také široké veřejnosti a mateřským školkám modely, které připravovaly téměř půl roku. Celkem
vytvořily 18 květinových modelů,
učily se choreografii, chystaly
doplňky a víkend před akcí věnovaly přípravě mola (bylo třeba
57 palet) a nácviku chůze.
Ráno už stačilo jen sundat natáčky,
nalakovat nehty, nalíčit se, upravit
účesy a očekávaná smršť nápaditých
dekorací a různých stylů extravagantních kostýmů mohla vypuknout.
Své modely předvedly dívky i občanům v mníšeckém Domově pro
seniory Pod Skalkou.
Velké díky si zaslouží nejen žákyně
floristického kroužku, ale všichni ti,
co dokázali vytvořit fungující tým
organizátorů a zapojit se do akce

bez nejmenších nároků na honorář.
Jsou to: Marie Kočová (kadeřnice),
Lucie Fojtová (kosmetička a vizážistka), Anna Svobodová (šatové úpravy a modelace kostýmů), Martina
Suková (chůze na mole), Oláhovi
(zvučení celé akce), Kalendovi (doprava palet) a všichni, kteří přidali
alespoň trochu ruku k dílu.
Položili jsme dívkám Báře Kalendové, Kristýně Korbové a Sabině
Vokurkové čtyři otázky a zde máte
jejich bezprostřední reakci:
Co bylo nejsložitější z příprav na akci?
Příprava na akci nám brala mnoho
volného času... Nervozita, přípravy,
cvičení chůze, česání, líčení, zkoušení
a navrhování šatů, focení, trpělivost a
věnování se floristickému kroužku - to
vše obnášela naše akce. Nejsložitější
bylo asi naučit se chůzi na podpatcích, držet hlavu nahoru a nedívat se

pod nohy, vnímat hudbu, myslet na
to, co nás Martina Suková naučila. Být
modelkou musí být strašně složité.
Přípravy trvaly půl roku. Jak probíhaly?
Scházeli jsme se každé druhé úterý
a čtvrtek. Přestože přípravy byly složité, probíhaly moc dobře, myslím
si, že nás to všechny bavilo. Scházeli jsme se i mimo termíny kroužku,
abychom doladili veškeré detaily.
Snažíme se řídit plány a pokyny,
které nám brácha řekne. Vede nás k
vlastnímu názoru a podporuje naši
fantazii. Je to fajn.
Přišel den D a hodina H. Jaké byly pocity pár minut před zahájením?
Byly jsme všechny nervózní, když
jsme viděly dav lidí, kteří se usazovali na lavičkách před budovou
školy, začaly jsme se všechny třást.
Měly jsme hroznou trému. Nervozi-

Sportovní život na Základní škole v Mníšku pod Brdy

Každoročně se účastníme školní sportovní ligy. Tento rok byl
opravdu sportem velmi nabitý
a naši žáci nevynechali ani jednu
soutěž.
Školní sportovní ligu pořádá Asociace školních sportovních klubů ČR
a součástí ligy je přespolní běh, stolní tenis, florbal, minihokej, basketbal, volejbal, vybíjená, minifotbal,
atletické závody, atletický trojboj
a nohejbal.
Malé děti z prvního stupně se zúčastnily turnajů ve vybíjené, florbale
a úspěšně reprezentovaly školu i na
turnaji Mc Donald´s Cup (fotbalová
soutěž na úrovni okresu), kde obsadily celkové 2. místo. Tyto děti ještě
čeká atletický trojboj.
Nejvíce soutěží bylo vypsáno pro
II. stupeň. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích: 6. a 7. ročníky
(III. kat.) a 8. a 9. ročníky (IV. kat.).
Starší děti také nebyly outsidery,
dokonce postoupily z prvního místa

v okresním kole do krajského, a to ve
stolním tenise, kde získaly ve velké
konkurenci 4. místo. V atletických
závodech „O pohár rozhlasu“ se ve
formě ukázaly dívky 8. a 9. tříd. Výkonnostně velmi dobré basketbalové družstvo vytvořili chlapci 9. třídy,
kdy nenašli soupeře ani ve finále.
Za zmínku stojí i 2. místo ve volejbale
dívek (IV. kat.) a 4. místo ve florbale
dívek (III. kat.). Pěkné druhé místo vybojovaly naše žákyně i v přespolním
běhu.
V celkovém pořadí škol zaujímáme
zatím 5. místo z 25 škol a máme velkou naději si ještě o pár příček polepšit (zbývá ještě atletický trojboj
a nohejbal).
Ve zkratce jsem vás seznámila s nejdůležitějšími sportovními událostmi
letošního školního roku. Tyto informace jsou rychle přečteny a stejně
rychle zapomenuty. Chtěla bych jen
zdůraznit, že za veškerými výlety
stojí celkem slušný kus práce učitelů

a samozřejmě žáků, kteří opravdu
na soutěžích velmi obětavě bojují
o každý míč, minutu, sekundu, metr.
Některé děti se snažily trénovat
samy, jiné chodily ve svém volném
čase na hodiny tělocviku navíc. Každého úspěchu si velmi váží a naopak
neúspěch velmi negativně prožívají a často se mě ptají, jestli se na ně
proto nezlobím. Vždy je přesvědčuji,
že se určitě nezlobím (jen malinko).
Ráda bych touto cestou ještě jednou
vyzdvihla předvedené sportovní výkony a příkladné chování na cestách
i na sportovištích.
Jednoduché není ani cestování po
Středočeském kraji, proto se často
na závody vyjíždí velmi brzy a domů
se vracíme v pozdních odpoledních
hodinách.
Myslím si, že jako učitelé jsme strávili s dětmi hodně času, věnovali jim
velké množství energie a sportovních
zkušeností, na závodech jsme jim byli
oporou a navazovali s nimi bližší vzta-

Planeta ZEMĚ 3000
a zeměpis

ného vzdělávacího projektu, který
je novinkou v moderním vyučování.
Skládá se z jednotlivých výukových
programů, které probíhají ojedinělou
formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií
třemi projektory (diváci vidí tři obrazy vedle sebe, minimální promítací
plocha je 30 m²), doprovázenou autentickými zvuky, hudbou a naživo
komentovaným výkladem učitelky
a reportéra. V minulých letech jsme
se v rámci tohoto projektu podívali
do Austrálie, Indie, Indonésie, Brazílie. Letos jsme v říjnu procestovali
Českou republiku, v květnu Čínu a na
podzim pronikneme do tajů přírody
Ekvádoru a Galapág.
Nezapomínáme ale ani na naši repub-

liku a nejbližší okolí – učíme se poznávat přírodu, pracovat s turistickou mapou, buzolou a vše si ještě ověřujeme
prací s mapovými servery.
Své vědomosti ze zeměpisu prohlubujeme také každoroční účastí v elektronické soutěži Eurorébus, které se letos
zúčastnilo rekordních 95 žáků (vítězem
školních kol se letos stal Jan Knotek ze
7. B) a v Zeměpisné olympiádě (vítězem okresního kola a reprezentantem
okresu Praha – západ v krajském kole
se stal Jan Zamazal z 8. B).
Na výuce zeměpisu se žáci sami podílejí svými prezentacemi, kterými
svým spolužákům pomocí počítače
a dataprojektoru názorně přibližují
taje naší krásné planety.
Mgr. Ivana Matějková

