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neobyčejně suchý a teplý rok 2019 se pomalu chýlí ke konci.
Spadlo během něj v průměru o 160 mm srážek méně, než byl
průměr let 1981-2010 a teplota se pohybovala o 1,56 0C nad
dlouhodobým průměrem. Dokonce i na jinak deštivý podzim
přetrvávalo na pětině území ČR meteorologické sucho. Voda
se tak pomalu ale jistě stává vzácným zdrojem, který je třeba
lépe chránit a efektivněji využívat. Kromě důslednější ochrany spodních vod to také znamená dělat všechno pro to, abychom dešťovou vodu zadrželi na území Mníšku co nejdéle
a uměli ji co nejlépe využít. Týká se to nás všech, tedy občanů,
firem i samosprávy. V současnosti odtéká většina srážek z veřejných prostranství do kanalizace, pokračuje přes čistírnu odpadních vod do Bojovského potoka a dále přes Vltavu a Labe
až do Hamburku. To je potřeba změnit, a je proto důležité, aby
město převzalo iniciativu a aktivně se podílelo na efektivním
řešení. V tuto chvíli připravujeme projektovou dokumentaci na výstavbu retenčních nádrží na náměstí F. X. Svobody
a u základní školy a zahájili jsme proces přípravy žádostí o dotace z programu OPŽP na tzv. „velkou Dešťovku“. Zachycená
voda z nádrží se bude využívat pro závlahu městské zeleně
a časem pravděpodobně i na splachování toalet v části základní školy. Obecný model přípravy projektové dokumentace a na ni navazujících dotačních žádostí byl letos uplatněn
i při přípravě mnoha projektů pro návrh rozpočtu na rok 2020
(zateplení městských budov, výstavba chodníků, revitalizace
rybníků a dalších). Zastupitelstvo bude návrh rozpočtu projednávat na svém jednání 16. prosince od 18 hodin v MKS
V Lipkách. Na stejném jednání bude projednán i návrh nového územního plánu. Co se týče nejbližších realizací, počátkem
příštího roku bude u budovy školy zahájena výstavba parkurového hřiště z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, v křižovatce ulic Pražská a Čisovická bude po mnoha peripetiích
konečně obnoven chodník kolem Pasáže Pražská a proběhne
také první etapa modernizace kamerového systému města.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na několik adventních
událostí. V neděli 1. 12. proběhne Knoflíkový trh, tentokrát
netradičně od 13 hodin, zakončený Světlem adventním, tedy
rozsvícením vánočního stromu. V sobotu 7. prosince proběhnou poslední letošní trhy Najíme se. Na Štědrý den budou
jako každý rok troubit na náměstí karlštejnští trubači, 25. 12.
zazní v kostele Sv. Václava Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby a 30. 12. se již tradičně sejdeme na náměstí F. X. Svobody
na svařené víno a předčasný Silvestr.
Těším se na naše případná setkání během kulturních akcí
města a přeji Vám poklidný advent a krásné Vánoce.

Nové knihy v městské knihovně
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Z RADNICE

Magdaléna Davis: Nejvíc mě baví setkávání s občany

V

kulturní středisko nepřestalo praskat ve švech. Místa pro spolky je stále
pátek 15. listopadu 2019 uplynul rok, kdy
málo a město má dluh ve výši 37 mil. Kč. Přitom stačilo v roce 2015 přistavět podle původního projektu třídy a družiny a ušetřené prostředky
se po volbách sešlo nové Zastupitelstvo
investovat do nového kulturně-komunitního domu, pro který by ale
předem někdo spočítal, jak velké zázemí je nutné k pokrytí dlouhodoměsta Mníšek pod Brdy, které zvolilo Radu
bých potřeb města.
města i novou starostku. V čele města stanula mníšecká Co se Vám za ten rok podařilo?
rodačka Mgr. Magdalena Davis PhD., která řadu let prožila Myslím, že dost věcí se podařilo, například dokončit a schválit Strategický plán rozvoje města na roky 2019-2028, po kterém jsem volala už
v době, kdy jsem seděla v opozici. Společně s ním se podařilo vytvořit
v zahraniční, kde získala především nadhled i cenné
Akční plán a na něj navázat
tvorbu rozpočtu města. Pozkušenosti.
Předávání cen na Výstavě chovatelů drobného zvířectva.

Libor Kálmán
Před dvěma týdny uplynul rok od
Vašeho zvolení starostkou. Jaký ten
rok byl z Vašeho pohledu?
Na to není jednoduchá odpověď.
Byl pozoruhodný, náročný, naplňující, rychlý, překvapivý, vysilující,
zajímavý… První věc, kterou jsem
musela řešit okamžitě po nástupu
do funkce, byla 12 měsíců propadlá
smlouva na úvěrové podmínky pro
financování stavby školního pavilonu. Na vyjednání nových podmínek,
schválení zastupitelstvem a uzavření nové smlouvy jsem měla přesně
čtyři týdny. Musela jsem také převzít
zodpovědnost za samotnou výstavbu pavilonu, která v té době byla
ve fázi hrubé stavby. Následujících
10 měsíců jsem společně s oběma
místostarosty a úředníky odboru
správy majetku a investic trávila prakticky každé středeční dopoledne na
kontrolním dni stavby. Skončila jsem
až po úspěšné kolaudaci budovy na
konci srpna 2019. Kromě toho jsem
samozřejmě musela plnit řadu jiných
povinností, jako např. kontrolovat objednávky a faktury, podávat žádosti
o dotace, pracovat s městskou policií,
zapojovat se do činnosti svazků obcí
v mikroregionu, vést jednáni rady
města a řídit zastupitelstvo. Tady určitě musím vyzdvihnout jednak práci
radních, kteří, ač všichni silné osobnosti, jsou konstruktivní a dobře se
mi s nimi spolupracuje, jednak všech
koaličních zastupitelů, kteří jsou radě
města velkou oporou.

Setkávání starostky
s občany se již stala
tradicí.

Kontrolní den na stavbě Pavilonu.

Co pro Vás zatím bylo největším
zklamáním?
Výsledný efekt přístavby školního
pavilonu. Naplnila se moje obava, že
současná podoba školního pavilonu byl drahý omyl minulého vedení
města. Pominu teď skutečnost, že budova není úsporná ani energeticky,
ani z hlediska hospodaření s vodou
a její provoz bude město stát v příštích mnoha letech zbytečné finanční
prostředky; nemůžu ale pominout to,
že budova nevyřešila ani kulturní zázemí, ani skutečnou potřebu spolků
po nových prostorách, ač byla s tímto
záměrem minulým vedením prosazena. Výsledkem je dnes situace, kdy
kulturní sál je příliš malý na to, aby se v něm mohly konat neprodělečné kulturní akce, klubové prostory jsou z velké části zaplněné, ale staré

dobně se podařilo pohnout
i s pasportem místních komunikací, bez kterého město
v minulosti nemohlo žádat
o dotace na obnovu místních
komunikací. Za zmínku stojí
i dotace, kterou jsme získali
na parkurové hřiště před základní školou, a to díky precizní přípravě dotační žádosti
pracovníky Magdaleny, o.p.s.
i neúnavnosti místostarostky
Dany Dalešické. Významný
posun nastal i v přípravě nového územního plánu. Když
jsem před rokem byla zvolena
jeho určenou zastupitelkou,
byl rozpracovaný už dvě volební období a bylo potřeba
dostat proces jeho zpracování
do vyšších obrátek. Potěšilo
mě, že se nám s architekty podařilo za rok vypořádat přes
300 námitek a připomínek,
uskutečnit dvě opakovaná
veřejná projednání a připravit
finální verzi pro dotčené orgány i zastupitele. Zastupitelstvo bude návrh projednávat
ještě letos v prosinci a pokud
ho schválí, a já věřím, že ano,
bude mít Mníšek konečně po
27 letech aktuální dokument
pro rozvoj svého území.
Co třeba řešíte právě teď?
Autobusovou dopravu. Sotva
se nám podařilo vyjednat znovuobnovení zastávky „Mníšek
p. B. závod, hl. silnice“ pro
dálkový spoj Praha-Příbram
po jejím nešťastném zrušení
v rámci integrace autobusové dopravy v červenci 2019,
přistálo mi na stole stanovisko Ministerstva dopravy
o úplném zrušení všech autobusových zastávek na D4.
Rada města už k tomu vydala
své nesouhlasné stanovisko,
ale tím to celé teprve začíná.
Budeme se muset spojit
s ostatními starosty podél D4
a zahájit jednání přímo se zástupci Ministerstva dopravy.

A na závěr, co Vás na Vaší
práci baví nejvíc?
Upřímně, nejvíc mě baví setkávání s občany, a to dokonce i tehdy, když si přijdou na něco stěžovat.
Vyslechnout je, pochopit, co je trápí a snažit se jim v rámci možností
pomoct, je také důvod, proč jsem do politiky šla.

3

Z radnicez

Krátce z jednání rady města
Rada města č. 28 – 29/2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání a částí
pozemků, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností UVR
Mníšek pod Brdy a.s..
Revokovala usnesení RM
č. 7-24/2019 z 10. 6. 2019
a jmenovala komisi pro vzdělávání v 21. století ve složení:
Radko Sáblík – předseda, členové: Daniela Páterová, Marie
Šretrová, Michaela Pažoutová,
Marcela Krákorová, Petra Černá
a Hana Císařová.
Nesouhlasila s nárokem pana
C. na vydání bezdůvodného
obohacení za nájem provozovny – vzneseným písemností č. j.
6432/2019 ze dne 4. 7. 2019
Vzala na vědomí žádost obyvatel z ulice Za Rybníky o řešení dopravní situace v ulici Za
Rybníky a pověřuje OSMI zajištěním dopravních značek.
Udělila na základě žádosti č. j.
6383/2019 výjimku v souladu
s OZV č. 2/2018 a souhlasila
s provedením ohňostroje u příležitosti životního jubilea.
Vybrala vítěze VZMR Nákup
serveru a pověřila starostku
uzavřít smlouvu se společností
Schindler systems, s.r.o.
Vzala na vědomí rezignaci
pana Vojtěcha Ušely na funkci
předsedy komise pro kulturu
a na jeho pozici jmenovala paní
Kristýnu Vávrovou. Pan Vojtěch
Ušela zůstal členem komise.
Souhlasila se zněním a uzavřením smlouvy mezi Městem
Mníšek pod Brdy a seskupením
PRO ARTE TRIO na vystoupení
v kostele sv. Václava v Mníšku
pod Brdy.
Souhlasila s úpravou stravného při pracovních cestách
s platností od 1. 8. 2019, a to
takto: 5-12 hodin trvání pracovní cesty 95 Kč; déle než
12 hodin, nejdéle 18 hodin
130 Kč; déle než 18 hodin 210 Kč.
Souhlasila se zněním a uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě mezi Městem Mníšek
pod Brdy a manžely CH. Mníšek
pod Brdy v č.p. 291 penzion
„U Kožíšků“ na dobu určitou do
30. 11. 2019. Souhlasila se zněním a uzavřením dodatku č. 2
k nájemní smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem
V. Ch. bytem Mníšek pod Brdy
v č. p. 291 penzion „U Kožíšků“ na dobu určitou do 31.12.
2019. Pověřila starostku podpisem dodatků k nájemním
smlouvám.

