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Vážení občané,
po zhruba čtyřech měsících od
ustavení nového zastupitelstva se na
Vás poprvé obracím
ze stránek místního
tisku se stručným přehledem toho nejzásadnějšího, co se v našem
městě odehrálo v uplynulém období.
Nejprve si dovoluji
Vám popřát vše nejlepší, hodně zdraví,
klidu a pohody v roce
2007.
V polovině listopadu
proběhlo předání a
převzetí díla, během
kterého bylo uplatněno
cca 30 nedodělků. Ty
byly do konce prosince odstraněny a
byla podána žádost o kolaudaci díla.
Počátkem února proběhlo kolaudační
řízení a v druhé polovině února bylo
vydáno kolaudační rozhodnutí. Nyní
čekáme, až nabude právní moci a pak
Vás, občany města, budeme informovat informačním letákem do Vašich
poštovních schránek o možnosti za-

hájení napojování jednotlivých staveb
na městský vodovod a kanalizaci.
Společně jsme vzdorovali orkánu,
který neměl svou ničivou silou v naší obci
obdoby. Proto si zde
dovolím ještě jednou
poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice za vzornou
připravenost a profesionalitu, s kterou dokázali snížit množství
škod při řádění tohoto
živlu.
Dlouho budeme také
vzpomínat na nejteplejší zimu posledního
půlstoletí.
Z hlavních cílů pro
příští období bych chtěl vyzdvihnout
připravovanou rekonstrukci ČOV a
maximální snahu současného vedení
města vybudovat ve městě nový víceúčelový sál, který by nahradil bývalý
sál v M-klubu.
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice

Vážení občané našeho města,
dostáváte do rukou první číslo (vlastně dvojčíslo), které
připravuje prakticky zcela nová redakční rada. Mějte prosím tedy na paměti, že se teprve zaučujeme toto dělat, a tolerujte případné chybičky. Naším cílem je především informovat Vás, naše občany, o tom co je nového v našem městě, co se okolo něj děje. Zachováme formu ŽM, jak byl vydáván, avšak
• chceme především rozšířit diskusi a příspěvky na kterákoli témata, která Vás zajímají a případné komentáře k
nim budou otiskovány v dalším čísle ŽM. Navíc tuto diskusi nechce nová redakce nijak omezovat,
• na základě poptávkového řízení byla vybrána firma za-

jišující grafické zpracování a tisk. Vydávání a rozšiřování ŽM bude plně hrazeno MěÚ Mnichovice,
• co se týče problematiky, na kterou chceme dát důraz,
tak je to především problematika našeho životního prostředí, jak se o tom můžete přesvědčit již v tomto prvním letošním čísle.
Hodně zdraví a příjemný život v našem městě Vám přeje
Redakce Života Mnichovic
P.S.: Pokud se chcete s něčím svěřit, napište nám na naši adresu redakce.zm@mnichovice.info
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Život Mnichovic
Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Zpráva o činnosti města a Městského úřadu v Mnichovicích
za uplynulé období 10. 11. 2006 - 10. 2. 2007
V měsíci listopadu 2006
• Ministerstvo vnitra ČR si vyžádalo
od města Mnichovice a převzalo
veškeré podkladové materiály ke
schválené změně č. 1 územního
plánu k přezkoumání správnosti této přijaté změny
• uskutečnil se pravidelný svoz nebezpečného odpadu na území města
• došlo k řádnému ukončení díla
„Vodovod ve městě Mnichovice“
a „Kanalizace Mnichovice“ v souladu s požadavky Evropské unie
a SFŽP ČR a k jeho předání a převzetí
• na shromáždění starostů Ladova
kraje, jehož jsou Mnichovice členem, byl schválen rozpočet mikroregionu Ladův kraj na rok 2007
• došlo k předání a převzetí akce „
Rekonstrukce pravé části Masarykova nám. v Mnichovicích“
• uskutečnila se jednání se zástupci
SÚS ve věci požadavku města
o urychlenou opravu komunikace
II/508 v úseku ulice Husova od křižovatky Sadová, a to alespoň provizorně, tak aby mohla být zajištěna zimní údržba komunikací a bezproblémový průjezd vozidel do doby definitivní rekonstrukce této komunikace
• uskutečnila se jednání ve věci zadání projektové dokumentace na nutnou rekonstrukci ČOV v Mnichovicích s možností napojení okolních
obcí
V měsíci prosinci 2006
• byla provedena provizorní oprava
komunikace II/508 v úseku ulice
Husova a to SÚS Kutná Hora
• byla zajištěna vánoční výzdoba ve
městě Mnichovice
• uskutečnila se předvánoční akce
pro děti „Možná přijde i Mikuláš“
• konalo se vítání 28 občánků našeho města v Obřadní síni MěÚ
• konala se dvě zasedání zastupitelstva města Mnichovice
• uskutečnilo se jednání ve věci vydání stavebního povolení na plánovanou akci Krajského úřadu SK :
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rekonstrukce mostku a komunikace
II/508 v úseku od křižovatky Ondřejovská - Mirošovická
uskutečnily se dvě porady starosty
města za účasti zastupitelů města
a tajemnice
došlo k předání a převzetí agendy
pečovatelské služby od Krajské pečovatelské služby SK na město Mnichovice, včetně bezúplatného převodu movitého majetku - automobilu
byla vydána obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
č. 2/2006
byla vydána tři nařízení města a to:
1/2006 o sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací, 2/2006
a 3/2006 o stavebních uzávěrách
ve městě
byly odstraněny nedodělky na akci
„Vodovod ve městě Mnichovice“
a Kanalizace Mnichovice“ a bylo
požádáno o kolaudaci této akce
konalo se předvánoční setkání
s důchodci v Hotelu Myšlín
uskutečnilo se vánoční setkání
a zpívání v informačním centru
MěÚ Mnichovice
byly stanoveny ceny za svoz tuhého komunálního odpadu s účinností od ledna 2007
byla zřízena komise pro rozvoj
města a životního prostředí a jmenováni členové této komise

V měsíci lednu 2007
• byla podána informace občanům
města o přijatých stavebních uzávěrách
• byla zřízena komise výstavby města Mnichovice a byli jmenováni členové této komise
• od 1. 1. 2007 prostřednictvím Města Mnichovice jsou zajišovány činnosti pečovatelské služby
• účast města Mnichovice ve spolupráci s Ladovým krajem na veletrhu cestovního ruchu regionu Tour v Brně
• konalo se jedno zasedání zastupitelstva města Mnichovice
• uskutečnila se porada starosty
města za účasti zastupitelů města
a tajemnice

• nově byly zavedeny pravidelné
týdenní porady vedení města za
účasti starosty, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb obce Mnichovice
• konala se jednání se zástupci
Českých drah ve věci výstavby
rychlostního železničního koridoru
• MěÚ Mnichovice podal žádost na
Ministerstvo vnitra ČR o možnost
vydávat ověřené výpisy z katastru
nemovitostí prostřednictvím MěÚ
a informačního centra
• bylo učiněno poptávkové řízení na
tisk a grafické zpracování Života
Mnichovic
• na základě uskutečněných jednání ve svazku obcí Region Jih došlo ze strany města ke zvýšení
počtu budoucích možných připojených obyvatel na vodovodní přivaděč Želivka z 500 na 950 obyvatel
V měsíci únoru 2007
• byla jmenována redakční rada Života Mnichovic
• byla vybrána firma na tisk a grafické zpracování Života Mnichovic,
Tisk Sprint
• proběhla kontrola prostřednictvím
zástupců Centra pro regionální rozvoj, a to veškerých podkladových
materiálů k dotaci z EU na projekt
„Vytvoření informačního centra
v Mnichovicích“ a neshledala nedostatky
• konalo se kolaudační řízení na akci
„Vodovod ve městě Mnichovice“
a „Kanalizace Mnichovice“
• byla provedena kontrolním orgánem města souhrnná zpráva o výsledcích kontrol za rok 2006 a výsledek zaslán v řádném termínu na
Ministerstvo financí ČR
• konalo se jedno řádné zasedání
zastupitelstva města
• Ministerstvo obrany ČR předložilo
rozhodnutí o registraci na dotaci
„Rekonstrukce pomníků a válečných hrobů v Mnichovicích“
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• byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě
ve městě Mnichovice
• byla vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2007 Požární řád Města Mnichovice
• byl nově jmenován „Krizový štáb města Mnichovice“