Víte, že od roku 1979 je v Číně zaveden zákon, který reguluje počet
dětí na jednu rodinu? Víte, že panda
velká má jakýsi šestý prst? (Ve skutečnosti se však jedná o modifikovanou zápěstní kost, která je schopna
ohybu.) Víte, že z odhadů, které byly
zveřejněny ve zprávě Fondu OSN pro
otázku populace, vyplývá, že v roce
2050 přesáhne s největší pravděpodobností počet obyvatel hranici
9 miliard?
Na tyto a další otázky získáváme odpovědi při návštěvě unikátního projektu Planeta Země 3000 - populárně
naučného, přírodovědně zeměpis-

ta byla i v zákulisí. S napětím jsme
očekávaly, až nás Pavel uvede a my
můžeme vyjít na přehlídkové molo.
Přes nervozitu jsme byly přesvědčené, že všechno dobře dopadne a že
týmová práce nemůže dopadnout
špatně. A povedlo se.
Pod vedením Pavla Vokurky vznikla
vaše 2. akce. Jaké je jeho vedení v hodinách?
Myslím si, že Pavel má obrovskou trpělivost a nadání. Baví se s námi jako
kamarád, ale když dá důraz na svůj
hlas, třesou se nám kolena a víme, že
to myslí vážně a že jsme to přestřelily.
Floristický kroužek nás všechny baví
a chodíme tam rády. Pavel má jasné
představy o tom, jak by modely měly
vypadat. Když už nějaký problém
nastane, Pavel se ho chopí a snaží se
všem vyjít vstříc. Za to se Pavlovi snažíme plnit mu jeho sny a pokračovat
v nich úspěšně dál.
Pavel Vokurka,
vedoucí floristického kroužku
Poděkování samozřejmě patří i Pavlovi, který kroužek vede, který vymýšlí modely a dokázal celou akci
společně se svými kamarády zajistit
tak, že byla z mého pohledu stoprocentní.
Mgr. Alice Vejmolová,
ředitelka školy
hy než jen„učitel-žák“. Proto se mi také
zdají snahy o inovaci v mníšeckém
školství „výkřikem do tmy“, kdy snaha něco změnit je sice chvályhodná,
nicméně by bylo na místě si nejdříve
zjistit, co vlastně chceme měnit.
A nebyla bych učitelka, kdybych vás
nechtěla ještě poučit - oproti naší generaci jsou na tom dnešní děti pohybově o poznání hůře než my. Chybí
jim základní pohybové dovednosti
(skákání, běhání, házení) a mají velmi
slabý fyzický potenciál. Zato za nimi
chodíme s otázkami „co to je flashka“, „jaký je rozdíl mezi mp³ a mp4“
a „kam se mi to uložilo“. A je hlavně
na vás rodičích najít mezi těmito dovednostmi rovnováhu, tak aby naše
děti dokázaly v životě přeskočit louži
a zároveň dokázaly najít to, co jste se
(jsme se ) jim v dětství snažili „uložit“.
Mgr. Lenka Jandová, učitelka TV II.stupně

Po stopách HISTORIE
Za čtyři roky výuky na 2. stupni základní školy projdou žáci celou historií. Od pravěké společnosti jsme postupně prošli středověkem, počátky
novověku až do současnosti.
Vyvrcholením celého dějepisného
učiva byla v 9. třídě exkurze do památníku Terezín.
Skupina čtyřiceti žáků z 8. a 9. tříd
si přímo na místě prohlédla terezínskou pevnost, krematorium, muzeum ghetta a samotné město Terezín
– místa, kudy za 2. světové války prošly tisíce vězňů, lidí nepohodlných
fašistickému režimu.
Při prohlídce všichni s úctou k padlým
a popraveným vězňům poslouchali
působivý výklad průvodce. Přestože
nám z toho bylo smutno, byli jsme
rádi, že jsme mohli vkročit do míst,
která v naší historii znamenají velmi
mnoho.

Mgr. Alice Vejmolová
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Skalecké pouti letos počasí přálo

Kultura, společnost

P

o deštivých dnech předcházejících pouťovému
víkendu bylo nakonec počasí milosrdné. Procesí poutníků na Skalku, tentokrát neobvykle početné,
zahájilo slavnostní program na Skalce. Mši sv. před kostelíkem sv. Maří Magdalény celebroval Mons. Václav
Malý, pomocný biskup pražský, spolu s P. Janem Dlouhým, mníšeckým farářem a P. Josefem Andrejčákem,
farářem z Nového Knína.
Po skončení mše následovala vernisáž výstavy obrazů
Richarda Pachmana, známého skladatele, klavíristy a zpěváka, autora tří knih a v neposlední řadě senzitivního výtvarníka. Richard Pachman zazpíval na vernisáži v kostelíku
sv. Maří Magdalény tři vlastní písně; byl velmi bezprostřední a vstřícný a ještě dlouho po oficiálním ukončení vernisáže se bavil s návštěvníky a odpovídal na jejich otázky.
Následovalo koncertní vystoupení souboru Musica Podberdensis na pódiu před kostelíkem, které přineslo posluchačům krásné tóny vesměs barokních skladatelů.
Po ukončení společenské akce pro hosty města měli možnost i ostatní návštěvníci prohlédnout si výstavu obrazů
a grafik Heleny Cejnarové v sále kláštera. V poustevně byla
zpřístupněna malá výstavka kopií zajímavých dokumentů
z městského archivu.

Richard Krajčo se starostou města,
vpravo Vlaďka Pirichová

Dole na náměstí zatím probíhal program na velkém pódiu − nejprve vystoupili vítězní zpěváci z pěvecké soutěže Brdský kos, poté oblíbená skupina Kryštof s Richardem
Krajčem a v závěru programu skupina Bůhví s Martinem
Hrubým. Ten také, spolu s Vlaďkou Pirichovou, program na
náměstí moderoval.
Nedělní dopoledne patřilo tradičnímu divadlu pro děti
v krásné farní zahradě - tentokrát pro ně vystoupilo trio
mladých herců z Prahy s představením Dobrodruzi. Pantomimu viděla většina malých diváků vůbec poprvé - vtipné a
výtvarně nápadité představení se líbilo jim i jejich rodičům.
Odpoledne probíhal na Zadním rybníce druhý ročník Neckyády − o této akci píšeme v samostatném článku.

Divadlo ve farní zahradě Dobrodruzi

Slavnostní program Skalecké pouti 2011 uzavřel nedělní
podvečerní koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava
- s programem z děl autorů 16.-19. století se představili varhanní virtuos Tomáš Flégr a sopranistka Jana Koucká-Bínová. Výkony obou interpretů byly excelentní a publikum je
odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.