•
•

•

Doporučila prodej části pozemku 51/4 – ostatní plocha
o výměře cca 150 m2 v k. ú.
Rymaně za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku
hrazeného žadatelem. Postupila věc k projednání do ZM.
Projednala a schválila v souladu se záměrem města aktualizovat obsah datové báze
územně analytických podkladů a s tím řádné vymezení
místních komunikací Odborem správy majetku a investic
v příloze uvedený seznam pozemkových parcel, které jsou
vlastnictvím města, jsou v příslušném katastru nemovitostí
závazně evidovanými jako pozemní komunikace dle přílohy
vyhl. č. 357/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a to pod
bodem 2., kód 17, a splňují
z hlediska svého dopravního
významu, určení a stavebně
technického vybavení podmínky pro zařazení do navržených tříd kategorie komunikace místní dle § 6 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích).
V souladu s tím pověřila starostku k podání žádosti (pozn.:
za tu se považuje dotčené
usnesení) o zahájení řízení
před příslušným silničním
správním úřadem, kterým je
dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
Odbor správy majetku a investic Městského úřadu Mníšek pod Brdy, ve věci zařazení
v příloze uvedených pozemních komunikací do kategorie
místní dle § 3 cit. zákona a vydání rozhodnutí.
Vzala na vědomí skutečnost
městem provedené stavby pozemní komunikace na pozemkových parcelách č. 2911/4,
2911/6 a 2911/2.v k. ú. Mníšek
pod Brdy, jež jsou parcelami
vlastněnými osobami odlišnými od města, a s tím právní
úpravu dle § 3 odst. 3 zákona
o pozemních komunikacích,
dle níž do doby převodu vlastnického práva k dotčené části
pozemní komunikace vykonávají všechna práva a povinnosti
k této části pozemní komunikace dosavadní vlastníci. Tímto
postupem nejsou dotčena práva uživatelů na obecné užívání
dotčené pozemní komunikace
dle § 19 zákona o pozemních
komunikacích spolu s nárokem na veřejnoprávní ochranu obecného užívání. Pověřila
starostku k úkonům majetkoprávní povahy, jež souvisí s postupem dle § 3 odst. 3 zákona
o pozemních komunikacích,
a to za podmínek obdobných,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jak jsou upraveny zákonem
o pozemních komunikacích
v § 17 odst. 2 písm. b). RM si
vyhrazuje právo souhlasu s uvedenými postupy, souvisejícími
právními jednáními města
a závazky vyplývajícími zejm. ze
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke Kanalizačnímu řádu
stokové sítě města Mníšek
pod Brdy a pověřila starostku
podpisem tohoto dodatku č. 1.
Pověřila OSMI předložení dodatku č.1 ke schválení MÚ Černošice, odboru ŽP odd. vodního hospodářství.
Souhlasila se zateplením bytového domu v ulici Rudé Armády č.p. 553, Mníšek pod Brdy
na pozemku č. parc. 1798, k. ú.
Mníšek pod Brdy mimo hnízdní
období jiřičky obecné.
Souhlasila s předloženou PD
pro územní a stavební řízení
na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu Na Madlenkách“
na pozemcích č. parc. 2812/1
a 2812/2, k. ú. Mníšek pod Brdy.
Pověřila starostku podpisem
žádosti o zahájení územního
a stavebního řízení pro tuto
stavbu.
Souhlasila se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky
a s připojením pozemku
č. parc. 1166 a 1167, k. ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní
a kanalizační řad.
Souhlasila s těžbou na pozemku č. parc. 1701/2 ve vlastnictví
Města Mníšek pod Brdy, pověřila OSMI nalezením místa pro
skládku vytěženého dřeva.
Dřevo bude ponecháno pro
potřeby města.
Schválila znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění
výkonu úkolu Městské policie
Mníšek pod Brdy v obci Klínec
a pověřila starostku jejím podpisem.
Schválila Směrnici č. 1/2019
pro manipulaci se zbraněmi
a pověřila starostku a pověřenou osobu podpisem směrnice.
Souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy mezi Českou
spořitelnou a.s. a Městem Mníšek pod Brdy na finanční dar
10.000,- Kč na kulturu.
Vybrala poskytovatele externích právních služeb pro Město
Mníšek pod Brdy, a to advokátní kancelář CHS LEGAL s.r.o.,
a pověřila starostku podpisem
smlouvy.
Vzala na vědomí oznámení
ředitelky Základní školy Mníšek
pod Brdy, Komenského 420, že
od 1. 9. 2019 zůstává výše poplatku za Školní družinu zachována ve výši 300,- Kč/žák.

•
•

•
•

•
•
•

Vzala na vědomí oznámení
ředitelky Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420
o ředitelském volnu pro žáky
v termínech 31. 10. a 1. 11.
v roce 2019 a 30. 4., 29. 6. a 30. 6.
v roce 2020.
Vzala na vědomí oznámení
ředitelky Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského
420 o výši stravného ve školní
jídelně při ZŠ Mníšek pod Brdy,
Komenského 420. Souhlasila
s úpravou cen stravného od
1. 9. 2019 následovně: do 6 let:
25 Kč za běžný oběd; 7-8 let:
29 Kč za běžný oběd, 35 Kč za
bezlepkovou stravu; 11-14 let:
30 Kč za běžný obě, 37 Kč za
bezlepkovou stravu; nad 15 let:
32 Kč za běžný oběd, 40 Kč za
bezlepkovou stravu; zaměstnanci ZŠ: 32 Kč za běžný oběd,
40 Kč za bezlepkovou stravu;
cizí strávníci: 66 Kč za běžný
oběd, 74 Kč za bezlepkovou
stravu.
Souhlasila s fotografováním
podzimního katalogu hypermarketu GLOBUS v lese barokního areálu Skalka v termínu
13. + 14. 8. 2019 (v případě
nepříznivého počasí 19. + 20.
8. 2019). Souhlasila s poskytnutím zázemí pro modelky v klášteře barokního areálu Skalka za
poplatek ve výši 5.000 Kč.
Souhlasila s uspořádáním koncertu kapely KEKS s Jihočeskou
filharmonií dne 29. 5. 2020
v barokním areálu Skalka. Souhlasila s bezplatnou výpůjčkou
areálu v rámci koncertu kapely
KEKS s Jihočeskou filharmonií
v barokním areálu Skalka, pod
podmínkou složení vratné kauce 10 000 Kč a uvedením Města
Mníšek pod Brdy jako partnera
akce na propagačních materiálech. Pověřila dozorováním
Janu Duškovou.
Souhlasila se spoluprací se
společností TICKET ART Praha
s.r.o. při pořádání kulturních
akcí města.
Souhlasila s vypsáním veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Mníšek pod Brdy – generel vodovodu a kanalizace“.
Jmenovala komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi pro
posouzení nabídek ve složení:
Karla Koupá, Bc. Bohumila Minaříková, Ing. Dana Dalešická.
Souhlasila s výběrem dodavatele zaměření a pasportu (stavební část) stávajícího objektu
Domova pro seniory v Mníšku
pod Brdy. Souhlasila se zněním
a uzavřením smlouvy o dílo
mezi Městem Mníšek pod Brdy
a vybranou společností Atelier
Hestia s.r.o..

(Výběr z usnesení v plném znění na
www.mnisek.cz)

radnicez radnice

Na podzim se opravovalo a stavělo

V

předposledním
měsíci roku 2019 bylo
finalizováno několik oprav
komunikací na území Mníšku.

1

3

1 V ulici Nová byl opraven a vyasfaltován

chodník před vchody č. p. 611 a 612. Na
příští rok plánujeme opravu a vyasfaltování chodníku ještě před vchody č. p. 613,
614, 615 a 616.

2 V ulici Nádražní byly opraveny schody

u prostředního z bytových domů. Na přání občanů k nim bylo také zabudováno
zábradlí pro zajištění bezpečnosti chodců
v zimním období.

2

3 Na žádost obyvatel přilehlých domů byla
vybudována mlatová cesta spojující ulici
Ke škole s parkovištěm. Nahradila tak vyšlapanou pěšinu, která bývala v deštivém
počasí neschůdná.

4

4 Byl realizován dlouhodobý záměr propojení Stříbrné Lhoty s Kytínem, jehož
výsledkem je pohodlná cesta pro cyklisty
a chodce. Původní cesta zarostlá keři a nálety byla prořezána a následně zpevněna
recyklátem.