• starosta spolu s tajemnicí popřáli jubilantům k významným výročím a předali jim dárky
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání
dne 5.12.2006
vzalo na vědomí
• odstoupení Ing.Magdaleny Třebické z funkce předsedkyně finančního výboru
odvolalo
• stávající členy finančního výboru
města Mnichovice
• stávající členy kontrolního výboru
města Mnichovice
zvolilo
• předsedou finančního výboru
PhDr. Petra Dvořáka
• jednoho neuvolněného místostarostu volbou veřejnou - Mgr. Martina
Engela
• na návrh předsedy finančního výboru tyto členy finančního výboru
města Mnichovice: Ing. Pavla Fojtíka a slečnu Šárku Čelikovskou
• na návrh předsedy kontrolního výboru tyto členy kontrolního výboru
města Mnichovice: Mgr. Jakuba
Žvejkala a Karla Pátka
konstatovalo
• splnění úkolu prodloužení zveřejnění úmyslu prodeje objektu čp.21
a pozemku č.kat.89 a pozemku
č. kat.117 v k.ú. Mnichovice u Říčan
• splnění úkolu zveřejnění úmyslu
prodeje dvou oddělených částí pozemku č. kat.1274/8 v k.ú.Božkov
u Mnichovic.Ve stanovené lhůtě 30
dnů se nepřihlásil žádný zájemce
o koupi pozemku
nesouhlasilo
• s prodejem objektu čp.21,pozemku
č.kat.89 a pozemku č.kat.117 v k.ú.
Mnichovice u Říčan

schválilo
• úpravu rozpočtu města Mnichovice
na rok 2006 pod č.rozpočt.opatření
101/2006 změna č.13
• rozpočtové provizorium do doby
schválení rozpočtu města na rok
2007. Zároveň bere na vědomí, že
v průběhu měsíce ledna 2007 bude
připraven návrh rozpočtu města na
rok 2007
• na základě dohody mezi objednavatelem městem Mnichovice a zhotovitelem akce “Obnova Masarykova náměstí v Mnichovicích“ firmou
Chic s.r.o. finanční závazek města
vůči zhotoviteli ve výši 1 mil. Kč,
splatný do 15.3.2007
vydalo
• obecně závaznou vyhlášku města
Mnichovice č.2/2006 o místních
poplatcích, kterou se ruší vyhlášky
města Mnichovice č.1/2003
a č.1/2004
• nařízení města č.1/2006 o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků ulic, kterým se mění nařízení č. 1/2000 a č.1/2004
uložilo
• starostovi města předložit na příštím zasedání zastupitelstva města
finanční náklady na zajištění zimní
údržby soukromých účelových komunikací a specifikovat komunikace, kde se bude údržba zajišovat
vzalo na vědomí
• informaci o možnosti přijetí stavební uzávěry ve městě
• informaci o potřebných investicích
v ZŠ Mnichovice
• informaci o možnosti zvýšení počtu
zastupitelů města pro příští volební
období

• informaci o převzetí výkonu pečovatelské služby a střediska v Mnichovicích
• informaci o stavu ÚP města Mnichovice
určilo
• že funkce neuvolněného starosty
se stává s účinností od 1.12.2006
funkcí uvolněnou.Zároveň stanovuje neuvolněnému starostovi
Ing. Petru Schneiderovi za období
od 7.11.2006 do 30.11.2006 odměnu ve výši 20 000,- Kč

souhlasilo:
• s uzavřením smlouvy o převodu
části činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje
- s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
- s uzavřením smlouvy o přechodu
práv a povinností z pracovně právních vztahů
- s uzavřením smluv na zabezpečování výkonu pečovatelské služby
pro obce Všestary, Mirošovice,
Brusiče, Struhařov, Tehov, Trhovec, Ondřejov za úplatu
- s uzavřením smluv o poskytování
péče se zájemci - uživateli

Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
(Výtahy z usnesení sestavila Mgr. Šrámková)
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Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání
dne 20.12.2006
souhlasilo
• s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 38/S2 uzavřené na realizaci akce „Vodovod ve městě
Mnichovice „ a „Kanalizace Mnichovic“, kterým se rozšiřuje předmět díla a zvyšuje cena
o 1.295.232,46 Kč včetně DPH.
• s uzavřením smlouvy o dílo
č.52/S/1 mezi městem Mnichovice
a zhotovitelem firmou SRB CR
s.r.o. na realizaci vodovodního
a kanalizačního řadu v lokalitě Šibeničky za dohodnutou smluvní cenu 595.000,- Kč včetně DPH.
schválilo
• finanční závazek města vyplývající z dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ve výši 1.295.232,46 Kč se
splatností do 30.6.2007 a zároveň uložilo starostovi města uzavřít dohodu na prodloužení splatnosti tohoto finančního závazku
města se zhotovitelem díla Sdružením firem SRB CR/
PSVS/REVIS.
• finanční závazek města vyplývající
ze smlouvy o dílo č.52/S/1 ve výši
595.000,- Kč se splatností tohoto
finančního závazku do 15.4.2007
uložilo
• starostovi města uzavřít dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č.38/S/2 a smlouvu o dílo č. 52/S/1 dle schválených
dispozic zastupitelstvem města.
vydalo
• nařízení města Mnichovice č.2
/2006 o stavební uzávěře ve městě
Mnichovice.Tímto nařízením se vyhlašuje stavební uzávěra na území
města Mnichovice ve vymezených
lokalitách:
1) v k.ú. Mnichovice u Říčan
parc.č.:910/1,910/2, 919/1, 916/2,
916/1, 913/3, 914, 407
2) v k.ú. Božkov u Mnichovic parc.č.:
1279/1, 1279/9, 1248/1
3) v k.ú. Myšlín parc.č.: 505/8,
5058/11. V těchto vymezených
územích se zakazuje provádění
veškerých staveb s výjimkou udržovacích prací a stavebních úprav.
Zastupitelstvo města souhlasí, aby
z důvodu naléhavého obecného
zájmu nabylo nařízení č.2/2006
účinnosti dnem vyhlášení.
• nařízení města Mnichovice č. 3
/2006 o stavební uzávěře na území města Mnichovice tzn. v kat.ú.
Mnichovice u Říčan, Božkov
u Mnichovic a Myšlín dotčené
změnou č.1 územního plánu města Mnichovice, účinné z důvodu
naléhavého obecného zájmu dnem

vyhlášení s dobou platnosti do
31.3.2007.
uložilo
• starostovi města písemně informovat o sporném charakteru změny
územního plánu majitele pozemků,
jichž se změna územního plánu
dotkla a upozornit na případný
vznik škod, v důsledku jejich jednání
• starostovi města zároveň připravit
a projednat návrh územního opatření o stavební uzávěře v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. , který nabývá účinnosti od 1.1.2007
v termínu do 31.3.2007
• starostovi města vyřešit informovanost občanů v případě konání mimořádných zasedání zastupitelstev
města.
• starostovi města zajistit neprodleně
zaslání písemné informace všem
občanům o důvodech přijatých nařízeních o stavební uzávěře
vzalo na vědomí
• informaci starosty o tom, že bude
nadále vydáván časopis Život Mnichovic
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
(Výtahy z usnesení sestavila Mgr. Šrámková)

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání
dne 25.1.2007
revokovalo
• své usnesení č. 06-12-221 ze dne
20.12.2006 ve znění: „Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje finanční závazek města vyplývající z
dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ve
výši 1.295.232,46 Kč se splatností
do 30.6.2007 a zároveň ukládá starostovi města uzavřít dohodu na
prodloužení splatnosti tohoto finančního závazku města se zhotovitelem díla sdružením SRB
CR/PSVS/REVIS.“
• své usnesení č. 06-01-07 ze dne
11.1.2006 ve znění: „Zastupitelstvo
města Mnichovice souhlasí v souladu s čl.4 odst. 4.5. stanov vyda-
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ných svazkem obcí Region Jih, jehož je město Mnichovice členem, s
podílem města Mnichovice na akci
Vodovod Region Jih - 2.etapa - 1.
část ve výši 6%.“
schválilo
• přijetí půjčky ve výši 950 000,- Kč
bez sjednaného úroku poskytnuté
věřitelem společností SRB CR
s.r.o., a to dlužníkovi městu Mnichovice v termínu do 26.1. 2007 na
účet města.
• vrácení půjčky ve výši 950.000,- Kč
takto: 475.000,- Kč do 31.5.2007 a
475.000,- Kč do 30.6.2007, a to bankovním převodem na účet věřitele.

• předložený návrh smlouvy o půjčce
peněz bez sjednaného úroku
č.54/S a uložilo starostovi podepsat tuto smlouvu a dva kusy směnek dle schválených dispozic zastupitelstvem města.
souhlasilo
• s podílem města Mnichovice, člena
svazku obcí Region Jih, na akci
Vodovod Region Jih - 2. etapa - 1.
část ve výši 10,59 % a zároveň
schválilo finanční závazek města
Mnichovice na rok 2007 ve výši
385.921,- Kč.