JB

Ze slavnostní mše před kostelíkem sv. Maří Magdalény
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Richard Pachman na vernisáži
výstavy svých obrazů

Koncert v kostele sv. Václava

Kultura, společnost

Kromaňonci, bohyně a kouzelníci
na mníšecké Neckyádě

H

uhu, huhuhu! křičeli polonazí divoši plavící se po
mníšeckém Zadním rybníku.
Hrozili kyjem k vedlejší nafukovací posteli, kde polehávaly
krásné bohyně. V reji okolních
lodí je ale stejně nebylo slyšet;
na vodě povykovali ještě kouzelníci, posádka lodi Nešika
a Flaška, mníšečtí hasiči, Brdští Zálesáci a mnoho jiných. Do
vřavy se mísilo i povzbuzování
diváků, pokyny organizátorů
a hudba kapely Třehusk. Ti
všichni přišli na druhý ročník
mníšecké pouťové Neckyády,
která proběhla v závěru letošní
Skalecké poutě.
Tři, dva, jedna – start, odpálil začátek soutěže necek mníšecký
starosta Petr Digrin. Neckyády
se zúčastnilo celkem jedenáct
plavidel. Lodě nejprve společně
obepluly malý ostrov, pak následovala časovka jednotlivců s „dělovým startem“. Rychlost plavidla
ale nebyla nejdůležitější, komise
hodnotila i úvodní veřejné představení posádky a originalitu plavidla. Kromaňonci – tak se divocí
pralidé jmenovali – si na svém
vzhledu dali záležet. Pomalovaná

těla oblékli do kusů kožešin, hlavy jim ozdobily paruky a beranice,
v rukou svírali gumové imitace
pravěkých kyjů a jejich loď ozdobilo listí s lebkou berana. „Nikdo
vlastně neví, jak Kromaňonci tehdy
vypadali. Takže se můžeme obléct
jak chceme,“ představuje svůj oblek Marek Inderka, jeden z pralidí.
Nymfy od prostředního rybníka
byly sice půvabné, ale nevlály za
nimi lehounké dlouhé závoje, zvolily spíše svůdnost moderní doby:
dámské přiléhavé kostýmy doplněné „šik“ doplňky – šperky, nápaditými čelenkami, slunečníky. Plavily se po velké nafukovací posteli.

„Zelená“ loď z petflašek
Nejen skvělé převleky, ale i schopnost vyrobit si vlastní plavidlo byla
důležitá: s originálním plavidlem
závodili Brdští zálesáci, student
Honza pádloval v lodi smontované
z obyčejných petlahví a budoucí
cukrář Martin Vejmola z Mníšku
brázdil po rybníku ve zvlášť pro
tuto příležitost zhotovených neckách s nápisem Nešika. „Vyráběli
jsme je s tátou po tři večery, byl to
rodinný nápad,“ představuje společný výtvor.

Mníšecký Svátek hudby
navštívili i senioři z Kytína
V krásném stacionáři mníšeckého Domova pro seniory pod Skalkou se 21. června
uskutečnil další ze Svátků hudby, který
tradičně „otevírá léto“ v mnoha evropských městech a obcích.
Letos přijel zahrát obyvatelům Domova
i všem, kdo mají rádi hudbu, soubor VIVAT
FLAUTO z Prahy vedený Blankou Vysloužilovou. Jak již je při těchto akcích tradicí, vystoupili mladí muzikanti pouze za cestovné.
A hráli skutečně krásně!
Koncert složený z děl renesančních, barokních i novodobých autorů, pořádaný mníšeckým kulturním střediskem ve spolupráci
s Domovem pro seniory, vyslechla i skupina
obyvatel kytínského Domova důchodců,
kteří při nedávné návštěvě Skalky přijali pozvání na koncert do Mníšku.
JB

Nakonec zvítězili Kromaňonci,
druhé místo pak obsadily bohyně – Nymfy od Prostředního
rybníka a třetí pozici si vydobyla loď Flaška z petlahví. Zvláštní
cenu za „pravé necky“ obdržela
loď Nešika. „Pro mě ale vyhrálo
všech dvanáct lodí, i „ponorka“ –
plavidlo, které se potopilo ještě
před startem,“ ohodnotil stupně
vítězů organizátor a člen poroty
Miloš Navrátil.

Sousedé, kolegové i maminka
Posádky se lišily nejen svými převleky a plavidly, ale také typem
sociálních vztahů uvnitř posádek:
v lodi Nešika seděl Martin Vejmola
se svou maminkou, dva malí kouzelníci byli sourozenci, čtyřčlennou
skupinu Kromaňonců tvořili mníšečtí sousedé – kamarádi a Nymfy
od Prostředního rybníka se znají
i díky společnému zaměstnání.

Šachový přebor

ZŠ Mníšek pod Brdy

Ve středu 29. června 2011 se v sále mníšeckého kulturního střediska uskutečnil Otevřený
přebor ZŠ Mníšek pod Brdy v šachu.
Zúčastnilo se jej celkem 15 hráčů, z toho 9 za
Šachový klub Mníšek pod Brdy a 6 za Šachový
klub Řevnice. V kategorii mladších žáků získal
prvenství Jan Karpecki, druhý byl Jan Sklenka
a třetí Adam Hanzlík, všichni z Řevnic.
V kategorii starších žáků s převahou zvítězil
Jan Bien z Řevnic, druhý byl Filip Lastres a třetí
Tomáš Buriánek, oba z Mníšku.
Nejmladší účastnicí a zároveň jedinou dívkou
v soutěži byla teprve čtyřletá Maruška Karpecká ze ŠK Řevnice.
Za pomoc při pořádání turnaj děkujeme Janu
Pauknerovi ze ŠK Řevnice.
Hráčům děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a všem přejeme úspěšný nový školní rok!
ŠK Mníšek (organizátor turnaje) a MKS

Celou akci hudebně doprovázela kapela Třehusk, jejíž repertoár
tvořily staročeské a vodácké písně. Jejich frontman Míla Frýdl akci
také moderoval. Bohatý doprovodný program pro děti (prolézačka z lan, lanovka, aquazorbing)
zajistil Václav Duchaj z Lanového
parku Slapy. Hlavním mediálním
partnerem bylo rádio Blaník a pravá námořnická trika účastníkům
darovala firma General reality.
„Necky budu na příští rok vylepšovat, chtělo by to pořádný pohon,
namísto pádel“, plánuje Martin
Vejmola příští rok. A jaká další Neckyáda bude? „ Pokusíme se udělat, zase ve spolupráci s Lanovým
centrem Slapy, lanovku přes celý
rybník. Ke druhému břehu by byl
převoz s loďkou“, nastínil jeden
z plánů na příští rok Miloš Navrátil.
Karolina Peroutková

Obrazy a grafika
s mníšeckými motivy
na Skalce

Výběr z díla vystavila v červenci v sále
kláštera na Skalce až do 31. července
Helena Cejnarová z Liberce.
Na vernisáži v sobotu 9. července zahrál na kytaru Miroslav Pavel z Mníšku,
o umění a práci Heleny Cejnarové promluvil Doc. PhDr. Alexander Fazik, CSc.
Výtvarnice, jež má za sebou bohatou výstavní činnost doma i v zahraničí, se na vernisáži spontánně vyznala z lásky k Mníšku
a jeho okolí, kde má dobré přátele. Její obrazy, grafické listy a kresby věrně zachycují
kouzlo a atmosféru míst, která jí přirostla
k srdci - a patří mezi ně i mnohé motivy
z Mníšku a jeho okolí. Expozici doplnily
ukázky precizně zpracovaných exlibris.
JB
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Kultura, společnost
Město Mníšek pod Brdy
zve občany i návštěvníky Mníšku do areálu Skalka na

Dny evropského dědictví 2011
v sobotu 10. září 2011.

Kulturní program zahájí v 15 hodin koncertní vystoupení s názvem
HUDBA Z OSTROVŮ (hudba ze Skotska a Irska). V programu sestaveném ze skladeb vycházejících z dědictví evropské renesance
a baroka i lidových motivů vystoupí v sále kláštera MICHAEL HROMEK CONSORT QUARTET s hostující zpěvačkou Hanou Horkou.
V 16.30 se uskuteční v sále kláštera vernisáž výstavy krajek a tapiserií JAROSLAVY A PETRA MRÁZKOVÝCH. Ve vstupní chodbě kláštera bude možno si prohlédnout vybrané fotografie z celostátní
soutěže SHS ČMS MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY, o nichž píšeme v samostatném článku.
V kostelíku sv. Maří Magdalény bude možno si prohlédnout
expozici keramických plastik, obrazů a vitráží LUDMILY SVOZILOVÉ
a LUDMILY SVOZILOVÉ-VAŇKOVÉ.
Pro seniory a pohybově omezené občany bude v sobotu
na Skalku vypraven autobus s odjezdem ve 14.30 hodin
z náměstí.