Další opravy komunikací jsou plánovány na
rok 2020.
lik

Aktuální informace
z Mníšku přímo
do mobilu!
Dostávejte VČAS DŮLEŽITÉ INFORMACE
z vašeho města:

havárie a odstávky, dopravní omezení,
kulturní akce, oznámení městské policie,
novinky z městského úřadu

SNADNÁ REGISTRACE
ŽÁDNÉ POPLATKY
SPOUSTA VÝHOD
Využívat mníšecký SMS InfoKanál se vyplatí.
registrace na: www.mnisek.cz

Pozvánka na

jednání
Zastupitelstva
Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis
zve veřejnost na jednání Zastupitelstva,
které se uskuteční

v pondělí

16. prosince 2019
od 18 hodin

v budově MěKS V Lipkách.
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Provedli jsme děti od totality ke svobodě

R

odiče či návštěvníci Základní školy Komenského 420 mohli mít v týdnu
od 11. listopadu zvláštní pocit návratu o několik desetiletí zpět. Rudé
pěticípé hvězdy, hesla jako Se Sovětským svazem na věčné časy či srpy
s kladivem bylo možné zahlédnout na chodbách i ve třídách. Dobová výzdoba
totiž zahájila celoškolní projekt Týden svobody. Žáci napříč 1. i 2. stupněm
během něj hledali pod vedením svých pedagogů odpovědi na otázky, jak
vypadal život za totality, v čem se lišilo učení ve škole před 30 lety od toho
současného, jaké změny přinesl listopad 1989 a mnohé další.
Zora Kasiková
ZŠ Komenského 420
Během úterních tvůrčích dílen mohli například zhlédnout filmy s příběhy z doby totality
a samostatně je reflektovat, poznat, co si lidé
zpívali před třiceti a více lety, kdo byl režimu
nepohodlný a proč, jak vypadal dobový tisk
a reklama a co přinesl rok revoluce anebo se
protáhnout v tělocvičně s pořadem Cvičme
v rytme. Nechyběla ani dílna v anglickém jazyce What was the difference za přispění rodilých mluvčích anebo možnost prohlédnout
si mníšeckou kroniku z r. 1989 díky setkání
s PhDr. Pavlem Buchtele ze Státního Oblastního archivu v Dobřichovicích.
Další den pak přinesl žákům možnost setkat se
s pamětníky při besedách. Své příběhy a pohledy na život před listopadem 1989 i při něm

Fotografie „dobové“ výzdoby školy
s nimi sdíleli například přední česká dokumentaristka Ljuba Václavová, chartista Miroslav
Kamil Černý či diplomat Petr Vodvářka.
Čtvrteční program nabídl žákům druhého
stupně kromě běžné výuky či tematizovaných vyučovacích hodin možnost zážitkovou

formou pátrat společně s britskou dokumentaristkou žijící v ČR po důvodech vstupu lidí do
KSČ. Po poslechu rozhlasového dokumentu
hry měli žáci čas na zpracování svých postojů
a společnou reflexi.
Během týdne jsme se od témat totality přesouvali k hodnotám svobody a demokracie
a spolu s tím se měnila i výzdoba ve škole –
rudé hvězdy nahradily transparenty inspirované hesly z listopadu 1989, informační plakáty
od Paměti národa a především vlastní tvorba
dětí na téma demokracie, svobody, osobností
naší historie apod. V přízemí Pavilonu vytvořili
pracovníci školy s dětmi také retro výstavu dobových předmětů.
Celý týden uzavřelo v pátek 15. listopadu slavnostní shromáždění před školou. Po přinesení
státní vlajky a jejím vyvěšení zazněla Náměšť,
kterou zazpívaly třídy Začít spolu. Poté přišla
na řadu Modlitba pro Martu, při níž se na ploše
před školou objevilo srdce, jež se jako součást
podpisu prvního polistopadového prezidenta
Václava Havla stalo symbolem přechodu naší
země k demokracii. Tvořila je mozaika z 35 dílů,
na něž každá ze tříd ztvárnila svou představu
svobody. Části této mozaiky mohou lidé ještě
nyní zhlédnout na skleněných stěnách přízemí
Pavilonu. Nakonec, po projevu starostky města
Magdaleny Davis, zazněla báseň 3x10 přednesená paní ředitelkou Michaelou Pažoutovou,
česká národní hymna a symbolické zacinkání
klíči.

Neposední tygříci potěšili seniory

V listopadu se vysázelo 96 nových stromů

Obyčejný listopadový den, čtvrtek 22.listopadu se pro
děti ze školky Neposedný tygřík stal rázem neobyčejným, když se vydali navštívit mníšecké babičky a dědečky do Domova pro seniory Pod Skalkou. Toto milé
setkání několika generací se uskutečnilo dopoledne
v ergoterapeutické dílně domova.

Podzim je nejvhodnějším obdobím pro výsadbu dřevin, a tak i naše město přistoupilo k další výsadbě na
území veřejné zeleně.

Po
zaklepání otevíráme
dveře a vstupujeme
do
místnosti,
z
níž na nás dýchá příjemná
atmosféra.
Děti to cítí a
není znát jakýkoliv ostych.
Místnost
je
plná usměvavých tváří babiček,
jednoho dědečka a vstřícných
pečovatelek. Všichni mají právě plné ruce práce, ale vítají nás
vlídnými pohledy a s otevřenou
náručí. Na uvítanou dostáváme
krásné dárky: ručně šité hračky
a něco na zub. Ani děti nejdou
s prázdnou a na tuhle návštěvu
s sebou nesou obří obrázek doplněný vtipnými hláškami o životě.
Nestačíme se divit, kolik krásných věcí tu vzniká přímo před
námi. Šité hračky a dekorace, korálkové náramky a náhrdelníky,

pletené
věnečky z papírových proužků, ozdobná
klubíčka, indiánské lapače
snů a mnoho
dalšího.
Krásným překvapením je
pro
tygříky
společné tvoření andělíčků, které
připravily pečovatelky. Obě skupiny se brzy promísí a o zábavu je
postaráno. Někdo se víc zapojí rukama, jiný povídáním a další třeba úsměvem a pozorováním toho
cvrkotu. Všechno k tomu patří
a všem je nám tak dobře.
Na památku si tu ještě kupujeme nějaké drobnosti a hřeje nás
u srdce, že výtěžek z prodeje
půjde na zřízení speciální odpočinkové místnosti přímo v tomto
zařízení. Děkujeme a těšíme se
na nějaké další společně strávené
chvíle.

Lucie Ruterlová – ředitelka mateřské pohybové školičky Neposedný tygřík
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Nové stromky jsme vysázeli v 11 různých lokalitách Mníšku, Rymaně
a Stříbrné Lhoty. Jednalo se buď o zcela novou výsadbu, nebo byla
doplněna stávající zeleň či provedena výměna za uhynulé stromky.
Zvolili jsme pestrou škálu druhů dřevin, např. ve Sluneční ulici pod
Skalkou vznikla nová alej jeřábů, dětská hřiště budou v budoucnu stínit
dub, platan, olše či topol.
lokalita

druh stromu

počet ks

ulice Sluneční

jeřáb muk
habr obecný
borovice těžká
topol balzámový
olše šedá
švestka
muchovník hladký
hloh "Paul Scarlet"
olše šedá
dub zimní
platan
topol osika
líska turecká
javor klen
olše
líska turecká
hloh
javor mléč
třešeň
javor klen

30
33
1
2
1
6
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1
5
1
1
1

hřiště u Draka
příjezdová cesta ke škole

nové sídliště

fotbalové hřiště
Stříbrná Lhota - hřiště
ulice 9. května
Náměstí F.X. Svobody
Skalecká ulice - park
hřiště Rymaně
za dálnicí

jir

ieekologie

Do komunitní výsadby stromů se můžeme zapojit všichni

M

inisterstvo životního prostředí (MŽP) spustilo dotační
program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných
prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak
do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý. Dotační
program na komunitní výsadbu stromů je vyhlášen v rámci Národního
programu Životní prostředí pod číslem 9/2019.
Jiřina
Romová
Odbor vnitřních věcí
Mezi námi je řada aktivních spoluobčanů,
kterým není lhostejné, jak rychle mizí stromy
z okolí našich domů i z volné krajiny a chtějí
sami přiložit ruku k dílu. Finanční podpora
MŽP je proto mířena zejména na tyto akční
místní komunity. Nový dotační program je
postaven na dobrovolnické práci, má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje
veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči.

Výše příspěvku: 20 000 Kč – 250 000 Kč
Maximální míra podpory:
100 % ze způsobilých výdajů
Tyto prostředky pomohou dobrovolníkům
osadit listnatými stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí. Jediné zásadní kritérium,

které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní
vztah k místu výsadby. Tuto podmínku může
zájemce z řad fyzických osob prokázat trvalým
bydlištěm, nájemní smlouvou, nebo vlastnictvím pozemku, v případě právnických osob
bude úřad požadovat sídlo nebo působnost
v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Výše dílčích podpor na jeden vysazený strom:
Kategorie stromu

Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 8 až 10 cm
Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 10 až 12 cm
Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 12 cm a více

Pořízení stromu Pořízení závlahy

1 500 Kč/ks
3 000 Kč/ks

1 000 Kč/ks

4 000 Kč/ks

Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje organizátorům komunitního sázení ex-post plných 100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči
o nové stromy. Příspěvek bude možné čerpat
například na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích

vaků, ale i na zajištění odborného posudku
a související publicity. Naopak do nákladů nebude možné zahrnout lavičky ani jiný mobiliář
či doprovodné prvky a nepočítá se ani s úhradou prací spojených s výsadbou, u kterých se
předpokládá zapojení dobrovolníků z místní
komunity jako je třeba příprava půdy či vykopání jamky.
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) garantuje jednoduchou administrativu a rychlé
zpracovávání žádostí. V praxi to znamená, že
do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti
a realizaci výsadby mu bude do tří týdnů od
uzavření smlouvy odeslána dotace.
Výsadbu však není možné provádět zcela na
vlastní pěst, zcela nekontrolovaně. Je třeba
zvolit dřeviny vhodné pro dané stanoviště
s ohledem na ochranná pásma a technická
omezení. Z toho důvodu bude SFŽP požadovat, aby na podpořené projekty dohlížel odborník s relevantním vzděláním, byl zpracován
odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka
pozemku. O vysazené stromy je žadatel také
povinen pečovat, a to po dobu následujících
10 let.

Kdo může žádat?

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem
k místu realizace projektu (s výjimkou politických stran a hnutí) - tzn. místní organizace,
úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny
aktivních lidí i
Více informací o tomto dotačním programu
najdete na:
www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

Listopadového úklidu
Mníšku se zúčastnil
rekordní počet
dobrovolníků
Martina Pochmanová
zastupitelka a organizátorka
úklidů Mníšku

I přes mrazivé ráno se posledního
letošního úklidu zúčastnilo zatím
nejvíce lidí. Na místo srazu, kterým
bylo parkoviště před zámkem, dorazilo v neděli 10. listopadu nečekaně 35 osob a 3 psi.
Tentokrát jsme se pustili do obtížně přístupného terénu a odpadků zbavili svahy nad zámeckým rybníkem a jejich okolí, vč. prostoru
parkoviště. K nejpodivnějším úlovkům patřily
část keramické toaletní mísy, sportovní boty
zahraniční výroby, plechové blatníky od dětského kola nebo doslouživší vzduchový filtr
z auta. Z vyhlídky nad rybníkem, oblíbeného
to místa pařeb mníšecké mládeže, jsme, kromě několika pytlů skleněných střepů a plechovek od piva, odnesli i zdemolovanou kovovou
lavičku.