1-2/2007

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání
dne 7.2.2007
konstatovalo
• splnění úkolů z jednání zastupitelstev v roce 2006 ve 24 bodech.
• splnění úkolu č.06-11-209 ze dne
5.12.2006, a to předložení finančních nákladů města na zajištění
zimní údržby soukromých účelových komunikací se specifikací,
kde se bude zimní údržba komunikací zajišovat
• splnění úkolu v souladu se svým
usnesením č.06-11-216 ze dne
5.12.2006 o převodu pečovatelské
služby z Krajského úřadu SK na
město Mnichovice
• splnění úkolu podání žádosti na
Úřad práce Praha - východ o zřízení jednoho dotovaného veřejně
prospěšného místa pečovatelky při
pracovním úvazku 5 hodin denně
na zajištění pečovatelských služeb
souhlasilo
• se zajištěním zimní údržby nad rámec plánu těchto účelových komunikací: Na Kroupáku, Máchova,
Luční, V Pěšinách, a to za cenu
850,- Kč za jeden výjezd prohrnutím, na dobu určitou do 30.9.2007
• se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku č.kat. 1411/15 o celkové
rozloze 1856 m2 v k.ú. Mnichovice
u Říčan na dobu 40 dní na úřední
desce města a zároveń souhlasilo
s prodejem ideální poloviny pozemku ve vlastnictví města přes realitní kancelář za stanovenou cenu
1.700,- Kč/m2
• se zveřejněním úmyslu pronájmu
předem známému zájemci, a to
Českému rybářskému svazu, místní organizaci Mnichovice, na dobu
20 dní na úřední desce města. Pozemků vč. vodní plochy (rybník
Obecník), a pronájmu pozemku

(rybník Koupadlo) za účelem chovu
ryb, sportovního rybaření a údržby
předmětných pozemků
• se zveřejněním úmyslu prodeje pozemku č. kat.1461/1 o výměře
561 m2 v k.ú. Mnichovice u Říčan na
dobu 30 dní na úřední desce města
• se změnou stanov vydaných svazkem obcí Region Jih, jehož je město Mnichovice členem. Z původně
schválených 6 % na 10,59 %, tj.
z počtu 500 obyvatel na 950
ukládá starostovi města:
• v termínu do 30.9.2007 předložit
na jednání zastupitelstva města ke
schválení plán zimní údržby komunikací na zimní období 2007/2008
s návrhem na majetkové vypořádání
• zveřejnit úmysl prodeje předmětného pozemku a zároveň zajistit prodej pozemku dle schválených dispozic s tím, že provize realitní kanceláři bude hrazena kupujícím
• zveřejnit úmysl pronájmu pozemků
a vodních ploch dle schválených
dispozic zastupitelstvem města
• obecně závaznou vyhlášku města
Mnichovice č.1/2007 o veřejném
pořádku vyhlásit a neprodleně po
dni vyhlášení zaslat tuto vyhlášku
Ministerstvu vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly ve veřejné správě
• obecně závaznou vyhlášku města
č.2/2007, Požární řád města Mnichovice, vyhlásit a neprodleně po
dni vyhlášení zaslat tuto vyhlášku
Ministerstvu vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly ve veřejné správě
• podat na Krajský úřad SK písemnou žádost o registraci poskytování pečovatelských služeb
• zveřejnit úmysl prodeje pozemku
dle schválených dispozic města

vzalo na vědomí
• odstoupení manželů Miroslava
a Lenky Vodenkových od směny
pozemků
• informaci Krajského úřadu SK ze
dne 23.1.2007 o přepočtu dotace
na rok 2007 pro pečovatelskou
službu Mnichovice ve výši
291.000,-Kč
• zřízení krizového štábu města
vydalo
• vyhlášku města Mnichovice
č.1/2007 o veřejném pořádku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Mnichovice č.7/1996
o dodržování veřejného pořádku
• obecně závaznou vyhlášku města
Mnichovice č.2/2007, Požární řád
města Mnichovice, kterou se ruší
Požární řád obce Mnichovice
schválený zastupitelstvem obce
Mnichovice dne 29.6.1999
schválilo
• ceník pečovatelských služeb na
rok 2007
• změnu organizační struktury města
Mnichovice s účinností od 1.3.2007
takto:zřizuje se pracoviště MěÚ středisko pečovatelské služby
s jedním systemizovaným místem
pečovatelky, čímž je ke dni
1.3.2007 stanoven počet funkčních
míst na Městském úřadu Mnichovice na 17 a v organizační složce Jiráskova knihovna - 1 zaměstnanec, tj. celkem 18 systemizovaných
fukčních míst.
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
(Výtahy z usnesení sestavila Mgr.D.Šrámková)

POZVÁNKA
na řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice,
které se bude konat ve čtvrtek 22. 3. 2007 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Požárního domu, Ondřejovská čp. 538 v Mnichovicích .
Program jednání je zveřejněn na úřední desce města a na elektronické úřední desce www.mnichovice.info.
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
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Život Mnichovic
Stavební úřad informuje
Vážení stavebníci,
od ledna vstoupil v platnost nový
stavební zákon. S jeho svízelnými
místy jsem Vás seznámila již v minulém čísle ŽM. Dnes si dovolím uvést
odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.
1) Mohu si napsat jako stavebník
žádost o stavbu jakoukoliv formou
na papír ?
Nové vyhlášky určují podání žádosti např. o územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení,
aj.
Žádost musí mít obsahové náležitosti formuláře, jež jsou dány příslušnými vyhláškami (cca 5 stran).
SÚ žádosti bez těchto obsahových
náležitostí nemůže považovat za řádné podání, proto je lepší použít formuláře dané vyhláškou.
2) Jaké povolení potřebuji ke
stavbě plotu ?
a) Pokud je do výšky 1,8 m a nehraničí s komunikací a splňuje níže uvedené podmínky:
- je v zastavěném území
- závazná stanoviska dotčených orgánů jsou bez podmínek
- stavebník předloží :
- doklad o právu k pozemku
- jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy
- souhlas vlastníků sousedních pozemků, jež mohou být dotčeny
- stavebník vyvěsí informaci o jeho
záměru bezodkladně po té, co jej
oznámil na veřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na
němž se má záměr uskutečnit po

dobu nejméně 30 dnů, pak vydá
SÚ do 30 dnů územní souhlas.
Územní souhlas platí 12 měsíců.
b) Pokud plot hraničí s komunikací, či
je vyšší, pak je třeba územní rozhodnutí a stavební povolení.
Takže v těchto případech žádné
zjednodušení.
3) A co přípojky vody a kanalizace, jaké je třeba povolení ?
Tak zde se zdá, že je to trochu jednodušší u přípojek do 50 m.
Splní-li podmínky územního souhlasu (viz otázka č.2), pak není třeba
územní rozhodnutí a ohlášení a postačí územní souhlas. Tyto přípojky již
nepodléhají kolaudaci.
4) Jak je to s komunikacemi? Je
povolení jednodušší ?
Vzhledem k tomu, že vstoupila
v platnost i novela zákona o pozemních komunikacích, nebude možné již
stavební povolení na účelové a místní
komunikace vydávat na našem stavebním úřadě, ale stavebník se obrátí
se svou žádostí o stavební povolení
na příslušný silniční správní úřad na
MěÚ Říčany, a to po té,co si na SÚ
Mnichovice vyřídí územní rozhodnutí.
Nelze tedy stavební řízení spojit, jak
by umožňoval nový stavební zákon.
Navíc vidím problém i v tom, že
vstoupila v platnost i nová vyhláška
501/2006, která řeší povinnou šíři veřejného prostoru pro komunikaci. Nyní
šíře tohoto prostoru, pro obousměrnou komunikaci vedoucí k rodinnému
domu, musí být 8 m!! Tzn. lidé, jež si
nadělili pozemky v minulosti pro zástavbu a nepožádali o stavební povo-

lení do konce roku 2006, budou muset
pozemky přeparcelovat.
Další důležitou věcí je, že před podání žádosti o stavební povolení např.
na rodinný dům, musí mít parcela vyřešen přístup - komunikaci.
5) U kterých staveb je tedy viditelná úleva?
Tu spatřuji zatím pouze u opěrných
zdí do 1m výšky nehraničících s komunikací. Zde není třeba žádné povolení.
6) Jak to, že soused má vydané
územní rozhodnutí na stavbu a já,
jako vlastník sousedního pozemku,
o tom nevím?
Nový stavební zákon přinesl i změnu v doručování. Nyní byli lidé zvyklí,
že pokud soused stavěl, dozvěděli se
o tom obsílkou ze stavebního úřadu.
Nyní v obci, kde je schválen územní
plán, je dle zákona doručováno vlastníkům sousedních pozemků veřejnou
vyhláškou. Pokud si tedy nepřečtou
veřejnou vývěsku či neobjeví informativní cedulku na pozemku, teoreticky
se o stavbě nemusí dozvědět.
7) Kde se přesně dočtu, jaké povolení na konkrétní stavbu potřebuji?
Upřímně řečeno, zákon není jednoznačný a dle mého mínění oproti starému stavebnímu zákonu je nepřehledný. U některých, a to i obvyklých
staveb, je navíc velmi složité posoudit,
do jaké kategorie povolení spadají.
Musíme tedy postupovat dle rad ze
školení - posuzovat s citem.
Andrea Hejná - SÚ Mnichovice

Z výborů a komisí

Plán rozvoje města Mnichovice v letech 2007-2013
Město, stejně jako každý rozvíjející se organismus, potřebuje vědět,
co se bude dít v dalších letech. Jak
se ošetří jeho bolavá místa, zda bude nadále Mnichovka stále více
páchnoucí stokou, dále se budeme
stresovat na přechodu Pražská Nádražní, kolik dětí přijme mateřská
škole v následujících letech, kolik
základní škola atd?
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Proto byla ustavena komise pro rozvoj města a životního prostředí. Jejím
úkolem je formulovat cíle v rozvoji
města (v souladu s ochranou životního prostředí), vzít v úvahu dokument
Strategický plan rozvoje mikroregionu
Ladův kraj, vzít v úvahu vysokou zadluženost města a pak začít postupně
řešit projekčně a finančně bolavá místa města.