Výstavní sezónu uzavře

ky z různých koutů naší republiky
i ze zahraničí.
Mníšecká prezentace na Skalce
dává příležitost řadě dalších mladých lidí představit se na veřejnosti, většině z nich úplně poprvé.
Snahou při výběru bylo prezentovat takové fotografie, z nichž je
cítit genius loci fotografovaných
míst i osobní přístup fotografujícího k tématu.
Vybrané snímky z letošního ročníku soutěže budou k vidění ve
vstupní chodbě kláštera na Skalce od 10. září do konce října v sobotu, neděli a svátek od 10 do
17 hodin, ve všední dny po dohodě se správcem areálu Skalka.
JB

Křehké krajky i nástěnné
tapiserie představí v září
ve společné expozici manželé
Jaroslava a Petr Mrázkovi.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v rámci kulturního programu
Dnů evropského dědictví 2011
v barokním areálu Skalka
v sobotu 10. září v 16.30 hodin.

Občanské sdružení OÁZA zve všechny na
Těšit se můžete na posvícenskou stezku
a odpolední program na farní zahradě.

Oldřicha Bubáka

Podrobnosti se dozvíte na plakátech
a na našich webových stránkách www.oaza.mnisek.cz

Občanské sdružení OÁZA zve dospělé i starší děti
na VÝTVARNÉ

DÍLNY

do mateřského centra v MKS V Lipkách
Na vernisáži výstavy v sobotu 8. října se jej budete moci zeptat na vše,
co vás bude zajímat - nevynechte
tuto jedinečnou příležitost!

Dovolujeme si Vás pozvat
do kláštera
v barokním areálu Skalka
na vernisáž výstavy
fotografií Oldřicha Bubáka
v sobotu 8. 10. 2011 v 15.00
Výstava bude přístupna do 30. 10. 2011
(v sobotu , neděli a svátek od 10 do 17h.
v úterý až pátek na požádání u správce areálu)
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na obnovu barokního areálu Sklaka.
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Stává se novou tradicí,
že po vyhodnocení soutěže
MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY,
vyhlašované každoročně
Svazem historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, je výběr
ze soutěžních fotografií
prezentován ve vstupní chodbě
kláštera na Skalce.
Do letošního, v pořadí již pátého
ročníku zaslalo více než 400 mladých fotografů okolo tisícovky
snímků. Odborná porota měla
těžký úkol vybrat z nich deset nejlepších.
Většina ze soutěžících našla předlohy svých snímků ve svém městě
a jeho okolí - vyskytli se však i takoví, kteří do soutěže zaslali sním-

Svatováclavské posvícení 28. 9. 2011.

expozice fotografií
Výstavní sezónu na Skalce uzavře
expozice s exotickým názvem THU
DŽE ČCHE. Znamená to „děkuji“ a
pod tímto názvem představí své
velkoformátové fotografie z východoasijských
buddhistických
zemí Ing. Oldřich Bubák - v současné době tlumočník, překladatel a
profesionální průvodce (se specializací na Tibet, Nepál, Sikkim a Bhútán). Je aktivním členem nepálské
„Královské himalájské trekkingové
společnosti“, členem polární sekce
„České geografické společnosti“,
významným členem „Českého klubu cestovatelů“ a autorem několika pozoruhodných knih.

Nejen vítězné snímky stojí za zhlédnutí...

Neděle 25. 9. 2011
PATCHWORK
pro začátečníky
Naučíte se, jak ze staršího oblečení (košile, blůzy, kalhoty…) vyrobit hezké patchworkové doplňky
- např. prostírání, polštáře, deky
apod. Na kurzu si zhotovíte podložku a jehelníček.
S sebou: nůžky, pravítko, fix na
látku, špendlíky.
Cena 160,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.: 721 021 319.
Sobota 1. 10. 2011
PATINOVÁNÍ
Jak z nové dřevěné krabičky
zhotovíte krabičku starobylého

vzhledu - to se dozvíte na tomto
kurzu. Využijeme též techniku
decoupage.
S sebou: tavnou pistoli s několika
náboji (není podmínkou), ostré
nůžky.

Cena vč. materiálu 190,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.: 775 592 142.
Neděle 16. 10. 2011
FIMO − ŠPERKY
Práce s vypalovací hmotou fimo.
Vyrobíte si originální korále pro
zhotovení vlastních šperků - náhrdelník, náramek, náušnice. Vzor
- lístek.

Cena vč. materiálu 200,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.: 721 021 319.

Kultura, společnost

KLUB SPOLEČENSKÉHO TANCE
mNÍŠEK POD BRDY

P

o delší době zase chceme
informovat bývalé členy
a naše příznivce Klubu společenského tance Mníšek pod Brdy
o výsledcích práce tanečníků
v prvním pololetí roku 2011.
V lednu letošního roku se náš nejlepší taneční pár Tomáš Jelínek Simona Tejcová zúčastnil Mistrovství České republiky ve standardních tancích v Hradci Králové.
Hned při prvním startu v kategorii
dospělých se naši reprezentanti probojovali do druhého kola
soutěže a tím si na další dva roky
potvrdili mezinárodní třídu, což je
určitě velký úspěch. Dalšího výrazného úspěchu dosáhli naši reprezentanti v únoru na soutěži párů
mezinárodní třídy „Uhlířskojanovická parketa“, kde se probojovali
do semifinále soutěže.
Také naše začínající páry se úspěšně na začátku roku zapojily do
soutěží hobby párů a výsledkem
bylo první místo ve standardních
i latinskoamerických tancích páru
Jaroslav Kaplan – Lucie Pokorná
na soutěži v Kolíně.
V březnu se prosadili na soutěžích
i naši junioři. Výsledkem byla tři
2. místa a čtyři 3. místa párů David
Šmolík – Nicola Petáková a Zdeněk Horáček – Nikola Jeřábková
na soutěžích v Praze a v Kladně.
Vynikajícím výsledkem byl postup do finále Tomáše Jelínka se
Simonou Tejcovou na 32. ročníku
tradiční soutěže „Benátecký pohár“, kde obsadili v latinsko-amerických tancích pěkné 6. místo.
To je posunulo v cestě za ziskem
mezinárodní třídy i v této skupině
tanců.
V dubnu vyhráli Tomáš Jelínek se
Simonou Tejcovou soutěž „Zbraslavský žebříček“ ve standardních
tancích a v tancích latinsko-amerických obsadili 2. místo. Velmi
dobře si vedly naše páry na soutěži „Cena Posázaví - Posázavský
střevíc“ v Týnci nad Sázavou.
3. místo v soutěži juniorů obsadili
David Šmolík s Nicolou Petákovou
a 3. místo v kategorii dospělých
hobby párů vytančili Michal Svoboda s Annou Drozenovou. Vítězem soutěže třídy „D“ v latinskoamerických tancích se stali naši
reprezentanti Michal Žaloudek
s Kateřinou Valsovou. Tento pár
se probojoval do finále i v tancích
standardních třídy „C“, kde obsadil
pěkné 4. místo. Na stupních vítězů stanuly naše páry v dubnu i na
soutěžích „Jarní cena Kulturního
centra DUO“ v Novém Strašecí,
„Jesenický pohár“, „Mezinárodní