„Byla jsem mile překvapena
z poměrně vysoké účasti na
dnešním úklidu. Je vidět,
že čím dál více lidem není
lhostejné, v jakém prostředí
žijí a rádi několika hodinami
měsíčně přispějí k tomu, aby
udělali Mníšek hezčí.“
Během roku 2019 se konaly celkem čtyři dobrovolnické úklidy, v rámci kterých se podařilo
vyčistit prostor v okolí silnice u Kovohutí (28. 4.
a 16. 6.), Hladový vrch s tzv. ďolíky (22. 9.) a svahy nad zámeckým rybníkem (10. 11.). Výsled-

Průměrná doba rozkladu odpadků v přírodě:
nedopalek cigarety s filtrem

15 let

igelitový sáček

25 let

žvýkačka

50 let

plastový kelímek
hliníková plechovka od nápojů
PET láhev
pneumatika
sklo
polystyren

70 let
400 let
450 let
stovky let
tisíc a více let
desetitisíce let a více

kem těchto úklidů byly přes dvě tuny sesbíraných odpadků, které by se v přírodě rozkládaly
několik stovek i tisíců let.
Další úklid se uskuteční v dubnu 2020, lokalita
bude upřesněna.
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zajímavosti

Magdaléna, o.p.s. oslavila 22. narozeniny
Už 22 let pomáháme lidem vystoupit ze začarovaného
kruhu bolavé duše, napětí a vnitřní nesvobody jménem ZÁVISLOST.
Každý rok připravíme 3 500 dětí tiž nebyla v naší zemi ještě běžně
a mladých na vstup do života. dostupná zařízení, která by nabízela vhodný
Každý rok potyp léčby zámůžeme k nevislostí. Jejím
závislosti 1 500
úsilím
bylo
lidem. V rámci
dát
zvláště
léčebných promladým lidem
gramů zlepšanci k návratu
šujeme denně
do normálníživot 50 rodiho, zdravého
nám. Nad svou
života. Magzávislostí vítězí
dalénu pojme70 % našich
noval kardinál
klientů, kteří
Miloslav Vlk,
se vrací zpět ke
přítel rodiny
svým rodinám,
K aplanov y,
do společnosČíslo transparentního účtu a jeho
který
jezdil
ti, k čistému
pohyb naleznete zde https://
odpočívat do
životu.
www.csas.cz/cs/transparentniBarokního areDne 7. 11. 1997
-ucty#/020036-0388061319/
álu Skalka, kde
organizaci zaMagdalena,-o.p.s nebo můžete
stojí i kostelík
ložila paní Mapřispět jednoduše přes darovací
sv. Máří Magrie Kaplanová
dalény. Název
portál https://www.darujme.cz/
společně
s
naší organizaprojekt/1201276.
městem Mníce pocházející
šek pod Brdy.
Manželé Kaplanovi vychovali od patronky sv. Máří Magdalény
10 dětí. Byli aktivními odpůrci vypovídá sám za sebe.
předlistopadového režimu a těs- Pouze do 31. 12. 2019 je otevřeně se propojili se zahraničními na prodloužená veřejná sbírka na
duchovními centry, stejně jako auto do naší terapeutické komus českým katolickým disentem. nity. Auta, které zajistí mobilitu
Navzdory oddanosti rodině mu- klientů, terapeutů a všeho, co je
seli manželé Kaplanovy čelit těžké nutné pro naši smysluplnou práci:
životní zkoušce v podobě dro- prevenci a léčbu závislostí u dětí
gové závislosti dvou jejich synů. a dospělých.
Právě tato skutečnost přivedla Děkujeme za Vaši podporu!
paní Kaplanovou k další aktivitě.
Petra Čermáková
V polovině devadesátých let toza Magdaléna, o.p.s

Ukončení provozu pobočky České
spořitelny v Mníšku pod Brdy
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim
klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí.
Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry
jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových
místech, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme
po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 20. prosince 2019 ukončíme provoz naší pobočky v Mníšku
pod Brdy. Bankomat zůstane i nadále v provozu.
Klienty o připravovaných změnách pochopitelně s předstihem informujeme. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak
nezmění. V budově Městského úřadu Mníšek pod Brdy na adrese Dobříšská 183 bude nadále klientům k dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu
mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také jiné možnosti obsluhy účtu - internetové a mobilní bankovnictví. Všechny jsou dostupné 24 hodin denně. Kompletní služby
poskytne klientům také kterákoli jiná naše pobočka. Nejbližší pobočka
je v Dobříši na Mírovém náměstí, má otevřeno každý pracovní den.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna a.s.

8

Rymaňské
Vánoce aneb
rozsviťte si
svíčku
o Štědrém
dnu i letos
Milí sousedé
a milé sousedky,
i letos Vás srdečně zveme o Štědrém dnu na společné zapalování
svíček v kapličce.
Sirky i svíčky budou opět připraveny. Kaplička pro Vás
bude otevřena po celé odpoledne a večer. Udělejte si
příjemnou procházku a přijďte si s celou rodinou pro
malinkou dávku nefalšované vánoční atmosféry.
Počátkem listopadu 2019 naši kapličku vykradl dosud neznámý pachatel, který poškodil zámek na železné mříži, vnikl dovnitř a odcizil sošku
Panny Marie Svatohorské. Sošku do kapličky věnovali letos v létě manželé Hrubí, kteří ji zakoupili za 5 000 Kč. Kapličku, která je zasvěcena
Panně Marii Svatohorské, zdobila její soška tak pouze necelé 4 měsíce.
Chtěl jsem vás letos poprosit (pokud budete samozřejmě chtít) také
o malý příspěvek na nákup nové sošky Panny Marie Svatohorské. Zároveň připravujeme lepší zabezpečení kapličky. Všem předem velice děkuji.
Teď nezbývá nic jiného než popřát, ať jsou tyto Vánoce obzvlášť veselé
a šťastné.
Luboš Kožíšek – zastupitel

isport

Aerobičky z BiosFitu letos vybojovaly 21 zlatých medailí

L

oučíme se s uplynulým
rokem, který byl pro náš
spolek rokem skvělých
zážitků a sportovních výzev. Jsem
ráda, že se nám již tradičně podařilo
otevřít mnoho sportovních kroužků
pro holky i kluky, závodní aerobik pro
děti a pestrou nabídku cvičebních
lekcí pro dospělé.

Medailové úspěchy děvčat

S dětmi ze závodního oddílu jsme společně
objeli jednadvacet závodů konaných ve dvanácti městech. Holky vybojovaly 21 zlatých,
19 stříbrných a 14 bronzových medailí, staly
se vícemistryněmi republiky v kategorii show
a velkým úspěchem bylo vítězství Natálky Malkusové v celorepublikovém finále. Pro všechny naše děti jsme uspořádali čtyři tématické
týdny, které zpestřily tradiční tréninky. Vyrazili
jsme na zimní i letní sportovní soustředění na
Monínec a během studených podzimních dní
zahřívali svaly na podzimních soustředěních
v domácím prostředí mníšecké tělocvičny. Vyrazili jsme tužit kolektiv nejen maminek, ale
i tatínků na Šumavu a čistě ženský víkend se cvičením uspořádala trenérka Martina Štufková.

Pořádání vlastních sportovních
závodů

Díky velké pomoci trenérů a dobrovolníku se
nám podařilo uspořádat spoustu krásných akcí

Mníšecká rošáda bude
počtrnácté
V sobotu 7.12. 2019 od 10 hodin se
v Městském kulturním středisku v
Lipkách uskuteční 14. ročník Šachového turnaje Mníšecká rošáda.
Hrát se bude tzv. švýcarským systémem v
tempu 2x 10 minut na partii. Výsledky budou
hodnoceny zvlášť pro kategorii dospělí i děti a
mládež do 15 let. Pro vítěze budou připraveny
hodnotné ceny.
Pořadatelé, kterými jsou opět Šachový klub
Mníšek pod Brdy, Oáza Mníšek pod Brdy a
Městské kulturní středisko Vás zvou a těší se na
vaši účast.
Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou
adresu novak.vladimir@volny.cz, v případě
nenaplněné kapacity je možné se přihlásit nejpozději do 9:30 na místě konání turnaje.
Startovné: dospělí 100 Kč, děti (do 15 let) 50
Kč.

nejen pro děti, ale i dospělé. Zahajovací akcí
celého roku byl ples našeho spolku, kde jsme
měli šanci vidět se jinak než v teplákách. Dále
jsme uspořádali dva závody ve sportovním
aerobiku, první z nich byl určen začínajícím
dětem, protože se snažíme podporovat všechny děti, které mají o cvičení zájem a cvičení je
baví. Druhý závod byl vrcholem aerobikové
sezóny, jelikož se jednalo o MČR II. VT gymnastického aerobiku, kterého se účastnilo přes
1 300 závodníků z celé republiky. Pro děti
z našeho oddílu jsme uspořádali vlastní závody v soutěžním aerobik master class, které si
děti hlavně pořádně užily. V červnu jsme již
tradičně podpořili olympijskou nadaci organizací olympijského běhu. Výtěžek ze startovného byl věnován nadaci, která podporuje mladé

sportovce ze sociálně slabších rodin. Netradiční sportovní disciplíny jsme vyzkoušeli u Zadňáku na společné akci Hurá Prázdniny, kterou
podpořila i Česká unie sportu.
Za každou takovou akcí, každým závodem
nebo tréninkem je schováno velké úsilí trenérek, cvičenců, rodičů, dobrovolníků a všech
přátel našeho spolku. S velkou pokorou
a úctou děkuji všem, kteří nás celý rok podporují, chodí cvičit, pořádají akce a pomáhají
nám. Bez vás by to prostě nešlo!
Za celou #biosfitcrew přeji všem našim členům, ale i ostatním čtenářům klidné a pohodové svátky a aktivní vstup do nového roku.
Linda Sevaldová – předseda

Zahořanští běžci zakončili sezónu v Motole
Běžci SK Zahořany
ukončili úspěšnou
běžeckou sezonu
v neděli
3. listopadu 2019
na golfovém hřišti
v Motole v rámci
finále seriálu
terénních
a krosových
závodů Mizuno
Trail Running Cup.
Ani zde se ve velké
konkurenci více než
500 běžců neztratili. Michala Matysová z Mníšku obsadila
10. místo mezi ženami
v absolutním pořadí na

5 km, Honza Bulan doběhl na
7. místě mezi muži v absolutním
pořadí na stejné trati a Jiří Honců (na snímku v modrém dresu
s číslem 23) získal 5. místo v kategorii M69 (muži 60-69 let) na

10 km. Jiří Honců vybojoval také
celkové prvenství v bodování
celého seriálu ve své kategorii
s celkovým ziskem 527 bodů.
David Horyna – SK Zahořany
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Danny Hauková Havlíková: Do Mníšku jsem přišla za láskou