Komise se sešla dvakrát - 11.12.
2006 a 11.1. 2007, na svých zasedáních jsme hledali oblasti, které je třeba
řešit jak projekčně, tak finančně. Stanovili jsme následující harmonogram
činností, které společně s ostatními
komisemi města, dale rozpracujeme:
• Do 15.3. 2007 předložíme zastupitelstvu města zadání projektů k řešení. U každého projektu bude po-

1-2/2007

psán cíl, postup zpracování a především možnost financování zdroje
• Po odpřipomínkování a doplnění
zastupitelstvem bude zpracován
definitvní plán rozvoje města - ten
samozřejmě bude v budoucnosti
doplňován, podle potřeb a podle finančních možností. Plán bude
předložen obyvatelům města jako
příloha Života Mnichovic v dubnu
letošního roku.
• Jednotlivé projekty budou mít své
garanty- členy komise pro rozvoj
města a životného prostředí. Projekty budou rozpracovávány v souladu s možnostmi dotací, prioritně
z tématických operačních programů fondů Evropské unie - především se zaměříme na sektorové
operační programy, které většinu
dále nadefinovaných projektů obsahují. Specificky pro rekonstrukci
čističky se pokusíme získat prostředky bu z podpory Švýcarské
republiky anebo z fondu životního
prostředí.
U financování je právě nyní období,
kdy, po skončení roku 2006 - se tvoří
upravená nová metodika pro čerpání
a kontrolu a i nová struktura operačních programů. Máme na druhou stranu zase čas své projekty dobře připravit, tak abychom se svými žádostmi
uspěli.
Rozdělili jsme problematiku v souladu s platným dokumentem „Strategický plán rozvoje mikroregionu Ladův
kraj“ do (zatím) 7 problémových okruhů a k těm jsme, kde to dnes už umíme zpracovat a o financování máme
představu, přiřadili projekty :
1. Dopravní infrastruktura
Zpracování koncepce dopravní infrastruktury města s přihlédnutím
k rozvoji a výstavbě ve městě a s hlediskem maximálního zvýšení bezpečnosti

Pro tento projekt se předpokládá
zpracování studie v r. 2007, další etapy - bezpečný pohyb po městě, označení nových přechodů pro chodce, vyřešení úzkoprofilových a nebezpečných mist zřízením ostrůvků pro chodce, event. kruhovou křižovatkou, vybudování
světelných
signalizací,
apod. - budou řešeny dalšími projekty
v období 2008 - 2010.
2. Rozvoj výstavby a způsob její regulace ve smyslu územního plánu - zadání koncepčního projektu
rozvoje města bude zpracováno
3. Ochrana a rozvoj životního prostředí
-Výstavba naučné stezky Mnichovice - Klokočná - návrh bude podán
v r. 2007, realizován v r. 2008 - 1.čvrtletí. Financováno z prostředků mikroregionu Ladův kraj.
Rekonstrukce a rozšíření čistící stanice - návrh bude vybrán a podán
v průběhu roku 2007. Hledá se 100%
financování, ev. kombinace finančních zdrojů.
Výstavba soustavy rybníků v Podhorkách - návrh bude podán ve
IV.čvrtletí 2007, rybníky budou koncipovány pro rybaření i rekreaci, půjde
o soustavu kaskádově umístěných
nádrží. Financování - studie budou
zpracovány ve spolupráci s Katedrou
architektury a urbanistiky VŠUT, vlastní financování výstavby v r. 2008
z fondů Evropské unie
4. Rozvoj městského centra
Přestavba městského centra spolu
s vyřešením centrálního parkování opět proběhne ve 2-3 etapách, v prvé
etapě je třeba zpracovat studii, řešící
centrální parkoviště na městském pozemku v Pražské ulici - „za trafikou“,
spolu s vyřešením křižovatky Pražská
- Nádražní zřízením bezpečnostního
ostrůvku, ev. kruhového objezdu s využitím městského pozemku - dnešního objektu „akvaristika“, v dalších eta-

pách pak zajištění přestavby náměstí
(existuje již projekt se stavebním povolením, který bude třeba upravit ve
smyslu zklidnění dopravy a snížení
počtu parkovacích míst na náměstí)
a vlastní výstavby parkoviště. Jedná
se o projekt, kde bude možno zajistit
85% - 90% financování z fondů EU.
Výstava multifunkčního společenského městského centra - projekt je
ve stadiu hledání vhodné lokality, cílem je nezbytnost vytvoření moderního centra pro shromaž ování občanů
města, zábavu, kulturu, osvětu. Finanční prostředky by měly být získány
z 75% - 80%z fondů EU, zbytek sponzorováním, ev. předpokládanými pronájmy.
5. Školství a kultura - zadání požadovaných projektů předloží školská komise
6. Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj strategických služeb na
podporu elektronického obchodu
a práce z domova - projekt je ve středních Čechách podporován z fondů EU
- jedná se o znovuobnovení služeb ve
městě, za kterými se dojíždí, ev. zřízení pracovních míst pro práci z domova - matek na mateřské dovolené,
i po mateřské dovolené.Cílem je zvýšit úroveň služeb ve městě a snížit dojíždění do hlavního města. Projekt bude podán v r.2007.
7. Sociální problematika
Výstavba domu seniorů - projekt je
zpracován, je vydáno stavební povolení, není specifikován způsob financování. Dopracování ev. posouzení
efektivity provede komise sociální
a zdravotní v období 3-4/2007.
Ing.Magdalena Třebická
předsedkyně komise rozvoje města
a životního prostředí

Poděkování hasičům v Mnichovicích
Jménem města Mnichovice bych touto cestou chtěl vyslovit poděkování hasičskému sboru v Mnichovicích pod vedením
pana Karla Pátka za odvedení perfektní práce při odstranění následků škod v důsledku ničivého orkánu, který se prohnal
naším městem v lednu letošního roku . Padaly stromy , létaly střechy a hasiči vše perfektně zvládli.
Za toto jim patří veliký dík.
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
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Život Mnichovic
Informační centrum

Region Tour
Ve dnech 11.1.2007 až 14.1.2007
se jako každý rok konal na brněnském
výstavišti 16. ročník mezinárodního

veletrhu Region Tour. Stejně tak jako
v loňském roce, jsem se tohoto veletrhu zúčastnily i my, pracovnice informačního centra. Letošní veletrh byl
pro nás trošku jiný v tom, že Středočeský kraj představil novou expozici,
kterou hned první den pokřtil hejtman
Petr Bendl. V rámci této expozice měl
svůj stánek i mikroregion Ladův kraj,
ve kterém jsme prezentovaly nejen
tento mikroregion, ale také město Mnichovice a jeho okolí. Velmi nás potěšilo, že o Mnichovice byl z řad odborné i laické veřejnosti velký zájem.

V pátek 12.1.2007 navštívil veletrh
starosta města Ing. Petr Schneider
a paní tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková.
Jsme moc rády, že se nám, mimo
jiné, podařilo navázat kontakty i s odborem cestovního ruchu Středočeského kraje a že, jak doufáme, bude naše
prezentace na veletrhu přínosem pro
město Mnichovice.
Zdeňka a Martina Burianovy
Informační centrum Mnichovice

Kultura v Praze
Vybrali jsme pro vás tipy z přehledu kulturních pořadů v Praze na návštěvu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav,
ve kterých je v určité dny vstup zdarma:
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny

každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod
Galerie Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7,
hlavní budova AVU

otevřeno po - pá 10,00 - 18,00 hod
Výstavy: Objímající, vi ? - výstavní projekt dvou studentů prvních ročníků Lucie Juřičkové (Malba V. Skrepla, AVU) a Matyáše Chocholy (Socha M. Gabriela, FaVU) staví na principu existence jiných světů a naší orientace v nich (od 22.2. do 2.3.07)
Galerie design centra ČR, Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1
otevřeno po-pá 10,00 - 18,00 hod
Výstavy: Obzory českých textilií (do 23.2.07)
Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
vstupné dobrovolné, otevřeno denně 10,00 - 12,00 a 13,00
- 18,00 hod
Výstavy: Otto Sukup: Výběr z díla - výstava u příležitosti 80.
narozenin autora (od 14.2. do 11.3.07)
Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