cena Středočeského kraje a města Příbrami“, „Středočeský pohár“
v Kladně, a „Mistrovství jižních
Čech“ v Českých Budějovicích.
V dubnu se dařilo i našemu nejlepšímu páru na soutěžích Taneční ligy párů mezinárodní třídy. Jak
na soutěži „Novohradská číše“, tak
i na „Mistrovství Prahy“ se probojovali do semifinále soutěže
a výsledkem bylo 8. místo v Nových Hradech a 7. místo v Praze.
Rádi konstatujeme skutečnost, že
v průběžném pořadí po čtyřech
soutěžích Taneční ligy jsou na vynikajícím 7. místě mezi nejlepšími
páry ČR.
Také v květnu jsme zaznamenali
výborné výsledky našich párů. Radost nám udělalo 2. místo juniorů
Zdeňka Horáčka s Nikolou Jeřábkovou na soutěži v Praze, 3. místo
na soutěži v Kladně i 4. místo na
soutěži v Táboře. Ještě úspěšnější
byl další náš juniorský pár David
Šmolík s Nicolou Petákovou. David s Nicolou obsadili 3. místo na
soutěži „Jarní cena MČ Prahy 12“,
2. místo na soutěži „Vesna Cup“
v Kladně, 2. místo na soutěži „Cena
TŠ Salta“ a vyhráli 12. ročník soutěže „Tábor Open“.
Trojnásobné zastoupení jsme
měli na stupních vítězů soutěže
v Týnci nad Sázavou. Mezi dětskými tanečními páry si první stříbrnou medaili vytančili Daniel Drda
s Berenikou Hálovou. Druhé místo
mezi páry třídy „C“ patřilo Michalu
Žaloudkovi s Kateřinou Valsovou,
kteří tím udělali další důležitý krok
k zisku třídy „B“. Radovali jsme se
i ze zlaté medaile, když 1. místo
obsadili v kategorii hobby párů
dospělých Jaroslav Kaplan – Lucie
Pokorná.
Začátkem června se uskutečnil
v Národním domě na Smíchově
v Praze již třetí ročník soutěže
„Cool Dance“. Na velmi dobře obsazené mezinárodní soutěži se Tomáš Jelínek se Simonou Tejcovou
probojovali do finále soutěže třídy
„A“ v latinsko-amerických tancích,
když obsadili velmi pěkné 4. místo
v konečném pořadí. To je opět posunulo k zisku mezinárodní třídy
v latinsko-amerických tancích.
Ve večerním galaprogramu se zúčastnili soutěže ve standardních
tancích, kde se také probojovali
do finále a v konkurenci párů mezinárodní třídy vytančili pěkné
5. místo.
V polovině června náš juniorský
taneční pár David Šmolík – Nicola Petáková navázal na předchozí
pěkná umístění a vytančil dvě

Dětský pár Daniel Drda - Berenika Hálová
(2. na soutěži „Cena TŠ Salta“)

druhá místa v „Letním poháru
města Kladna“.
I závěr první poloviny roku 2011
se našim reprezentantům vydařil. Tři soutěže 5. ročníku „Sport
Agency Praha Cup“ vyhráli reprezentanti našeho tanečního klubu.
David Šmolík s Nicolou Petákovou
vyhráli soutěž juniorů, Jaroslav
Kaplan s Lucií Pokornou vyhráli
soutěž dospělých hobby párů ve
standardních tancích a Michal Žaloudek s Kateřinou Valsovou si vítězstvím v soutěži v latinskoamerických tancích vytančili třídu „C“.
Poslední červnovou soutěží byla
„Letní cena KST Silueta Praha“.
Za úspěch určitě považujeme
2. místo Lukáše Puče s Lenkou
Zábojovou v latinskoamerických

tancích třídy „D“. Druhé místo ve
standardních tancích třídy „C“ si
vytančili naši reprezentanti Michal Žaloudek s Kateřinou Valsovou, kteří tím udělali další výrazný
krok k zisku třídy „B“ v této skupině tanců.
Kromě soutěží se naše páry představily také při řadě vystoupení
při ukázkách a předtančeních na
různých akcích, zejména v Praze. K dnešnímu dni evidujeme
v dosavadní 33-leté historii Klubu
společenského tance Mníšek pod
Brdy 2 278 vystoupení na veřejnosti, což je určitě úctyhodné číslo a poděkování patří všem, kteří
se na těchto výsledcích podíleli či
podílí.
Ing. Pavel Kojetín, učitel tance

Městské kulturní středisko ve spolupráci s ing. Pavlem Kojetínem připravuje
další podzimní taneční kursy pro dospělé.
Přihlásit se mohou ti, kdo si chtějí osvěžit své zapomenuté taneční umění i ti,
kdo nikdy netančili.

Začátek kursu v úterý 11. října 2011.
KURS SE USKUTEČNÍ PŘI DOSTATEČNÉM POČTU ZÁJEMCŮ,
proto s přihlášením neváhejte!
Bližší informace a přihlášky v MKS V Lipkách (tel. 318 592 280, mks@mnisek.cz)
nebo přímo u tanečního mistra na telefonu 606 848 636.
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Kultura, společnost

KNIHOVNA

JANSA, Pavel
STAŘEC A MORD
Detektivní příběh, v němž se novopečený
důchodce připlete do vyšetřování vraždy
bohatého podnikatele.

Mníšek pod Brdy



JONES, Sadies
MALÉ VÁLKY
Román odehrávající se na Kypru v 50. letech 20. století během bojů za nezávislost.

Výpůjční doba:
Pro dospělé:

Pondělí 800 - 1100 1200 - 1700
Středa 800 - 1100
Čtvrtek 830 – 1100 1200 - 1800
l

Děti:

Úterý 1200 - 1400
Středa  800 - 1100 – 1200 - 1700

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

PRO DOSPĚLÉ
DEAVER, Jeffery
NULA STUPŇŮ VOLNOSTI
James Bond se představuje
v nejlepší formě. Stále je to prvotřídní
profesionál, znalec vín a milovník
krásných žen, avšak v podání
Jefferyho Deavera jako by získal
další rozměr.
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, Táňa
DUHOVÝ MOST
Psychologický román úspěšné
slovenské autorky.
SEM-SANDBERG, Steve
CHUDÍ V LODŽI
Román současného švédského
spisovatele, zachycuje život
v lodžském židovském ghettu.

KELSEY, Linda
PADESÁTKA NENÍ SPROSTÉ
SLOVO
Zábavné i moudré čtení pro dospělé
holky, které už vědí, že padesátka
opravdu není sprosté slovo.
ROLEČKOVÁ, Eva
SNY STŘÍBRNÉ LABUTĚ
Historický román, jehož hlavní hrdinkou
je Kateřina ze Švamberka.
TOUŠLOVÁ, Iveta
TOULAVÁ KAMERA 12
Padesát reportáží z oblíbeného pořadu
České televize.
KYŠA, Leoš
ALLÁHŮV HNĚV
Český sci-fi román je volným pokračováním románu Poutník z Mohameda.

PRO DĚTI
BROŽÍKOVÁ, Helena
TEREZKA A KAŠTANOVÝ SKŘÍTEK
Pohádkové příběhy holčičky Terezky
a skřítka Kaštalínka v popletené zemi
čaroděje Marcipána.
JANOVSKÁ, Eliška
NAUČ MĚ POZNÁVAT ZVÍŘÁTKA
Encyklopedie pro předškoláky.
MEADOWS, Daisy
DUHOVÁ KOUZLA
Edice půvabných knížek pro děvčátka
mladšího školního věku.
LINCOLN, Christopher
KOSTÍK BILLY
Příběhy kostlivčího kluka Billyho a jeho
rodiny.
MEAD, Richelle
SUKUBA 1 - TRÁPENÍ
První díl nové série od autorky Vampýrské
akademie.