N

arodila se a vyrůstala
na druhém konci
republiky, do Mníšku
pod Brdy přišla před 3 lety za
svou láskou. Už by neměnila,
Mníšek a Brdy ji natolik okouzlily,
že ji inspirovaly k napsání
pohádkové knížky
s názvem Příběhy Puntíka
a medvídka Kajiňuška z Brd.
Libor Kálmán
Jak jste se dostala do Mníšku?
Do Mníšku jsem se přivdala. Svého budoucího
manžela Honzu Havlíka jsem potkala na jedné
z modelingových akcí, na kterou se přišel podívat. V jedné pauze mezi předváděním jsme
si spolu povídali a zjistili jsme, že máme mnoho společného: on tiskař, já knihovnice. To byl
vlastně začátek našeho vztahu.
Nepřemlouvala jste ho, aby vás následoval
na severní Moravu?
Vůbec ne. Bylo mi jasné, že Honza tu má zázemí i rodinnou firmu, která se předává z otce
na syna. I když mám v Karviné rodinu a přátele, tak mi bylo jasné, že musím jít do Mníšku.
Svého přestěhování ale rozhodně nelituji, od
prvního okamžiku mi Mníšek učaroval, hrozně
se mi líbí, jak město, tak i jeho okolí. Zdejší lidé
jsou moc fajn.
Nedávno jste vydala knihu pohádek z Brd,
je to vaše prvotina?
Je to moje první vydaná knížka, ale psát jsem
začala už mnohem dříve. Svou první pohádku
jsem napsala ve svých 8 letech a byla o medvídkovi a létajícím závoji. Myslím, že ji má moje
maminka ještě někde schovanou. Hodně produktivní jsem začala být až v pubertě, kdy jsem
psala zamilované dívčí románky podle vzoru
mé oblíbené autorky Lenky Lanczové.
Co vás vedlo k napsání pohádkové knížky?
Rozhodla jsem se ji napsat v době těhotenství a měla být jen pro mého syna. Tehdy jsem
stihla napsat pár prvních stránek a dokončila
jsem ji až okolo synových prvních narozenin.
Pohádkový příběh jsem zasadila do Mníšku
a okolní přírody, snažila jsem se čerpat z místních reálií i pověstí. Časem mě napadlo, že
bych mohla pohádky předčítat také dětem
v družině ZŠ Komenského 886, kde jsem působila před nástupem na rodičovskou dovolenou. To mě pak postupně přivedlo na myšlenku objíždět knihovny, školky a pořádat pro
děti autorská čtení a besedy. V budoucnu bych
ji chtěla vydat také jako audioknihu.
Jak vás napadlo situovat příběhy do Brd?
Já Brdy dříve neznala, poznávat jsem je začala
až se svým manželem. Při společných výletech
jsme navštívili mníšecký zámek, Skalku, Hřebeny, lesy nad Kytínem a další kouzelná místa.

10

Danny Hauková Havlíková
(*1984 v Karviné)

Do svých 32 let žila na severní Moravě,
od roku 2016 bydlí v Mníšku pod Brdy.
Pracovala jako knihovnice v ostravské univerzitní
knihovně a na dětském oddělení karvinské knihovny.
V Mníšku působila jako asistentka pedagoga a vedoucí
vychovatelka v družině v ZŠ Komenského 886.
V současné době je na rodičovské dovolené.
S manželem Honzou Havlíkem, mníšeckým rodákem,
mají syna Spytihněva Miroslava.
Informace o knížce „Příběhy Puntíka a medvídka
Kajiňuška z Brd“ najdete na www.tiskarnamnisek.cz.
Působily na mě od začátku pohádkově, a tak
jsem neváhala sem zasadit i svůj příběh. Jeho
prostřednictvím se tak mohou děti i jejich
(pra)rodiče seznámit s mníšeckými pověstmi
a zajímavými místy v okolí jejich bydliště.
Zaujal mě její název, kdo je Puntík a kdo
Kajiňuško?
Jména hlavních postav jsem převzala ze svého nejbližšího okolí. Kajiňuško je můj plyšový
medvídek, kterého jsem dostala v 16 letech od
své první lásky. Společně jsme ho pojmenovali
Karlík a časem jsme ho předělali na Kajiňuška.
Všude jsem ho brala s sebou, byl mým společníkem v radostech, jindy jsem do jeho kožíšku
skrývala svoje slzy.
Puntík je moje, asi 10 let stará přezdívka,
ke které jsem přišla díky své zálibě v nošení
puntíkatých šatů. Moji nejbližší kamarádi mě
dodnes oslovují Puntíku.
Na jaké čtenáře se vaše knížka zaměřuje?
Je určena především předškolním dětem, kterým ji mohou předčítat rodiče nebo prarodiče.
Snažila jsem se ji nepsat jen jako zábavu, ale
chtěla jsem do ní vložit i pár ponaučení, která
čtenářům srozumitelnou formou přinášejí obě
hlavní postavy. Puntík vystupuje jako moudrá holčička a Kajiňuško je spíš zlobidlo. Jsou
v ní zmínky o škodlivosti sladkostí, o tom, jak
si děti neváží hraček, o jejich nechuti uklízet
nebo o nepopulární návštěvě zubaře.
Myslím, že se povedly i ilustrace, které dělala
má rodinná přítelkyně Nikol Letochová.
Kromě psaní se věnujete také plus size modelingu. Co vás k němu přivedlo?
K plus size modelingu jsem se dostala ve svých
20 letech, kdy jsem byla oslovenak focení do

katalogu všech velikostí. Nějakou dobu jsem
nad tím přemýšlela a nebyla jsem si jistá, zda
zvládnu propagovat něco, s čím nejsem sama
spokojená a pořád to řeším dietami.Nakonec
mě přesvědčilo to, že na nás baculky (mám velikost 50) v té době nebylo pěkné oblečení, vše
působilo usedle. Prošla jsem si tím i sama, když
jsem měla jít na bratrovu svatbu, ale nemohla jsem nikde sehnat žádné elegantní módní
oblečení. Začala jsem tedy fotit a také předvádět na různých akcích. Největší vzestup jsem
zažila díky Ne-Obyčejným ženám. Společně
se dvěma kamarádkami Gábi a Mili jsme fotily
tématické outfity. Takže ženy věděli, kde můžou oblečení sehnat. U nás funguje celá řada
komunit baculek, které pro sebe pořádají společenské akce, na které zvou i módní značky.
Takový výrobce nadměrného oblečení si pak
objedná nás, plus size modelky, které předvádíme divačkám čili potencionálním zákaznicím, jejich modely.
Nechyběl vám modeling během rodičovské
dovolené?
Během těch dvou let na rodičovské dovolené
už mi modeling a společnost začali chybět,
a tak jsem se loni přihlásila do soutěže „Miss
baculaté křivky“ a v rámci výběrových kol jsem
postoupila až do finále. Už jsem měla připravenou i volnou disciplínu, kdy jsem chtěla
lepidlem nakreslit na plátno obraz Marilyn
Monroe a pak ho nahodit třpytkami. Z osobních důvodů jsem ale měsíc před finále musela ze soutěže odstoupit. I přes to, že jsem
to nakonec vzdala, tak mi to přineslo spoustu
nových zkušeností. Především jsem se začala
objevovat znovu na veřejnosti, udělala si nové
přátele a získala nové zakázky na předvádění.
Moderní společnost je ke kyprým tvarům
kritická. Jak jste se se svými křivkami
vyrovnaly vy?
Kypré křivky mám už v genech a díky rodičům
jsem ani nikdy nestrádala. I když mně má postava přinášela a přináší slušné výdělky, přesto
jsem se se svým tělem dlouho nechtěla smířit
a od 10 do zhruba 30 let jsem zkoušela různé
diety. Ty samozřejmě provázel jojo efekt, kdy
jsem shodila 10 kg, ale zanedlouho nabrala
20 kg. Postupem času mi došlo, že já nikdy
štíhlá nebudu. S dietami jsem přestala teprve
v době, kdy jsem potkala Honzu, kterému vyhovuji taková, jaká jsem. Zaměřuji se už pouze
na to, abych měla lepší kondičku a zpevnila se.
Proto jsem začala chodit do fitka, kde mi sestavili trénink podle potřeb a možností mého těla.
Co pro vás modeling znamená?
V rámci svých aktivit chci baculkám ukázat,
že mohou být hezké a nemusí se někde schovávat doma. Můžou jít do společnosti nebo
na ples a mít krásné šaty.Pomáhám jim získat
ztracené sebevědomí. Dříve byly v katalozích
modely až do velikosti 60, ale měly je na sobě
hubené modelky. Baculky si nebyly pak jisté,
jak v tom budou vypadat ony, a tak si je raději
nepořídily. Ale když nadměrné oblečení předvádějí plus size modelky, tak už ženy vidí, že to
vypadá dobře a bude jim to slušet.
My nechceme propagovat obezitu. Chceme
jim ukázat, že i žena plnějších tvarů může vypadat elegantně a sexy.
Celý rozhovor najdete na
www.zpravyzmnisku.cz.

rkultura
krátce z okolí

Nenechte si ujít vánoční, silvestrovský Školáci z Oázy poznávali pražské památky
a zkoumali mníšeckou kroniku
a novoroční program na zámku
Během adventu se mohou návštěvníci přijít naladit
na sváteční atmosféru na speciální Vánoční prohlídky
zámku.

Během podzimních měsíců čekal na školáky z Lipky
zajímavý program spojený s dějinami Mníšku i naší
republiky.

Prohlídky
provádí
pohádková průvodkyně, jsou určeny
zejména
rodinám
s dětmi, ale nejen
jim. Vítáni jsou také
dospělí návštěvníci,
kteří se budou chtít
odreagovat od předvánočního
stresu,
shánění, nakupování, smejčení a pečení
a místo toho si u nás
raději v klidu a pokojně užijí čas nadcházejících a pro mnohé nejkrásnějších svátků v roce.
Vánoční prohlídky se budou konat o víkendových dnech 30. 11.
a 1., 7., 8., 14. a 15. prosince. Procházet budou slavnostně vyzdobenými
reprezentačními místnostmi zámku a návštěvníci si při nich poslechnou
vyprávění o méně či více známých vánočních zvycích, některé z nich si
třeba i vyzkouší a určitě se pobaví. Dozvědí se například, proč si mazat
tváře medem nebo omotávat stůl silným provazem, vyzkouší si stoupnout na sekyrku, věštit svou budoucnost nebo hodit botou.
Otevřeno pro veřejnost bude také na přelomu roku. Na Silvestra 31. 12.
dopoledne od 10 do 11:15 hodin i na Nový rok 1. 1. odpoledne od 13:15
do 14:30 jsou na programu klasické prohlídky dvou zámeckých okruhů
a po oba dny se budou konat také speciální prohlídky s pohádkovým
vyprávěním pro děti. Na Silvestra v 11:30, na Nový rok ve 14:45 hodin.
Na prohlídky doporučujeme rezervaci.