otevřeno denně 10,00 - 18,00 hod
Výstava: Malby Věry Kotlárové a Jana Chovance - soubor
obrazů, které mají společné některé tvůrčí postupy, ovlivňují je podobné podněty, prostředí i vzájemná reflexe obrazů obou autorů (od 14.2. do 3.3.07)
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8, 1. patro
otevřeno po, st 8,00 - 18,00 hod út, čt 8,00 - 15,30 hod pá
8,00 - 15,00 hod
Výstava: Václav Skala a jeho synové - výstava prací Václava, Petra a Ondřeje Skalových (od 7.2. do 30.3.07)
Lobkovický palác, Jiřská 3, Praha 1, Pražský hrad
každou první středu v měsíci od 9,00 - 17,00 hod
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod a za symbolické vstupné 1,- Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a seniory
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Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1
každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod (platí
do stálých expozic a na výstavy)
Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1
každé první pondělí v měsíci
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7
Každou první středu v měsíci je vstup volný od 13,00 do
17,00 hod
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1
každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod
Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4
expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání na tel.: 267 172 482 nebo 267 172 439
Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách
i ve světě. Modely výrobních zařízení a plynojemů. Staré
plynové spotřebiče
Staroměstská radnice - sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro,
vchod přes turistické informace), Praha 1

otevřeno po 11,00 - 17,00 hod, út-ne 9,00 - 17,00 hod
Expozice: Model hl.m. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000
Výstava: Pražské usedlosti II - výstava představuje specifický druh osídlení, které se zachovalo v okolí Prahy (od
24.11. do 25.3.07)
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1
každé úterý od 17,00 - 19,00 hod
Úřad Městské části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům - foyer budovy), Praha 8

otevřeno po a st 8,00 - 18,00 hod, út a čt 8,00 - 15,30 hod,
pá 8,00 - 15,00 hod, není-li uvedeno jinak.
Výstava: Josef Jochman: Obrazy (od 9.2. do 9.3.07)
Martina Burianová
Informační centrum
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Zápis do 1. třídy
V lednu proběhl na naší škole zápis
dětí do 1. třídy. Ještě před zápisem se
do školy přišly na návštěvu podívat
děti z mnichovické i hrusické mateřské školy ( letos se k nám do školy jen
z Hrusic chystá 10 dětí). Budoucí prvňáčkové obdivovali, co se jejich starší
kamarádi za půl roku již naučili, co již
zvládnou sami přečíst, napsat, vypočítat, vyřešit.
K zápisu se dostavilo 48 dětí, z to-

ho 8 rodičů ještě uvažuje o eventuálním odkladu školní docházky dítěte.
Pro rodiče jsme proto přímo ve škole
zajistili možnost konzultovat školní
zralost dítěte s školní psycholožkou
Mgr. Jirátovou. Při zápisu byla také
některým dětem doporučena intenzivní logopedická péče.
Dagmar Andrlová
Za učitelky 1.stupně

Vysvědčení na ledě
Dne 31.ledna 2007 se třídy 2.A, 4.A a 5.A zúčastnily
bruslení na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Bruslení bylo odměnou za půlroční práci- některé děti se teprve
bruslit učily, jiné si jezdily volně nebo si mohly zahrát hokej
či jinou aktivitu, kterou si vymyslely. Sraz byl v 9:00 u požárního domu, kde stál přichystaný autobus, který nás dovezl na místo. Po příjezdu mohly děti zhlédnout amatérský
zápas mezi místními hasiči, v jehož průběhu se za pomoci
učitelů a tří žáků deváté třídy připravovaly.
Po půlhodinové přípravě a skončení zápasu se děti s radostí vrhly na dlouho očekávaný led. Děti, které neuměly
bruslit, se hrdinsky pokoušely dostat na lední plochu. Po
chvíli se začala lední plocha připravovat pro nadšence hokeje, kde jim byla vytyčena třetina plochy. Hodinu každý využil

jiným způsobem, od učení bruslení po volné jízdy. Po hodině začala druhá část programu, v které děti 2.A,
5.A a 9.A získaly slíbené vysvědčení. Z radosti z vysvědčení omylem přesáhly zamluvený čas na ledu. Po skončení radosti si šli žáci sundat brusle a okupovat automat s horkými
nápoji. Ve 12 hodin vysílené děti nastoupily do autobusu
a po průzkumu známek na vysvědčení svých spolužáků je
autobus odvezl zpátky k požárnímu domu. Děti se pod vedením učitelek rozutekly domů nebo na oběd do školy.
Michal Müller, Roman Řehák, žáci 9.A
„Všechny přítomné děti děkují svým učitelkám, za
2.A Evě Hruštincové, za 4.A Květoslavě Adamčikové a za
5.A Barboře Beharové.“

IKT centra Mnichovice a Mukařov
Potřeba umět ovládat informační
a komunikační technologie nás provází
téměř na každém kroku. Jsme nuceni
vyhledat si nové informace na internetu, napsat dopis a odeslat ho e-mailovou poštou, zpracovat dokumenty
v různých programech, chatovat s kamarády nebo být v on-line spojení s někým, kdo je právě na opačné straně zeměkoule. Nejen tyto možnosti nám poskytuje kvalitní vybavení učeben IKT
center v ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice a ZŠ Mukařov, které byly vybudovány z finanční dotace ze strukturálních
fondů EU, Ministerstva pro místní rozvoj a spolufinancovány z příspěvku obcí Mnichovice a Mukařov.
Od října 2006 využívají učebny IKT
centra naši žáci pro výuku různých
školních předmětů, navštěvují řadu
kroužků a ve večerních hodinách tu

probíhají kurzy informační gramotnosti pro dospělé. Je stanovena i otvírací
doba pro veřejnost, kdy děti (i dospě-

lí) mohou využívat počítačovou techniku (hlavně internet). Učebny je možno si i pronajmout např. pro firemní
školení. (Bližší informace na www.iktcentrum.com nebo tel. 323 640 330.)

Díky dobrému technickému vybavení se žáci mnichovické školy mohli
v rámci výuky angličtiny zapojit do
programu e-twinning. Elektronickým
dvojčetem našich šesáků jsou žáci
z řecké školy. Tématem jejich projektu jsou přísloví. Porovnávají a vysvětlují si naše i řecká přísloví. Malovali
obrázky, vytvářeli PowerPointové prezentace, točili filmové scénky a dokonce uspořádali videokonferenci.
Spolupráce se velmi dařila, a tak jsme
se společně s řeckou školou přihlásili
do mezinárodní soutěže SID (Safer
Internet Day - Den bezpečnějšího internetu). V rámci této soutěže pracovaly týmy více než 200 škol v 43 zemích z celého světa s použitím technologií, které umožňují překonávat
hranice, aby vytvořily materiál na propagaci bezpečnějšího internetu. Čes-
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ké a řecké děti společně vytvořily projekt o nástrahách internetu pro děti.
Ve scénkách vystupovala zvířátka,
která děti namalovaly a anglicky namluvily. V programu Movie Maker pak
vzniklo úžasné video, které bylo dne
6. 2. 2006 vyhlášeno nejlepším projektem v kategorii netiketa.
Žáci 6. třídy ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice pod vedením Ivany Drbohla-

vové zvítězili v mezinárodní soutěži
Den bezpečnějsího internetu a kromě
ocenění obdrží naše škola i 1500 euro na nákup dalšího technického vybavení.
Mgr. Marcela Erbeková,
ředitelka školy

Školka informuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zveme Vás na Den otevřených dveří do Mateřské školy Mnichovice dne 29. 3. 2007 od 8.00 hodin do 16.00 hodin
Nabízíme Vám prohlídku prostor mateřské školy a seznámení s tím, jak se u nás v mateřské škole s dětmi pracuje. Vaše děti si mohou s námi pohrát, zacvičit, zazpívat, zapojit se do výchovné činnosti, seznámit se s novými kamarády.
Pří této příležitosti si zájemci o řádný zápis do naší mateřské školy mohou vyzvednout přihlášku k docházce na školní
rok 2007/08.
Přihlášky budou k dispozici na stolečku ve vstupní hale mateřské školy
dne 29.3., 30.3. 2007
od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
Přihlášku žadatelé vyplní a pošlou poštou či předají ředitelce školy nejpozději do 19.4.2007.
Předávání přihlášek ředitelce a případné informace týkající se zápisu a provozu školy budou podávány ve dnech 11.4.,
19.4.2007 od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

V případě velkého počtu uchazečů budou platit následující kritéria :
1. Předškolák před vstupem do 1.třídy s trvalým bydlištěm Mnichovice
2. Sociální případ s trvalým bydlištěm Mnichovice - v souvislosti se zákonem o hmotné nouzi nebo na základě vyjádření
odboru péče o dítě
3. Žadatel s trvalým bydlištěm Mnichovice požadující celodenní péči
4. Dítě z vícepočetné rodiny požadující celodenní péči s trvalým bydlištěm Mnichovice
5. Ostatní
A.Hybešová
ředitelka školky