Město Mníšek pod Brdy zve na besedu do Městské knihovny s archivářem PhDr. Pavlem Buchtelem

Archiv známý neznámý aneb Nejstarší písemnosti města
ve čtvrtek 6. října 2011 v 17 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Willi Nowak
*3. října 1886,
Mníšek pod Brdy
 20. října 1977, Praha

V říjnu 2011 uplyne 125 let od narození Williho Nowaka, českého
malíře a grafika. Narodil se jako prostřední ze tří synů v rodině majitele bývalé mníšecké továrny na textilní barviva. I přes zdánlivě
české jméno to byla rodina německá. V literatuře se někdy objevují
různé přepisy a tvary jeho příjmení Nowák, Novak i jména Vilém
a Willy.
Willi Nowak studoval v Praze na Akademii výtvarných umění v ateliéru
Františka Thieleho (1903–1906). Účastnil se obou výstav Osmy v letech 1907 a 1908, byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho
dílo, původně expresionistické, postupně přechází k novoklasicismu.
V letech 1929–1939 byl profesorem na Akademii výtvarných umění
v Praze. Pomáhal spoluzaložit Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Často pobýval v zahraničí převážně ve Vídni, Berlíně a Mnichově. Je pochován na Vyšehradském hřbitově v Praze.
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Touto cestou děkujeme všem spoluobčanům
z Mníšku pod Brdy, okolních obcí a ostatním,
za projevenou soustrast a květinové dary při posledním
rozloučení s naší drahou a milovanou HANOU ŽÁKOVOU,
konaném dne 11. 8. 2011 v kostele sv. Václava
v Mníšku pod Brdy.
Jaroslav Žák, manžel
a dcery Hana a Jaroslava s rodinami
Ráda se smála a měla ráda lidi.

Vážení spoluobčané,
ZO Českého svazu chovatelů v Rymani pořádá dne 7. října od 13.00
hod. a 8. října od 8.00 hod. do 16.00 hod. v Rymani u kapličky
Prodejní výstavu králíků samců a druhou místní prodejní výstavu
drobného zvířectva.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Pro děti je vstup zdarma. Mimo jiné uvidí králíčky všech velikostí, holoubky, slepičky,
exotické ptáčky atd. Těšíme se na vás a věříme, že přijdete naši
novou organizaci podpořit.

Společnost, příroda, životní prostředí
které zajisté patřilo setkání a hostina u krále Khamy. Slavnostní
banket o čtyřech chodech byl jako
balzám na znavená těla cestovatelů, ale zároveň i opravdovou
zkouškou společenského chování. Stejně nezapomenutelné bylo
osobní setkání a poděkování od
ředitele muzea, pro kterého byly
objevené denníky obrovským
překvapením.
Expedice tedy dosáhla nečekaného úspěchu a určitě ve všech
účastnících zanechala jen ty nejlepší vzpomínky. Za sebe a všechny vedoucí bych rád poděkoval
rodičům, kteří nám pomohli s přípravou tábořiště i s jeho úklidem
a odvozem materiálu.

Skautské tábory
Letošní léto bylo pro naše středisko výjimečné hlavně pořádáním dvou táborů. Díky tomu,
že u nás již několik let funguje
oddíl pro předškolní děti, přímo
se nabízela možnost uspořádat
tábor i pro tuto věkovou kategorii. Samozřejmě vzhledem ke
specifickým nárokům na program byl samostatný tábor nutností. Zájem rodičů i dětí byl,
takže tomuhle týdennímu „experimentu“ nic nebránilo. Kvůli
zjednodušení příprav jsme oba
tábory pořádali hned po sobě
na stejném místě.
Prvních čtrnáct dní v červenci se
tedy oddíl Brtdníků a Skautky vydali na louku u rybníka Musík, aby
se pokusili objevit ztracené deníky z poslední africké výpravy Dr.
Emila Holuba. Velmi ambiciózní
podnik prověřil celé osazenstvo
tábora po všech stránkách. Čtyři

táborové družiny musely během
pouti po jižní Africe obstát v celé
řadě úkolů. Kromě nepřízně počasí a náročného terénu byla cesta
velkou prověrkou přežití v přírodě.
Lovení harpunou na řece, vaření
bylin pro otrávená tažná zvířata,

Územní plán a veřejnost
V červenci 2011 jsme podali k jedné nadaci
žádost o grant na realizaci projektu, jehož
cílem je podpořit zapojení veřejnosti do
procesu vzniku nového územního plánu
pro Mníšek pod Brdy. Cílem projektu je
nabídnout občanům informace o poslání
územního plánu a získat od nich podněty
k rozvoji města, které následně předáme
Městu Mníšek pod Brdy k zapracování pro
zadání ÚP. Projekt by měl ve své podstatě

zdolávání skalistých hor, tlačení
zapadajících vozů v písku a několik konfliktů s domorodci jsou jen
velmi stručný výčet zkoušek, ve
kterých musela expedice uspět.
Samozřejmě nebyla nouze ani
o ty příjemnější momenty, mezi

rozšířit informační servis o ÚP, který pro veřejnost připraví město.
K realizaci projektu bychom rádi připravili informační leták, kde budou informace o poslání ÚP a o možnostech partnerství občanů při
tvorbě nového ÚP. Zároveň by do letáku měl
být vložen anketní list, do kterého budou moci
občané napsat své podněty.
Začátkem října by také měl proběhnout seminář pro veřejnost (maximální počet bude
dán kapacitou přednáškové místnosti), který
povedou lektoři ze společnosti se zaměřením
na územní plánování. Přednášky budou zaměřeny k procesu vzniku ÚP, budou ukázány
dobré příklady i horší varianty. Součástí bude
i beseda veřejnosti s lektory k problematice
Mníšku pod Brdy. Partneři projektu nabízí
i internetovou konzultaci.
Předpokládáme také setkání s občany na veřejných místech (opět v našich stanech) k ÚP
a chceme připravit aktivity, které by měly oslovit děti. Závěrem I. části projektu je předat
městu sesbírané podněty od veřejnosti k novému ÚP do 31. 10. 2011. V roce 2012, až bude

Roman Freisleben,
vedoucí střediska

zpracován koncept ÚP, by měla proběhnout
druhá část projektu.
Zda projekt bude podpořen, to se dozvíme
v polovině září 2011. Přestože z oslovené nadace byla na základní koncept projektu příznivá
odezva, šance na získání grantu je malá - jednak pro velkou konkurenci, jednak s ohledem
na délku projektu, která je na hranici zadání
nadace pro termín ukončení projektu. Pokud
grant nezískáme, zřejmě se pokusíme o několik setkání na veřejných místech se zaměřením
na proces zpracování ÚP se sběrem podnětů veřejnosti (jak by si lidé přáli, aby se jejich
město v příštím desetiletí rozvíjelo). Bude to
obdoba toho, co jsme dělali v našich stanech
v minulých letech při různých akcích na náměstí apod.
Pavel Jeřábek, HBZČ Kandík
P.S. Název nadace a potenciálních partnerů
v článku záměrně neuvádím - ze strategických
důvodů nechceme, aby byly zveřejňovány dříve, než dojde k rozhodnutí o udělení či neudělení grantu.