Podzim v Lipce

Marie Charvátová – koordinační pracovník SZ Mníšek pod Brdy

Lipka se rozrůstá. V tomto školním roce přibyly do Klubu domácích školáků Lipka Mníšek čtyři nové děti, takže nás je již celkem 12, z toho pět
prvňáčků a sedm druháků. Nezahálíme a snažíme se výuku co nejvíce
doplňovat zážitky i pro okolí užitečnými činnostmi. Posuďte sami.
V září jsme se seznamovali s Mníškem, podnikli jsme houbařskou výpravu do Kytína, zorganizovali úklid Pivovárky a návštěvou kostela sv. Václava si připomněli svátek tohoto našeho patrona. V říjnu jsme se spolu s
přípravným ročníkem ZŠ vypravili za starými pověstmi na Vyšehrad (na
snímku), seznamovali se s Pražským hradem a sbírali materiál na domeček pro hmyz. V rámci projektu k výročí založení republiky jsme porovnávali dnešní Mníšek s tím, jak vypadal před 100 lety. Za tím účelem
jsme také navštívili Státní archiv v Dobřichovicích, abychom prostudovali mníšeckou kroniku, která je zde uložena. V listopadu jsme v rámci
tématu „Čas“ navštívili Muzeum hl. m. Prahy, kde jsme shlédli program
Kalendář a výstavu k výročí 17. listopadu 1989.
Zuzana Bartáková, lektorka

Mateřské centrum Oáza

V nových prostorách Pavilonu to žije, otevřeno je každý všední
den od 8:30 do 12:00.
Během čtvrtků, když je Miniškolička (program pro rodiče s dětmi), bývá
otevřeno od 9:30 do 12:00. Pohrát si můžete přijít už i každou středu
odpoledne – mezi 14. a 17. hodinou nebo 15. a 18. hodinou.
Vstupné do herny je 50 Kč/rodina – v ceně je malé občerstvení, možnost tvoření, půjčení vybavení aj.
Aktuální informace naleznete na facebooku Mateřské centrum Oáza
nebo webu oaza.mnisek.cz/mc.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na další společná setkání.
Tereza Kovandová, koordinátorka MC Oáza

Město Mníšek pod Brdy, ZŠ Komenského 420, Římskokatolická církev Mníšek pod Brdy a Brdský Zálesák
si Vás dovolují srdečně pozvat na

KNOFLÍKOVÝ TRH
A SVĚTLO ADVENTNÍ

neděle 1. 12. 2019 od 13:00
náměstí F. X. Svobody a ulice Nádražní
Těšit se můžete na vystoupení žáků ZŠ Komenského 420 a ZUŠ Řevnice/pobočka
Mníšek pod Brdy, dětí ze spolku Bios Fit, vystoupení Martina Škanty, který zahraje
koledy na dudy, sváteční adventní slovo, odhalení sochy mnicha, krátkou bohoslužbu
v kostele s vystoupením Mníšeckého chrámového sboru
Knoflíkový trh budou moderovat žáci ze ZŠ Komenského 420

v 17:30 dojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a výzdoby
Přijďte se vánočně naladit, pokochat se ozdobenými stromečky, zakoupit dárečky a ochutnat dobroty.
Děkujeme Restauraci SOKOLOVNA za polévku a čaj pro prodávající děti!
www.mnisek.cz
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Obyvatelé Mníšku si připomněli

D

ruhý listopadový týden
byl ve znamení oslav
svobody a demokracie,
které zažíváme posledních 30 let.
V rámci Týdne demokracie jsme
se mohli zapojit do akcí, které
upomínaly na dobu, kterou většina z
nás ještě zažila.

nali na dobu, ve které básník a písničkář Kryl
psal a interpretoval svou geniální tvorbu. Na
časy, kdy v zemi vládla všemocná komunistická strana pod ochranou i dozorem sovětské
okupační armády, odpůrci režimu byli perzekuováni, byl potlačován vlastní názor, a kdy
slova jako „svoboda“ či „demokracie“ byly jen
planým pojmem.

a míčky trefovali zavěšené pneumatiky. Dalším zastavením upomínající na časy německé
okupace byl rok 1945, kde se stavěly z krabic
barikády. Sportovně byl pojat rok 1948, kde
na účastníky čekal běh (vzpomínka na zlatou
medaili Emila Zátopka) a hokej (stříbrní čeští
hokejisté na ZOH). Na dobu před 51 lety byl
zaměřeno stanoviště, kde se trefoval tank sestavený z papírových krabic. Poslední zastavení se týkalo roku 1989, a tak se přelézala „berlínská zeď“.

Den válečných veteránů

Večernímu lampionovému průvodu předcházely pietní akty u pomníků obětem světových
válek na mníšeckém hřbitově a na náměstí.
Tyto vzpomínkové akce se konaly u příležitosti Dne válečných veteránů. Položením kytic
v barvách české trikolóry jsme se poklonili

Jana
Dušková
kulturní referentka

Lampionový průvod
Karel Kryl v Pavilonu

Týden demokracie jsme symbolicky zahájili v sobotu 9.11. koncertem písní Karla Kryla
v podání hudebního uskupení Arpeggio. Před
zaplněným velkým sálem Pavilonu zahráli čtyři mladí hudebníci Krylovy hity v netradiční
úpravě pro zpěv, kytaru, klarinet a harfu. Při
poslechu písní jako Bratříčku zavírej vrátka,
Veličenstvo kat nebo Anděl jsme zavzpomí-

Tradiční lampionový průvod se konal v pondělí 11.11. a byl věnován Světlu svobody
a demokracie. Organizátoři si pro děti i jejich
dospělé průvodce připravili okružní trasu
s celkem šesti zastaveními, které upomínali na
významné roky českých dějin. První zastávka
byla zaměřena na rok 1918, kdy děti skládaly
českou vlajku z různobarevných komponentů
všemožných tvarů. Oblíbeným stanovištěm
byl rok 1939, kde se děti měnily na partyzány

inzerceinzerce

12

KULTURA

30. výročí sametové revoluce
památce vojáků, kteří nám vybojovali samostatnost v 1. světové válce. Vzdali jsme čest
statečným spoluobčanům, kteří se nesmířili
s německou okupací Československa a během
následující světové války ho pomáhali osvobozovat. Nezapomněli jsme ani na české vojáky
v moderních konfliktech, kteří za hranicemi
střední Evropy pomáhají hájit demokratické
myšlenky a zásady.

Debata Udržitelný Mníšek 2030

Ve velkém sálu Pavilonu se ve středu 13. 11.
konala debata o udržitelném Mníšku 2030.
Během dvouhodinového programu vystoupil
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček,
architekt nového administrativního centra Michal Postránecký, zástupkyně Charity ČR Šárka
Zápotocká a starostka Mníšku Magdalena Davis. Řečníci se zaměřili na témata spojená se

současným rozvojem
světa a jeho udržitelností, jaké dostupné
a čisté energie by se
v Mníšku v blízké budoucnosti mohly využívat či zda naplníme potřeby současné
generace bez toho,
abychom ohrozili generace budoucí. Pozorností pro všechny
účastníky byly síťové
tašky z recyklovaného materiálu se znakem města.

Týden demokracie pro školáky

V pátek 15.11. se přes 800 žáků ze ZŠ Komenského 420 shromáždilo na prostranství
před Pavilonem, aby si společně připomnělo
události odehrávající se před 30 lety. Pro tuto
příležitost si přinesli vlastnoručně vyrobené
české vlajky a transparenty s hesly o svobodě
a demokracii. Během svého projevu zavzpomínala starostka Magdalena Davis na dobu,
kdy sama chodila na mníšeckou základní školu a prožívala nadšenou atmosféru spojenou
s pádem totalitního režimu v listopadu 1989.
Účastníci shromáždění si vyposlechli písně
Marty Kubišové „Modlitba pro Martu“ a Jaroslava Hutky „Náměšť“, po kterých následovala
státní hymna.

Shromáždění u sochy Svobody

Důstojným zakončením Týdne demokracie
bylo shromáždění občanů na náměstí u sochy F.X. Svobody v neděli 16.11., jehož součástí bylo i vyzvánění kostelních zvonů, které
bylo odstartováno přesně v 17:11 po celé ČR.
Asi tři stovky účastníků vyslechly prezidentský projev Václava Havla z roku 1990, který
byl promítán na kostelní zeď a zakončen byl
spontánním zpěvem naší státní hymny. Děti
i dospělí zapalovali svíčky ve tvaru symbolického srdce a čísla 30. Během projevů zazněla
z úst organizátorek akce aktuální potřeba hájit
principy svobody a demokracie také v dnešní době, kdy ve společnosti sílí extremismus
a z nejvyšších míst jsou patrné tendence na
jejich omezování a potlačování.

inzerceinzerce
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vítání občánkův

Mníšek přivítal 17 nových občánků
Ve dnech 13.-14. listopadu 2019 jsme přivítali 17 nových občánků
Mníšku pod Brdy, z nichž 9 bylo děvčat (z toho jedna dvojčátka)
a 8 chlapců. V obřadní síni městského úřadu je slavnostně přivítala zastupitelka Marie Šretrová, o doprovodný kulturní program se
postaraly děti z mníšecké MŠ 5. května pod vedením paní učitelky
Miroslavy Kubové.
Příští Vítání občánků se uskuteční na přelomu února a března 2020.
foto: Petr Marhoul

Anna

maruška

čeněk

daniel

elena

emily

jachym
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vítání občánků

jan

luisa

martin

max

mikuláš

oliver

stella

štěpánka

tomáš

veronika
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blahopřejeme

poděkování

Město Mníšek pod Brdy se prostřednictvím
starostky Magdaleny Davis připojilo ke gratulantům, kteří 30. října 2019 popřáli k výji-

paní Miladě
Francové, která oslavila 100. narozeniny a je tak nejstarší občankou Mníšku.
mečnému životnímu jubileu

Upřímně gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
pohodu a spokojenost do dalších let.