Čekání na Ježíška
Blížily se Vánoce. Nám dospělým
letěl čas jako splašený, ale dětem se
nemilosrdně vlekl. Abychom jim čekání na Ježíška zpříjemnili, připravili
jsme pro ně ve školce řadu překvapení a akcí.
Tradičně jako každý rok jsme jsme
oslovili rodiče výzvou „Maminko, zastav se na chvilku a udělej si se mnou
… „ tentokrát to byl malý vánoční stromeček, který si měla maminka se
svou ratolestí vystřihnout a ozdobit
různými výtvarnými technikami. Mezi
překvapení pak patřila návštěva čerta
s Mikulášem a andělem a jejich vyprávění jak se v pekle tančí a samo-
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zřejmě i malá mikulášská nadílka. Dvě
divadelní představení - pohádky
O medvídkovi Ťupínkovi a O cukrářce
Barborce rozzářily oči dětí a ještě se
v nich děti seznámily s tradicí lidových
zvyků a obyčejů. Velkým prožitkem
byl pro nás flétnový vánoční koncert,
který předvedly žačky pana Mirka Rovenského, který děti navíc seznámil
s různými druhy fléten a s jejich použitím. Společné zpívání koled navodilo

už opravdovou vánoční atmosféru
a čekání na vánoční nadílku ve školce
a tradiční vánoční zpívání s rodiči.
A jak to dopadlo se společným zdobením stromečků maminek s dětmi ?
Ve školce nám vyrostl veselý vánoční
les, plný lásky a pohody, tak jak to vidíte na fotografii.
A.Hybešová
ředitelka školky

Historie vzniku Mateřské školy v Mnichovicích
/ Čtení z 1.kroniky mateřské školy u příležitosti 60.výročí založení Mateřské školy v Mnichovicích a k 25. výročí otevření nové budovy mateřské školy /
V šastném roce 1945, kdy po druhé
se vyplnilo slavné proroctví našeho Učitele národů Jana Amose Komenského
a vláda věcí se po přejití strašných vichřic hněvu a po těžkých zkouškách
opět vrátila do rukou národa českého,
oslavilo malebně položené městečko
Mnichovice nadlidskou práci všech
účastníků osvobozovacího boje doma
i za hranicemi v čele s presidentem
Dr.Eduardem Benešem příkladným činem na cestě k novému obrození a kulturnímu vzestupu naší znovu vzkříšené
Československé republiky, krásným dílem pro výchovu jejích nejmenších občanů - dětí od 3 do 6 let otevřením mateřské školy v Mnichovicích.
Přípravných prací se ujal na základě přípisu okresní školní rady v Říčanech č.315 ze dne 30.června 1945 ředitel měšanské školy T.G. Masaryka
v Mnichovicích a člen místního národního výboru Karel Macháček.
Osobním jednáním v měsíci srpnu
1945 s předsedou národního výboru
Karlem Srbou, u něhož nalezl okamžité
pochopení, docílil zásadního souhlasu
a pověření, aby ve věci zřízení mateřské
školy dále pracoval a všechno zařídil.
Pro myšlenku nové školy byly dále
získány vedoucí místní ochrany matek a dětí Jarmila Černá a M.Vrabcová, které daly - jako národní správci
domu čp. 194 v Tyršově ulici ochotně
k dispozici potřebné místnosti a k další spolupráci býv.učitelka mateřských
škol v Praze Olga Tůmová.
V dohodě s okres.školním inspektorem v Říčanech F.Kupkou provedl
ředitel měšanské školy K.Macháček

a učitelka mateř.školy Olga Tůmová
předběžný zápis dne 24.září 1945.
Přihlásily se 44 dětí.
Žádost národního výboru doručil
dne 4.října 1945 osobně ředitel měš.
školy K.Macháček okresnímu školnímu inspektoru v Říčanech.Tento zřízení školy předběžně schválil a projevil přání, aby škola byla co nejdříve
otevřena. Vedením školy pověřil ústně
učitelku Olgu Tůmovou.
V místnostech škole propůjčených
bylo však třeba dříve provésti nejpotřebnější práce zednické, malířské,
elektrotechnické, instalatérské a truhlářské, důkladnou desinfekci a pečlivý úklid po nájemnících, kteří uvolnili
místnosti teprve po 1. říjnu 1945.
Aby byli též zainteresováni rodiče zapsaných dětí byli pozvání na schůzi dne
12.října do kreslírny měšanské školy,
kde ředitel Macháček promluvil o vzniku
školy a uč. O.Tůmová pojednala o jejím
poslání a potřebách a vyzvala rodiče ke
spolupráci. Bylo ustanoveno rodičovské
sdružení : předsedkyně M. Kulhanová,
místopředsedkyně M.Šimůnková, pokladní Ant.Bartáková.
Někteří rodiče zapůjčili dětské židličky, stolečky, hračky a obrázkové
knihy, než vlastní zařízení dodá
fa.Thonek v Praze, místní truhlář E.
Žvejkal, F.Čumpelík, A. Šubrt a J.Krákora z Kunic.
Rodiče mezi sebou vybrali na
schůzi částku 1 700,- korun, která
vzrostla sbírkou u ostatních rodičů
a občanů v Mnichovicích na 16 560,korun. Tak byl vytvořen školní fond,
který bude rozmnožován dobrovolný-

mi zápisovými příspěvky rodičů a př. j.
peněžitými dary a z něhož budou doplňovány učebné pomůcky, hlavně
hračky, knížky, obrazy a prováděna
péče sociální a zdravotní.
Adaptační práce a úklid byly dokončeny v týdnu od 18. do 24. listopadu 1945.
Slavnostní otevření mateřské školy
bylo oznámeno tištěnými plakáty a konalo se v neděli dne 25.listopadu 1945
o půl 14 hodině.
Vyučování zahájeno a proveden
dodatečný zápis v pondělí dne 26.listopadu 1945
o 8. hodině ranní. Toho dne byl stav
zápisu 52 dětí.( 22 chlapců, 30 dívek)
Na škole ustanoveny zemskou školskou radou v Praze : Olga Tůmová Kutheilová bývalá učitelka mateř. škol
v Praze a Věra Horká kand. uč. mateř.škol.
Škola má zatím jednu pracovnu
(3,5 x 4,5 m) a dvě herny (4,9 x 4,3 m,
4,7 x 4,2 m) a jednu šatnu (5,5 x 5m).
Úryvek z projevu předsedy MNV
v Mnichovicích , pana K.Srby, při otevření mateř. školy:
S pocitem velké radosti a vděčnosti obracím se k vám všem s prosbou,
milé dámy a pánové, kteří jste se zasloužili o uskutečnění mateřské školy
a ochrany matek a dětí, byste nyní
a v dalším společnou naši práci ve výchově nového pokolení našeho národa prohlubovali ve smyslu vysokých
ideálů našich dějin.
z kroniky vybrala A.Hybešová
ředitelka školky
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Kup mi pejska M.Kratochvíl
Mně se stejská, kup mi pejska!
Může být i mrňavý.
Být sám v domě
není pro mě samota mě nebaví.
S pejskem budu plašit nudu,
měnit smutek v legraci.
A je hnědý nebo šedý,
jen když bude štěkací !
M. Kratochvíl

Kdo by si nepřál mít svého pejska!
Přání je ale něco jiného než ho opravdu
mít a starat se o něj. O tom všem vyprávěla dětem paní Maňáková, která
jim přivedla ukázat své tři psí kamarády. Děti si je mohly pohladit, pomazlit
a pohrát si s nimi, povodit je na vodítku,
ale také se dozvěděly, jak se správně
o psí kamarády starat, co se pejskům líbí a co se jim nesmí dělat, jak se cho-

vat, když potkáme cizího psa, jak se
jmenuje „psí doktor“ a další důležité informace, které děti potřebovaly vědět.
Dětem se vyprávění moc líbilo, ale
ještě více dovádění s novými psími
kamarády, což dokazují obrázky.
Paní Maňáková, děkujeme! Děti
z naší školičky.
A.Hybešová
ředitelka školky

Vítání nových občánků města Mnichovice

Dne 7. 12. 2006 od 9. 30 hod. a od 11.00 hod. se konala slavnostní přivítání 28 nových občánků města Mnichovice
v obřadní síni Městského úřadu v Mnichovicích. Nové občánky slavnostně přivítal starosta města Ing. Petr Schneider a
každý nový občánek obdržel plyšovou hračku „ Kocourka Mikeše“ . Na závěr vítání občánků nechybělo ani kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy v Mnichovicích, které novým občánkům a přítomným zazpívaly, přednesly básničky a
zahrály na flétnu.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Informace z Městského úřadu

Využijte možnosti podat daňové přiznání za rok 2006 na
Městském úřadě v Mnichovicích
Vážení občané,
město Mnichovice využilo možnosti
zapojit se do projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti.
Ve spolupráci s Finančním úřadem
v Říčanech bude umožněno občanům
města Mnichovice a přilehlých obcí
vyřídit své zákonné povinnosti vůči
svému správci daně, tj. podat daňové
přiznání za rok 2006 a bezplatně získat pomoc při vyplnění daňového při-
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znání v místě svého bydliště či v jeho
dosahu a to bez „front“ a v domácím
prostředí.
Pracovníci Finančního úřadu v Říčanech budou přítomni na Městském
úřadu v Mnichovicích - v sále informačního centra, Masarykovo nám.
83, Mnichovice v těchto dnech:
úterý 13. 3. 2007
čtvrtek 22. 3. 2007
vždy od 16.00 - 19.00 hod.