Pořádá: HB Tým: Simča Faberová, Markéta
Novotná, Pavel Řimák, Hanka Sekerková, Pavel
Jeřábek.
Kontakty: Markéta Novotná, 731 316 047,

Zasaď si svůj strom
Zejména pro studenty, kteří nechtějí sedět
jen u počítače, ale mají chuť třeba připravit
zajímavou akci nejen pro své kamarády, je
určen seminář Stromový Kurz Akce Příroda
(SKAP) který proběhne na Dobříši ve dnech
21.- 23. října 2011.

stromovykurz@seznam.cz, www.akcepriroda.cz

Pavel Jeřábek

Mottem akce je „Mít rád stromy nestačí!“
Přijeďte si jich pár zasadit a dozvědět se, jak o
stromy a keře správně pečovat a taky, co vše
je potřeba k uspořádání sázení. Lektoři vám v
jednotlivých blocích řeknou například o tom,
jak připravit a zrealizovat sázení, o stromech
v krajině i v sídle, o zajímavostech z kultury,
historie i estetiky. Kromě pořádné kupy zají-

Fotky z obou táborů jsou
k prohlédnutí na našich
webových stánkách
www.junak-mnisek.webnode.cz

mavostí čekejte samozřejmě i hry na stromové
téma. V rámci semináře budou vysazeny keře
a stromy na okraji města Dobříš.
Věk: od 16 let, Příspěvek: 200 Kč

Účastníci semináře třeba potom mohou zorganizovat podobnou zajímavou akci, jaká je
vidět na snímku - sázení stromků lidmi s vadami zraku (autor projektu Mgr. Lenka Novotná,
partneři: MHM Prahy, sdružení Okamžik, Hnutí
Brontosaurus a Lesy HMP). Jde o pravděpodobně první stromky vysazené nevidomými
spoluobčany, a to nejen v ČR, v Kunratickém
lese v Praze v březnu 2008).

13

Sport
Mníšek má

vícemistra světa
Minulý týden se v německém
Karlsruhe konalo MS polokontaktních a kontaktních disciplín.
Náší republiku úspěšně reprezentoval 13letý Lukáš Svrček z klubu
Martin Zavoral Team Fighters,
který se umístil na úžasném druhém místě a tím si zajistil titul
VÍCEMISTRA SVĚTA pro rok 2011.
Po těžkých vyřazovacích bojích
se probojoval až do finále, kde
jej porazil německý reprezentant
pouze o dva body - to byl velmi
vyrovnaný zápas. Také byl pověřen čestným úkolem nést vlajku
České republiky při zahajovacím
ceremoniálu, což pro něj byl velký
zážitek.

Lukáš měl také měl možnost
potkat se a popovídat si se světovým americkým hercem a borcem
v těžké váze Bobem Sappem,
kterému na galavečeru fandil
z plných plic.
Tímto děkuji všem za podporu,
fandění a držení pěstiček. Největší poděkování samozřejmě patří
trenérovi Zavimu, rodině a MěÚ
v Mníšku.
Více informací a fotografií na
www.kickboxerlukas.mypage.cz
Na fotografii:
1. místo - německý reprezentant
2. místo - český reprezentant
3. místo - belgický a libanonský
reprezentant
VS

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,
VIII. 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 ty již 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.
Tréninky pravidelně každý týden
v pátek 16.00 – 18.30 v tělocvičně
ZŠ.
Informace na www.tkd.cz
nebo na tel. 737 803 795
Ing. Tomáš Komrska, III. dan, trenér

Uzávěrka č. 212

tentokrát v neděli 18. září 2011
Letošní již čtvrtý Běh naděje se koná tentokrát netradičně v neděli.
REGISTRACE (přijímání příspěvků a vydávání upomínkových předmětů)
bude probíhat v klubovně MKS V Lipkách již od 9.00.
Hromadný START obou tras se uskuteční od MKS V Lipkách v 11.00,
resp. v 11.15 (zde bude rovněž CÍL).
Každý přispěvatel obdrží upomínkový předmět a občerstvení.
U startu mezi 9.00 a 11.00 hod. bude probíhat sportovní program
SOKOLENÍ pro děti i dospělé (TJ Sokol Mníšek). Zpestřením bude i nafukovací atrakce pro děti „Party zábavní centrum 6 v 1“.
Přijďte všichni, kdo chcete přispět na dobrou věc a udělat něco pro své
zdraví!
Za organizační tým Běhu naděje 2011 Mníšek pod Brdy
Jarmila Balková, Dana Havlíková
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Uzávěrka č. 212 je v pátek 18. listopadu 2011
do 10 hodin pro příspěvky dodané do podatelny MÚ,
v pondělí 21. listopadu 2011 do 8 hodin ráno
pro příspěvky zaslané mailem.
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.
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Radim Hreha, Miloš Navrátil. Technická příprava, jazyková korektura
a koordinace vydání: Mgr. Jarmila Balková.
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Tisk: Tiskárna Mníšek, Rymáňská 210, 252 10 Mníšek pod Brdy,
tel. 318 592 238.
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.
Náklad 2 300 ks. Zdarma.

Inzerce

RODINNÉ DOMY ŘITKA
Nový zděnný dům v Řitce, jen kousek od vašeho bytu.
pozemek 670 m2, bez vnitřních úprav
Cena:

2 990 000 Kč

info@ataxonet.eu

Další nabídka:
• Nová 2+kk s bazénem v Řitce
• Podsklepený 4+kk na VIP
adrese v Řitce
• Nová dřevostavba v Řitce
• Bungalov v Mníšku pod Brdy
• Pozemky k okamžité výstavbě
na sítích v Řitce za 1 390 000 Kč
o výměrách 650–670m2
Jiří Dostál
Mobil: 608 321 545
E-mail: jiri.dostal@general-reality.cz
Pro více informací volejte kdykoliv!
Chcete prodat nemovitost za nejvyšší cenu?
Garantuji slušné jednání a profesionální přístup.

REALITNÍ MAKLÉŘ
VE VAŠEM KRAJI

tel.: 233 344 810
www.general-reality.cz

2011-08 inzerce 93x127 02.indd 1
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Nabízíme Vám rodinný dům z roku 1939 od pana architekta J. Gočára, jednoho z tvůrců české moderní architektury. Dům a ostatní
stavby se nacházejí na oploceném pozemku o rozloze 2 206 m2 v Mníšku pod Brdy, klidné části katastrálního území Rymaně. Na pozemku jsou zajímavě a velmi účelně postaveny: samostatná garáž s dílnou a kůlnou, relaxační domek s krbem a saunou, venkovní bazén.
V přízemí RD je předsíň, obývací pokoj se vstupem do zasklené verandy, jídelní kout a kuchyň se spíží. Z obývacího pokoje se schodištěm dostaneme do 2. NP, kde jsou tři samostatné pokoje se vstupem na terasu vedoucí okolo domu, koupelna a WC. Dům je
podsklepen. Na podlahách je dlažba, dřevo a koberce. Celý objekt je vytápěn centrálním vytápěním z elektrického kotle a zásobník
teplé vody, kotelna - technická místnost je umístěna v přízemí domu. Na pozemku je 10 m hluboká studna a na hranici pozemku
vodovod - připojení možné. Výjimečná nemovitost - nutno vidět. Prohlídka a nastěhování možné ihned.
Marcel DOMIN, Telefon: +420 603 282 680, +420 224 224 759, Email: city.reality@volny.cz
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ŠKODA Octavia Tour Trumf
Prostor plný výbavy

Ilustrační foto

ŠKODA Octavia Tour Trumf již od 254 900 Kč

��
������������������������

Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA
Octavia Tour Trumf. S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou
výbavu za příplatek pouhých 15 000 Kč.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5

Tel.: 800 400 104
www.femat.cz

UVAŽUJETE O PRODEJI ČI PRONÁJMU VAŠÍ NEMOVITOSTI?
Výběr z poptávky
V
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM.
TourTrumf_V2_CZ_DYN_d8329e8074e24d6789ab7d8cce097db7_indd 1
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našich klientů

Ke
Ke koupi:
koupi:

K
pronájmu:
K pronájmu:
Student poptává garsonku k pronájmu.