Město Mníšek pod Brdy se prostřednictvím
starostky Magdaleny Davis a místostarostky
Dany Dalešické připojilo ke gratulantům, kteří 12. listopadu 2019 popřáli k výjimečnému
životnímu jubileu panu Daliborovi Bosá-

kovi, který oslavil 100. narozeniny,
a je tak nejstarším mužem Mníšku. Upřímně
gratulujeme a přejeme pevné zdraví, radost
a spokojenost do dalších let.
Diamantová svatba
manželé Jindřich Jarý a Božena Jará
Přijměte upřímné blahopřání k významným
dnům Vašeho společného života – vzácnému
výročí – diamantové svatbě – šedesáti letům
společného života od uzavření manželství,
šedesáti letům lásky, trpělivosti a tolerance –
stejně jako k významným životním jubileím –
85 let a 80 let.
Přejeme Vám do dalších společných roků mnoho zdraví, radosti, lásky, pohody a úsměvů.

Nové knihy v městské knihovně
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
DŽUNGLE V KUCHYN
Ivanka Devátá
Autorka s nadsázkou sobě vlastní
probírá se čtenáři svůj vztah ke
kuchyni od mládí až do dneška.
HOLKY TO NĚKDY NEMAJ LEHKÝ
Radkin Honzák
Říká se, že žena vydrží víc než kůň.
A kolik toho vlastně vydrží kůň?
Hodně, i když se někdy splaší,
začne vyvádět a občas jde dokonce
hlavou proti zdi. Ať to stojí, co to
stojí.
HRA NA NIKDY
Jeffery Deaver
Krimithriller z pera klasika žánru
přivádí na scénu hrdinu nové řady
příběhů - lovce odměn Coltera
Shawa.
KRONIKA ZÁNIKU EVROPY
Vlastimil Vondruška
Rozsáhlá románová freska mapuje
události na evropském kontinentu
přibližně za posledních pětatřicet
let a zároveň předkládá hypotézu,
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kam se bude vývoj v této části světa
ubírat v příštím, časově totožném
období.
TEMNÁ DCERA
Elena Ferrante
Psychologický román, vzniklý před
autorčinou legendou Geniální
přítelkyně, je syrovou analýzou
mateřství.
ŽENA MÉHO ŽIVOTA
Tim Weaver
V pořadí již devátá kniha ze série
detektivních thrillerů
s vyšetřovatelem Davidem
Rakerem, specialistou na pátrání
po pohřešovaných osobách.
DOST DOBRÁ MATKA
Bev Thomasová
Psychothriller nabízí dramatický
pohled na komplikovaný vztah
mezi zkušenou psychoterapeutkou
a jejím pacientem, který jí nesmírně
připomíná tragicky zmizelého syna.
PEKELNÁ PRINCEZNA
Harold Schechter
Temný příběh Belle Cunnessové,

Když je náš blízký dlouho nemocný, smiřujeme
se pozvolna s jeho odchodem. Ale když odejde
náhle, je to pro jeho okolí šok a to velmi bolestný. Nedávno jsme se rozloučili s paní Vladimírou Málkovou, droboučkou paní, která zůstane
nezapomenutelnou mníšeckou postavou. Byla
organizátorkou krásných rukodělných výstav
v době vánoční a velikonoční, nechyběla do
konce svého života na žádné mníšecké akci.
Ať to byl Knoflíkový trh nebo demonstrace Milionů chvilek… a tak se
paní Málková jednou večer podívala na Star Dance, pak šla spát a usnula s úsměvem navždy, a připravila nám všem šok. Ale říká se, že takto
klidný odchod ze světa dostávají vyvolení jako dar a ten si paní Málková
zasloužila.
Protože bývala pravidelným hostem koncertů chrámového sboru v našem kostele, byli jeho členové rodinou paní Málkové požádáni, aby při
jejím rozloučení sbor zazpíval. Zazpívali jsme, a dostali od pozůstalých
honorář. Nemyslitelné, zpívali jsme přece z přátelství! A tak, po dohodě
s rodinou paní Málkové se sbor rozhodl honorář věnovat na rozvoj farní
zahrady, konkrétně na vybudování jejího sociálního zázemí. Na farní zahradu chodí maminky s dětmi, odehrávají se tu kulturní akce, hlavním
pořadatelem bývá Oáza.
Děkujeme rodině paní Málkové a potažmo jí samotné za toto přispění,
budeme na ni stále vzpomínat.
Za mníšecký chrámový sbor
Alexandra Merunková
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Řandou.
manželka s rodinou
Protože 30. 11. 2019 po téměř 20 letech odcházím z rodinných a zdravotních důvodů z pozice referentky evidence obyvatel a přestupkové
komise, chtěla bych tímto poděkovat všem bývalým i stávajícím zaměstnancům městského úřadu. Dále pak předsedům a členkám přestupkové komise, se kterými jsem spolupracovala. Mé poděkování patří
zejména „holkám, co spolu chodíme“ – ony už vědí, o koho se jedná,
a hlavně tajemnici a mé vedoucí, paní Věře Landové.
Přeji Vám všem hodně spokojenosti, zdraví a štěstí.
Mirka Jeřábková

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz
nejznámější americké
vražedkyně.
HOŘÍ UŽ PRAHA?
Dalibor Vácha
Román z období 2. světové války,
v němž se autor vrací k osudům
vojáka Eduarda Mareše
a popisuje poslední měsíce
války, které vyvrcholily povstáním
v květnu 1945.

KNIHY PRO Děti
DĚSIVÉ HISTORKY 2
Michael Dahl
V každé z 27 historek v téhle knížce
se lidé bojí. Moc bojí. Budeš se bát
také???
JANE DOE – KOLÉBKA VŠECH
SVĚTŮ
Jeremy Lachlan
Jane se vydá na nebezpečné
dobrodružství, aby našla svého otce
a zachránila svět - možná všechny
světy.

KNIHA DIVŮ
JEFF VANDERMEER
Kniha divů by se také dala nazvat
biblí začínajících i pokročilejších
spisovatelů. Nabízí komplexní
pohled a rady týkající se stylu,
struktury a metodologie tvůrčího
psaní.
MAGICKÝ EXPRES
Anca Sturmová
Fantasy román ze série o magické
škole, která v podobě elegantního
starodávného parního vlaku cestuje
po celém světě.
SNĚŽNÝ KLUK
May Nakamura
Knížka k filmovému dobrodružství
dívky Yi a jejího kamaráda yettiho,
ztraceného v ulicích čínského
velkoměsta.
ZLATÁ KLEC
Jacqueline Wilson
Další příběh z viktoriánského světa
Hatty Featherové představuje
osamělou Rose toužící po vzdělání,
jenž se jí jako dívce své doby
nedostává.

Mazlíčci / SPOLKY

Pejska nebo kočku – aneb máme dalšího člena rodiny

S

tále častěji pokládaná
otázka při pořizování
nového člena
domácnosti. S blížícími se
Vánocemi a pololetním
vysvědčením opět zase trochu
aktuálnější téma. Pokud
někdo uvažuje obdarovat své
blízké chlupatým dárečkem,
je dobré se předem zamyslet.
Irena
Luxová
veterinářka

V první řadě je důležité si uvědomit, že pokud
si pořizujete pejska nebo kočku, berete zodpovědnost za živé stvoření, které je na vás 100%
závislé a stráví s vámi společně někdy i kolem
12-15 let. I v takovém horizontu je potřeba
přemýšlet dopředu.

Kočka nebo pes?

Kočky jsou nezávislá a individuální stvoření.
Soužití s člověkem jim přináší spoustu výhod
a jsou si toho samozřejmě dobře vědomy. Nicméně na rovinu, pokud má kočka jako správná

no a velikost psa. Ať už kvůli volnému místu na
gauči, tak ale i kvůli transportu autem, nákladům na krmení, výcvik, veterinární péči, požadavkům na pohyb atd. Například náklady na
veterinární péči se mohou často výrazně lišit
u čivavy nebo čtyřicetikilového labradora. Je
dobré si všechny tyto výdaje orientačně spočítat předem.
Pořídíme si pejska s průkazem původu nebo
„jen“ voříška? Když voříška, tak z útulku nebo
přes internet?
šelma přístup ven, k páníčkům se chodí hlavně najíst, napít a dobře vyspat na gauči. Občas
dovolí svému majiteli, aby se s ní přiměřeně
pomazlil. Je však schopná přežívat víceméně
celoročně venku, pokud má přístup do nějakého alespoň mírně zatepleného přístřešku.
Péče o kočku je tak z jistého úhlu pohledu
možná o něco jednodušší. I v případě dovolené, je schopen krmení a starost o kočku zajistit
někdo blízký nebo soused.
Ač se to nezdá, tak kočky jsou celkem vnímavé k jakýmkoli změnám a někdy v domácnosti
dokáží své majitele potrápit, pokud něco není
podle jejich představ. Stačí k tomu i pouhé
drobné přestěhování nábytku nebo třeba
nový partner, dítě... To pak můžou nastat krušné chvíle, když si kočka plete pracovní stůl
nebo postel se svým kočičím záchodem. Při
pořizování kočky je potřeba počítat s náklady
na krmení a veterinární péči – pravidelné odčervení, očkování, kastrace atd.

S průkazem nebo z útulku?

Při pořizování pejska je nutné brát v potaz
o trochu více věcí. V první řadě zvažte pleme-

U psa s průkazem původu (PP) máte přehled o předcích do několika generací. Různá
plemena mají různé podmínky pro udělení chovnosti rodičů, sledují se u nich dědičná onemocnění a vady. Náklady na pořízení
pejska s PP většinou začínají u částky 10 tisíc.
Rozhodně nedoporučuji a varuji před pořízením štěněte bez PP na inzerát na internetu.
Většina těchto zvířat pochází z množíren, kde
zvířata neúměrně trpí a jsou „chována“ jen
pro účel zisku ve velmi nevyhovujících podmínkách. Mláďata jsou často předávána i vážně nemocná. V útulcích je spousta psů, kteří
čekají na páníčka i několik let. A znám mnoho
případů, kdy právě pejsci z útulku jsou velmi
oddaní a vděční parťáci.
Pokud uvažujete o pořízení zvířete jako dárek
pro děti, počítejte, že největší a hlavní starost
budete mít hlavně vy, jako rodiče. Zároveň
i dobře zvažte pořízení štěněte starším lidem
po ztrátě pejska. Přece jen péče o malé štěně
je celkem náročné období.
Ať už pejsek nebo kočka, soužití s nimi by nám
i jim mělo přinášet hlavně radost.

Spolek Brdský šikula oslavil vznik ČSR

B

ěhem října se konalo
několik zajímavých
akcí, u kterých nemohl
Spolek Brdský šikula chybět.
Bádali jsme o lidském těle,
spoluotevírali mníšecký
Pavilon, a také jsme se
dozvěděli něco o Slovácích
a jejich historii a také jsme si
vyzkoušeli jejich výtečnou
gastronomii.