Zároveň v průběhu měsíce února března 2007 budou v Informačním
centru v Mnichovicích k dispozici formuláře na podání daňového přiznání
fyzických osob včetně vyplněných
vzorů a to v úředních hodinách Informačního centra v Mnichovicích :
Po-Pá: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
So: 8.00 - 12.00 hod.
Přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období 2006 lze platně podá-
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vat též elektronicky, formou datové
zprávy, a to za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci
Elektronické podání pro daňovou
správu, která je k dispozici na webové
adrese http://www.mfcr.cz, v nabídce
Daně a cla, EPO - el. podání .
Tiskopisy daňového přiznání včetně
všech příloh lze získat také na internetových stránkách Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz, v nabídce daně a

cla/Daně/Tiskopisy ke stažení Vzniknou-li poplatníkům v souvislosti s podáním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách místně příslušného Finančního úřadu v Říčanech: tel. č. 323 627
444 nebo na Finančním ředitelství v
Praze: tel. č. : 234009219 a 257004219.
Tyto informační linky budou v provozu od 1. 3. do 2. 4. 2007 a to v pon-

dělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.,
ostatní dny kromě pátku od 8.30 do
14.30 hod., v pátek do 14.00 hod.
Doufáme, že využijete nabízených
služeb daňové správy, a věříme, že
nabízené služby Vám usnadní plnění
Vašich daňových povinností.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Odpovědi na nejčastější otázky k zákonu o sociálních
službách a jak správně žádat o příspěvek na péči o blízkého
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že změny ve vyplácení příspěvků na
péči přinesly mnoho nejasností, dovolujeme si odpovědět
na nejčastější dotazy.
Když jsem pobíral příspěvek na bezmocnost a obdržel jsem v prosinci 2006 dopis, že příspěvek na bezmocnost končí, co bude dál?
Nemusíte žádat znovu, ten kdo příspěvek již dostával, se
nemusí o dávku podle nového zákona tj. příspěvek na péči
hlásit, dostane ji automaticky. Nejpozději v průběhu měsíce
února 2007 by měl dostat vyrozumění od sociálního odboru Městského úřadu Říčany o přiznání nového příspěvku.
V dopise bude dotaz, jakým způsobem bude dávka vyplácena, zda v hotovosti, poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet. Informaci je nutno doručit na odbor
sociálních věcí Městského úřadu Říčany, Komenského
nám. 1850, 251 01 Říčany.
Když jsem dříve pobíral příspěvek ve výši 480,-Kč
měsíčně , kolik mi nově bude přiznáno?
Budete pobírat automaticky příspěvek na péči ve výši
2.000,-Kč měsíčně.
Kolik činí výše příspěvků na péči za měsíc dle nového zákona o sociálních službách?
Příspěvky jsou přiznány občanům podle stupně závislosti na jiné osobě dle níže uvedené tabulky:
stupeň závislosti
I. lehká
II. středně těžká
III. těžká
IV. úplná

do 18 let
3.000,-Kč
5.000,-Kč
9.000,-Kč
11.000,-Kč

dospělí
2.000,-Kč
4.000,-Kč
8.000,-Kč
11.000,-Kč

Pokud jsem dosud pobíral částečnou bezmocnost
a domnívám se, že mám nárok na vyšší stupeň závislosti, co mám učinit?
Podejte žádost o přezkoumání, které by mělo být vyřízeno během 90 dní. V případě přiznání vyššího stupně závislosti jsou Vám peníze vyplaceny zpětně od data podání Vaší žádosti.

Kdo může žádat o příspěvek na péči dle nového zákona o sociálních službách?
O příspěvek může žádat osoba, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby a tato osoba ji zajišuje potřebnou
pomoc.
Kde a jak mám žádat o příspěvek na péči?
Musíte žádat na obecním úřadu s rozšířenou působností tj., kdo je trvale hlášen v Mnichovicích tak na Městském
úřadu Říčany, sociální odbor, Komenského náměstí 1850,
Říčany (v Domě s pečovatelskou službou). Formuláře „Žádost o příspěvek na péči“ jsou k vyzvednutí též na Městském úřadě v Mnichovicích a to v kanceláři evidence obyvatel u paní Kerbicové nebo v informačním centru u pí Burianové. Zároveň jsou ke stažení na stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí www.mpsv.cz nebo www.nrzp.cz
Kdo rozhoduje o stupni závislosti a výši příspěvku
na péči?
Posudkový lékař na základě výsledků provedeného šetření v domácnosti u žadatele , které provedou sociální pracovnice a zdravotních záznamů od ošetřujícího lékaře, pak
zařazuje žadatele do určitého stupně závislosti . Tímto rozhodnutím je přiznána výše příspěvku na péči.
Může péči o osobu zajišovat rodinný příslušník?
Ano, může. Příspěvek je možné využít i jako úhradu na
výdaje pečující osobě. To může být nejen rodič, manžel
(ka), sourozenec, vnuk , ale i soused.
Bude za pečujícího rodinného příslušníka platit sociální a zdravotní pojištění stát?
Ano bude, když bude pečovat rodinný příslušník celodenně o pečovaného, který má nejméně druhý stupeň závislosti, může si vyžádat na Městském úřadu v Říčanech
potvrzení, že pečuje o člověka zařazeného do druhého
a vyššího stupně závislosti a s tím zajde na zdravotní pojišovnu a úřad sociálního zabezpečení. Výše příspěvku se
započítává do důchodového pojištění a sociální a zdravotní pojištění za něj platí stát. Lidé samostatně výdělečně
činní či zaměstnanci platí pojištění sami. Ti, kteří jsou ve
starobním či invalidním důchodu, nebo v evidenci úřadu
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práce, potvrzení nepotřebují, za ně
platí pojištění automaticky stát.
Když žadatel není schopen převzít příspěvek, nebo s ním nesprávně zachází, co s tím?
Městský úřad Říčany může určit
takzvaného zvláštního příjemce v případě, že z důvodu nemoci nemůže
zdravotně postižený člověk sám přís-

pěvek přijímat a hospodařit s ním, nebo příspěvek nevyužívá pro zajištění
pomoci. Podmínkou je, aby zvláštní
příjemce s ošetřováním souhlasil.
Co dělat, když se sám rozhodnu
změnit osobu pečovatele?
Změnu nahlásíte na sociálním odboru Městského úřadu Říčany. Nemusíte vyplňovat již žádný formulář, stačí

poslat dopis. Oznámení musí být písemné s uvedením data, odkdy požadujete změnu pečovatele provést.
Stejným způsobem je nutno oznámit
vyplácení dávek jiným způsobem, například místo v hotovosti převodem na
účet.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Zajištění pečovatelských služeb od 1. 1. 2007
Vážení občané,
jak jsme Vás již informovali, město Mnichovice s účinností od 1. 1. 2007 zajišuje pečovatelské služby pro občany města Mnichovice a blízkého okolí.
Od 1. 1. 2007 byly dle rozhodnutí zastupitelstva města
poskytovány tyto služby do doby vydání vyhlášky 505/2006,
kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, a to pedikúra, rozvoz obědů a nákupů .
Zastupitelstvo města Mnichovice s účinností od 1. 2.
2007 rozhodlo v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. o zajišování dalších služeb.

Jaké služby si můžete objednat a za jakou cenu ?
popis úkonu
cena
A pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast. osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
85 Kč/hod.
B pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
B1 pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání)
85 Kč/hod.
B2 pedikúra
85 Kč/ped.
C poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška teplého jídla
12 Kč/oběd
D
D1
D2
E

pomoc při zajištění chodu domácnosti:
donáška vody, topiva
85 Kč/hod.
nákup, dovoz
10 Kč/nákup
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
dovoz k lékaři a na úřad
85 Kč/hod.

Kdy a kde jsou pečovatelské služby poskytovány?
Uvedené pečovatelské služby kromě služby pedikúra
jsou zajišovány ve všední dny ve vymezeném čase od
8.00 do 13.00 hod. a to v domácnostech klientů.
Službu pedikúry zajišuje pro město Mnichovice paní Vejmelková v domě čp. 143, Pražská ulice (Čeřovka) každé
pondělí od 9.00 hod do 15. 30 hod, nebo kterýkoliv jiný
den po dohodě s Vámi v případě, že máte uzavřenu smlouvu na pečovatelskou službu s městem, tak v tomto případě
cena za pedikúru bude pouze 85,-Kč. Na požádání Vám
může být služba poskytnuta přímo v domácnosti. Termín
pedikúry si můžete sjednat přímo s paní Vejmelkovou na
tel: 323 660 938, mobil: 728 367 030.
Komu jsou pečovatelské služby poskytovány?
Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku či onemocnění.
Kde si můžete pečovatelské služby objednat a co
musíte předložit?
Ti z Vás, kteří máte o pečovatelské služby zájem, splňujete tyto předpoklady a dosud nemáte závaznou objednávku na pečovatelské služby nebo uzavřenu smlouvu o zajištění péče, přij te uzavřít na Městský úřad Mnichovice na
pracoviště evidence obyvatel k paní Evě Kerbicové smlouvu . Co je nutno předložit? Především platný občanský průkaz a doporučení od Vašeho praktického lékaře na zajištění pečovatelských služeb.
V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme
a pomůžeme.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Prodejní výstavka knih pro děti
V Jiráskově knihovně v Mnichovicích bude od 5. 3. do 29. 3. 2007 prodejní výstavka knih pro děti, které vydává nakladatelství EGMONT. Knihy si můžete zakoupit v půjčovních hodinách knihovny, a to v úterý 10 - 17.30, čtvrtek 12 17.30 a v pátek 10 - 16. V knihovně je také možné bezplatně využít internet.
Město Mnichovice mi dovoluje kupovat nové knihy.
Mezi novinkami v knihovně najdete: Woodová - Hvězda Babylonu, Chamberlain - Půlnoční zátoka, Berry - Templářské dědictví, pro děvčata Lanczová - Zašeptej do vlasů.
Těším se na Vás v knihovně.
Ila Žáková
knihovnice
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Upozornění na výměnu
řidičských průkazů
Upozorňujeme tímto občany města, že v letošním roce bude
končit platnost řidičských průkazů, které byly vydané v době
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, tato výměna je povinná do
31. 12. 2007.
O výměnu řidičského průkazu je nutno požádat na oddělení
registru řidičů Městského úřadu Říčany se sídlem Komenského nám 1815, 251 01 Říčany. Vyřízení žádosti a vydání
nového řidičského průkazu trvá cca 30 dnů, a proto doporučujeme požádat o výměnu co nejdříve.
Pro informaci o dalších řidičských průkazech uvádíme, že řidičské průkazy:
- vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 - povinná výměna je do
31. 12. 2010
- vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 - povinná výměna je do
31. 12. 2013
MěÚ Mnichovice