Stavební pozemek na rodinný dům, ideálně
proluku ve starší zástavbě.

Menší domek či chatu k trvalému obývání,
cena do 1,2 mil. Kč.

Mladý pár okamžitě koupí byt 3+1, podmínkou osobní vlastnictví.

RD v Mníšku pod Brdy s větší zahradou.

Bankovní úřednice hledá byt 2+1 či 3+1 na
Novém Sídlišti.

Mladá rodina koupí rodinný dům do 2,5 mil.
Kč, i s menší zahrádkou (dvorem).

Byt 2+1 k dlouhodobému pronájmu, cena
dohodou.

Byt 2+1 až 3+1, výhodou balkon, stav bytu
nerozhoduje. Platba hypotečním úvěrem.

Rodinný dům se zahradou, Mníšek pod Brdy.

Zjištěná seniorka hledá RD v pěší dostupnosti
centra Mníšku, platba v hotovosti.
Menší byt do ceny 1,3 mil. Kč.

Menší byt pro 1 osobu, cena do 7 000 Kč
včetně poplatků.

Podnikatel shání slunnou stavební parcelu,
ideálně v oblasti Na Kvíkalce či Pod Skalkou.
Psychoterapeutka poptává stavební pozemek,
ideálně v blízkosti lesa.
Klient poptává chatu v Mníšku a okolí, i před
rekonstrukcí. Spěchá.
Pozemek vhodný na ekofarmu, nejlépe
Stříbrná Lhota.
Významný zahraniční klient poptává RD či pozemek, podmínkou pěkné místo a soukromí.
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GENERAL REALITY A.S. – NÁM. F. X.
SVOBODY 30, MNÍŠEK POD BRDY

Mladá rodina hledá RD v Mníšku a okolí do
3 mil. Kč.

Inzerce

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
přijme pracovníky na tyto pozice:
l VEDOUCÍ

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
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.comKontakt: 777 593 155

ODDĚLENÍ MASO
- UZENINY, LAHŮDKY
l SKLADNÍK
l POKLADNÍ
l ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
U všech pozic se jedná o jednosměnný provoz
pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny.
Tel. 777 661 111 po 14. hodině.
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Inzerce

Cena plošné inzerce (ceny bez DPH)
Řádková inzerce: 1 řádek (60 znaků): 
1/8 tiskové strany: 
1/4 tiskové strany: 
1/2 tiskové strany: 
1/1 (celá tisková strana): 

22 Kč
650 Kč
1 250 Kč
2 350 Kč
4 600 Kč

Příplatky za umístění:
První strana: 
Samostatně v textové části: 
Poslední strana: 

+ 100 %
+40 %
+ 45 %

Množstevní slevy:
2x: 	
3-4x: 	
5x a více: 

10 %
15%
20%

Cytas, spol. s r. o.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Služby − Kopírování, …
Opravy a Prodej: Počítačů, Notebooků, Příslušenství
Služby − Stavební a zemní práce, …
Tel.: 318 590 673, Mob.: 602 226 206
Pražská 16 Mníšek pod Brdy
cytas@cytas.cz, www.cytas.cz
PO – PÁ    8:00 – 12:00     13:00 – 18:00
           SO    8:00 – 12:00

KK − STAVEBNÍ PRÁCE

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

l z ednické práce od A do Z

l r ekonstrukce koupelen

l z ateplení, fasády

lb
 ytová jádra

l š tukování, zdění

lv
 ýkopové a zemní práce

lo
 bklady, dlažby

lm
 alířské práce

lo
 plocení, gabiony

a jiné

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

kontakt:   Lucie Kindlová, Černošice    605 042 530
  Petr Kindl, Černošice
        776 260 144
e-mail: BIMBONN@seznam.cz

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR 90x63 Hostivice.indd 1

Oblastní ředitelství Modrá pyramida stavební spořitelna vyhlašuje
6.12.10 16:34

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro Mníšek pod Brdy
NA OBSAZENÍ FUNKCE:

SPECIALISTA FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

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
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práce na plný úvazek
požadujeme min. středoškolské vzdělání
finanční a obchodní praxe výhodou
Životopis včetně motivačního dopisu zašlete
na e-mailovou adresu: martina.pejlova@mpss.cz
K výběrovému řízení budou
zájemci pozváni telefonicky
Martina Pejlová, obchodní manažer

Vezměte to za dobrý konec

REFLEXNÍ TERAPIE, MASÁŽE, BIOPTRONOVÁ LAMPA
Petra Zedníčková – akreditovaná masérka,
V lipkách 1735 (Sluneční 1119), Mníšek pod Brdy.
Mobil: 725 640 261, 603 922 766, www.ella.sdeluje.cz
PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček
18-20 týdnů - cena 138-48 Kč/ks, starší 20 týdnů 155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v pátek 30. září 2011 v Mníšku pod Brdy
u autobusových garáží firmy M. Uher - v 16.20 hod. Případné bližší
informace na tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

Inzerce

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault
- výměny rozvodových řemenů
- diagnostika, elektrikářské práce
- servis klimatizací, geometrie
- náhradní vozidlo 297,-Kč/den s DPH

• individuální přístup (3 - 5 dětí)

Příbramská 854, www.auto-pecka.cz
tel.: +420 318 522 557, +420 603 263 857

• všestranné celodenní aktivity

* NOVÉ SLUŽBY V MNÍŠKU *

• základy anglického jazyka

● opravy domácích elektrospotřebičů
● opravy TV a veškeré elektroniky

• vstřícná spolupráce s rodiči

● instalace zboží zakoupeného na internetu
● hodinový manžel, řemeslné práce všeho druhu

doma i na zahradě

• stravování + pitný režim

● satelitní a anténní práce, měření signálu,

Miniškolka ve vlastním domě se zahradou, hřištěm a bazénem

Mníšek pod Brdy
Tel.: (+420) 603 301 310

společné antény, montáž satelitů a pozemního vysílání
● podlahové studio
● stěhování, malování pokojů

Kontaktní místo: KRÁMEK PRO RADOST
Mníšek pod Brdy,Pražská 25,
pí Marcela Petráňová - tel: 607 537 792

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

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

komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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Mníšecký EDEN

Den otevřených dveří – sobota 24. září
od 9 do 14 hod – Ke Škole 1388
Uvažujete o koupi bytu, domu či pozemku v tomto
projektu?
Láká Vás prohlídka dokončených bytů?
Chcete získat podrobnější informace?
Čeká na Vás zvýhodněná nabídka vybraných bytů a
také doprovodný program pro děti.
Pro více informací kontaktujte makléřku
Zdeňka Benešová
tel: 728 961 519
e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz
Náměstí F. X. Svobody 30, Mníšek pod Brdy

MNÍŠECKÝ EDEN
RAJSKÉ BYDLENÍ STŘEDNÍCH ČECH
www.mniseckyeden.cz
inz_storek_188x128_01:Sestava
1 29.4.2011
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(duben–srpen)

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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