Pokusy k lidskému tělu
Podzim jsme v klubu Mladý vědec přivítali s
mladšími dětmi pokusy k lidskému tělu. Hráli
jsme různé hry zaměřené na hmat, chuť, kapacitu plic a sluch a pozorovali jsme při nich naše
reakce. Předvedli jsme si pokusy, které nám
přiblížily šíření zvuku. Vyrobili jsme si fyzikální
hudební hračku a každý si na té svojí otestoval

objevitelích, jakými byli takové osobnosti jako
Jan Evangelista Purkyně, Isaac Newton, Julius
Mayer, Erwin Schrödinger a další. Nechyběla
ani možnost snímání otisků prstů (na snímku)
a povídání o daktyloskopii.

Výročí vzniku ČSR

svou kapacitu plic. Na dalších hodinách si postupně rozebíráme toto téma více do hloubky
z pohledu fyziky i chemie. Čeká na nás separace DNA, daktyloskopie, optika a jiné pokusy.

Den otevřených dveří Pavilonu
Při pořádání Dnu otevřených dveří v nové budově školního Pavilonu si děti z klubu Mladý
vědec pro návštěvníky připravily nejen demonstraci některých fyzikálních zákonů nebo
objevů, ale také povyprávěly něco o jejich

Výročí vzniku první Československé republiky jsme oslavili dalším pokračováním multikulturního projektu Kam směrují naše cesty
s podtitulem: Slovensko - země, kde žijí lidé
se srdcem na dlani. Společně jsme si s dětmi
povyprávěli o historii Velké Moravy, revolučním roku 1848 v Horním Uhersku, vzniku první
Československé republiky, o pomnichovském
Slovenském státu, o Slovenském národním
povstání, kultuře i geografii Slovenska, národních zvycích a tradicích, ale i významných
osobnostech Slovenska. Děti se naučily vařit
výtečné bryndzové halušky a péct vianočné
oblátky, nechyběla ochutnávka žinčice či jiných tradičních specialit.
Na Zámku Řitka, při konání zámeckých slavností jsme zabezpečovali výtvarnou dílničku
pro děti.
Projekt Kam směrují naše cesty je realizován
díky finanční podpoře Středočeského kraje.
Anna Čišková – Spolek Brdský šikula
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Je vlastností hlupáků...“
(dokončení v tajence)

Vylosovaný výherce získá:
2 dárkové poukazy do sítě kin CineStar

Marcus Tullius Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.)
římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději
do 15. prosince 2019 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz,
nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu)
do redakce zpravodaje.

Řešení křížovky z listopadového čísla Zpravodaje: Václav Havel: „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“
Výhercem tašky a síťovky z recyklovaného materiálu se tentokrát stali všichni, kteří nám do redakce poslali správné znění tajenky.
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Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921
Nabízím procvičování angličtiny pro žáky základní školy,
tel.: 602 956 612
Přijmeme zaměstnance na technické/údržbářské práce.
Hlavní pracovní poměr, ŘP B, minimální znalost práce s PC,
výhodou vyhláška 50. Přijmeme zaměstnance na úklidové
práce na občasnou výpomoc. DPP/DPČ, výhodou ŘP B
(vhodné i pro maminky na MD, aktivní seniory).
Více informací na telefonu. Pracoviště Mníšek pod Brdy.
IJK Gestion s.r.o., tel.: 736610375, 604633072

Kupujete nebo prodáváte?
Podejte si ve zpravodaji řádkový inzerát.
náklad 3 000 výtisků
s námi oslovíte celý Mníšek
ce na inzerátu od 27 Kč

Máte to do své banky nyní daleko?
Nás budete mít blízko!
Zastavte se na své poště v Mníšku pod Brdy, F. X. Svobody 2
a navštivte naši specializovanou bankovní přepážku
Poštovní spořitelny, kde můžete využít nejen našich služeb.

Více informací na: inzerce@mnisek.cz, nebo 318 541 919

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko
l sběr různých druhů odpadů
l odvoz odpadu po úpravách zeleně
l vyštěpkování větví a jejich svoz
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

a
a
a
a

14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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Nabídka
volné pracovní
pozice
Hledáme nové
kolegy do
Alzheimercentra!

C

Adresa:
Alzheimercentrum
Černošice z.ú.
Ostružinová 728

M

Y

CM

Přijmeme na hlavní pracovní poměr Pečovatel/ka, Praktická nebo Všeobecná sestra.

MY

Nabízíme:

CY

• týden dovolené navíc

CMY

• dobré mzdové podmínky
• dotované stravování
• zázemí silné společnosti

K

Kontaktní osoba: Hana Kacafírková
e-mail: kacafirkova@alzheimercentrum.cz
mobil: +420 774 774 088
webové stránky: www.alzheimercentrum.cz

Skupina Alzheimercentrum se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. Naše centra
jsou vybavena pro poskytování moderní ošetřovatelské péče. Prioritou je pro nás osobní a laskavý
přístup ke klientům i našim zaměstnancům. Více na www.alzheimercentrum.cz

2019-11-19 TŠ Astra Praha Taneční Mníšek oř. značky.pdf 1 19.11.2019 17:49:48
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Estetika Zbraslav
Pracoviště estetické medicíny se zázemím
dermatologické ordinace.
Poskytované služby:
 Aplikace botulotoxinu
 Výplně vrásek
 Plexr
 Laserové ošetření
Mudr. Anna Kinkorová
tel.: 722 228 027, 604 809 675
email: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz
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TANEČNÍ V MNÍŠKU
Pavilon Mníšek

Komenského ul., Mníšek pod Brdy
• kurzy pro dospělé - pátek a neděle ve večerních hod.
• pravidelné tančírny pro všechny

www.astra-praha.cz
FB:@tanecniskolaastrapraha

inzerceinzerce

Centrum pro redukci váhy
a výživové poradenství
Víme, jak dosáhnout optimální váhy a udržet si ji.
Spolu kila dolů!

Ludmila Charvátová

+420 721 767 398

Poradenské centrum
Cambridge Weight Plan
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy

Při předložení tohoto inzerátu
získáte úvodní konzultaci ZDARMA
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ODKUP
DOMŮ
A BYTŮ
VÝPLATA ZÁLOHY!
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TELEFON:
736 762 563
MNÍŠEK POD BRDY

inzerceinzerce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence,
Praha 5, přijme na pozice:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
l plný nebo zkrácený úvazek
SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
pracovník EXPEDICE
l vyřizování objednávek zákazníků
pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek
všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30–13:00
Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině

Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny

23
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MNÍŠECKÁ OPTICKÁ
SÍŤ EUROSIGNAL:

REALIZACE PROJEKTU S 33 KM
OPTICKÉ INFRASTRUKTURY SE BLÍŽÍ.
Eurosignal, významný středočeský poskytovatel pevného připojení k internetu, připravil ve svém „domácím“ Mníšku pod Brdy projekt metropolitní optické sítě FTTH.
Pasivní optická síť s vláknem až do bytu uživatele bude sloužit občanům a firmám na
Mníšku bez omezení rychlosti a stability, které znáte z bývalé telefonní sítě, případně
od některých bezdrátových poskytovatelů.
Výstavba metropolitní sítě s gigabitovými rychlostmi je rozdělená do několika etap.
Eurosignal bude jednotlivé etapy zahajovat podle zájmu o připojení. Chcete-li být ve
své ulici mezi prvními, kdo si bude moci užívat gigabitové tarify, kontaktujte Eurosignal na optika@eurosignal.cz
Realizaci projektu je nutné rozdělit do delšího období.
Za zřízení přípojky na vašem pozemku nebudete nic platit. Připravte si výkop a Eurosignal vám ZDARMA dodá materiál, chráničku, do které se optické vlákno zafoukne
stlačeným vzduchem v okamžiku instalace služby.

V MNÍŠKU POD BRDY
POSTAVÍME TO NEJLEPŠÍ,
CO JE NA TRHU DOSTUPNÉ.
Vykopeme celkem 33 kilometrů výkopů, do kterých uložíme chráničky na optická
vlákna. Ta povedou z centrálního bodu sítě až k zákazníkovi. Síť s technologií GPON
je sítí FTTH (Fiber To The Home). Žádné další zařízení na cestě mezi námi a zákazníkem není potřeba. Metropolitní síť bude po spuštění schopná vyhovět požadavkům
Mníšeckých na připojení celé palety moderních služeb ( práce z domova, chytrá
domácnost, spolehlivé kamerové systémy a zabezpečení domů), s naprostou spolehlivostí optického vlákna.
Váš soused, Pavel Ježdík z Eurosignalu,
optika@eurosignal.cz
www.eurosignal.cz
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l Zastupování u soudů, l O
 věřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
lR
 ealitní služby
tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozici

Nabízí volná pracovní místa na pozici

KUCHAŘ/KA
UKLÍZEČKA
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

FYZIOTERAPEUT /
VŠEOBECNÁ SESTRA / MASÉR /
NUTRIČNÍ TERAPEUT

NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; odpovídající platové ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; příspěvek na penzijní
připojištění; 5 týdnů dovolené; závodní stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; možnost výhodného zaměstnaneckého
ubytování; možnost využití podnikové rekreace pro zaměstnance;
systém kvalitního odborného zaškolení

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí v
oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání;
platové ohodnocení dle vzdělání a délky praxe; možnost práce s robotickými přístroji; možnost výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; závodní stravování v
rámci vlastního stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního
areálu; možnost využití podnikové rekreace a další benefity.

POŽADUJEME: Spolehlivost; morální a občanská bezúhonnost;
schopnost týmové spolupráce; vhodné i pro absolventy bez praxe
Kuchař – nevyučené zaučíme
Elektrikář – osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl. 50/1978 Sb.

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004Sb.; spolehlivost, morální a občanská
bezúhonnost, schopnost týmové spolupráce, vhodné i pro absolventy bez praxe
Termín nástupu: ihned

Termín nástupu: ihned
Bližší informace: radek.chlastak@vlrz.cz nebo na tel. č.: 602 254 089

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

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

asaze_inzerce_92x60.indd 1
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Odpady

Čištění

Zeleň

svoz

chodníků a ulic

zahradnické práce

likvidace

strojní čištění

sekání trávy

odpadkové koše

ruční metení

údržba mobiliáře

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

ostatní komunální
služby

kontejnery

zimní údržba
posypový materiál

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
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Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky

Kvalitní servis
perfektní předprodejní
příprava kol
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-12

L
O
K
Y
SLEV
!
L
O
K
O
TR
K
E
L
E
A

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice
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info@bikepuzzle.cz
+420 776 176 173
/bikepuzzle.cz
www.bikepuzzle.cz

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • komerční objekt u Benziny

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