Z vašich příspěvků

Změna územního plánu města
- budeme mít krajinu, kde se dá žít ???
Vážení občané našeho města,
během období minulého zastupitelstva města probíhalo projednávání
změny č. 1 územního plánu města.
Jak jste byli informování na schůzích
nově zvoleného zastupitelstva města
a v letáku od nově zvoleného starosty,
v současné době tato Změna č. 1
a postup jejího projednávání je posuzován na ministerstvech vnitra a pro
místní rozvoj.
V současnosti se setkáváme s řadou různých nepříznivých jevů (neobvykle teplá zima, déle trvající silný vítr
aj.), se kterými se dříve narození občané našeho města nesetkávali. Jistě
také sledujete diskuse o možném vlivu globálního oteplování nebo případném ochlazení v Evropě (v důsledku
zmizení golfského proudu v Atlantickém oceáně). Tyto problémy jsou pochopitelně probírány i na vyšších místech, o čemž svědčí článek uveřejněný na závěr tohoto mého textu. Jak to-

to souvisí s územním plánem nebo jeho změnou?? Nyní se již ví, že nová
výstavba (satelity v okolí Prahy) většinou nepřináší nějaký zvláštní užitek
původní zástavbě. Samozřejmě je zde
tlak majitelů nemovitostí (většinou
v místě nebydlících) zařadit jejich pozemky do případné zástavby, ale je
toto rozumné z hlediska našich dětí
a vnuků?? V Mnichovických novinách,
které byly vydávány v minulých dvou
letech, vyšlo několik podrobných článků o Změně územního plánu města,
o tom, co se může stát, ale např.
i o nových možnostech v zemědělství.
Na internetu si můžete najít podstatné informace např. o možnostech
pěstování biomasy. Návrh pěstování
biomasy na pozemcích statku Myšlín
byl v Mnichovických novinách uveřejněn, v televizi jste mohli sledovat záběry z uvedení do provozu největší
solární elektrárny v ČR (umístěna je
v obci Bušanovice nedaleko Prachatic

na Šumavě). Další důležitou věcí pro
naše město Mnichovice jsou dostatečné vodní zdroje, tzn. městské studny
pod vrchem Budíkov. Tyto studny mají stanovena svoje pásma hygienické
ochrany, která by měla být přísně dodržována a pozemky v těchto pásmech by měly být zalesněny. Není
snadné předpovědět, co bude za 40
let, ale rozhodně zřejmě řada potřeb
bude muset být získávána na lokální
úrovni - jak z lokálního zemědělství
(např. jedno z největších stád ovci
v ČR se pase na katastru Hrusic
a okolí) tak i z lesního a vodního hospodářství. Nakonec např. energie ze
slunce je skutečně zadarmo, slunce
za ni žádnou daň nechce.
RNDr. Jiří Mareš
člen komise pro rozvoj města a
životní prostředí Mnichovice
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Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány
(vyšlo v odborném časopise Jemná mechanika a optika č. 4 v r. 2006)
MARTIN LIBRA, Česká zemědělská univerzita v Praze a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dramatický vývoj cen ropy a zemního plynu je v poslední době předmětem řady diskusí. Fosilní paliva zatím
jsou, ale snadno těžitelná ložiska už
byla vyčerpána, nebo budou vyčerpána v nejbližší době. Přicházejí tedy na
řadu stále obtížněji těžitelná ložiska.
Vývoj se těžko odhaduje, ale některé
prognózy hovoří o výrazném poklesu
těžby z důvodu vyšší náročnosti již
během několika let.
Ve dnech 31. ledna až 1. února
2006 proběhl mezinárodní seminář
„Obnovitelné zdroje - šance a výzva“
v Praze v Senátu PČR ve Valdštejnském paláci a řada referátů se zde zabývala budoucností energetiky v globálním měřítku. Hlavní referát přednesl pan Hans Josef Fell, člen německého parlamentu a následující tři obrázky jsou z jeho přednášky.
Předpokládaný vývoj těžby ropy
a poptávky po ní ukazuje obr. 1. Je vidět, že skutečně už během několika
let se dá očekávat v tomto směru
značná disproporce, která může vést
k dalšímu drastickému zdražení ropy
a následně možná i k zhroucení trhu
s automobily. Je třeba zdůraznit, že se
nejedná o žádný amatérský odhad
nýbrž o studii vypracovanou týmem
expertů pro německý parlament.

čátkem roku předpokládalo. To je vidět na obr 2. a je zde rovněž patrné,
že za posledních pět let cena prudce
stoupala a zhruba se zdvojnásobila.

Obr. 2 Odhad ceny ropy na začátku
roku 2006, poptávky po ní v tomto roce
a stav na konci období 1999 - 2006
Ani současný stav nenasvědčuje tomu, že by se měl změnit rostoucí
trend této ceny.
Naopak obr. 3 ukazuje vytrvalý pokles ceny solární energie, který souvi-

Obr. 3 Pokles ceny solární energie
a porovnání při výkupu za vyšší cenu

Obr. 1 Předpokládaný vývoj
těžby ropy
V posledních letech byla vždy cena
ropy na konci roku vyšší, než se za-

sí s prudce se zvyšujícím počtem instalací
solárních
fotovoltaických
systémů v některých zemích v důsledku státní podpory obnovitelných zdrojů energie. Je vidět, že například ve
Španělsku se pravděpodobně už během několika let vyrovná cena solární
energie ceně špičkového odběru
energie z klasických zdrojů a už dneš-

ní generace se mohou dožít vyrovnání ceny solární energie ceně „nočního
proudu“ z klasických zdrojů.
Předpokládá se, že v následujícím
desetiletí se posílí využití jaderné
energie a zvýší se i výroba elektrické
energie z dalších obnovitelných zdrojů, zejména vodních, větrných a z biomasy. Zvyšování podílu alternativních
zdrojů na celkovém množství vyrobené energie je jednou z priorit Evropské
unie a bylo již uzákoněno i v České
republice. Fosilní zdroje energie jsou
limitované, jejich zpracování způsobuje emise škodlivin a skleníkových plynů. Problém jejich vyčerpání je třeba
řešit s dostatečným předstihem. Proto
státy, které mají zájem na využití solární energie či energie z dalších obnovitelných zdrojů, přistoupily k dotaci
této energie, aby byla srovnatelná
s cenou konvenční energie. Doba návratnosti investice do fotovoltaických,
větrných či vodních elektráren se tak
stává pro investory přijatelná a tyto
elektrárny se stavějí. Tím se vytváří
nové podnikatelské prostředí. V sousedním Německu se solární PV systémy instalují asi nejrychlejším tempem
a i systémy s maximálním výkonem
1 MWp jsou tam instalovány na více
místech. Přitom sluneční podmínky
jsou v Německu podobné jako u nás
a nevyrovnají se podmínkám například
ve Španělsku. Je potěšitelné, že i Česká republika se k těmto dotacím připojila. Zmíněná dotovaná výkupní cena
solární fotovoltaické energie zde činí
13,20 Kč/kWh. Dnes se dá předpokládat, že kolem roku 2040 bude transformace solární energie zaujímat největší
podíl na světové výrobě energie, jak
uvádí většina kvalifikovaných prognóz.

Poděkování
Děkuji občanům, kteří svou nečekaně hojnou účastí zaplnili Infocentrum při lednové besedě, pořádané u příležitosti vydání mého románu „Munkdorf“, kdy jsme se v příjemné večerní atmosféře probírali českou historií a literaturou.
Jan Zenkl
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Mnichovka - říčka, nebo stoka?
Již několik let se potýká naše říčka
Mnichovka se zvýšenou koncentrací
odpadních vod z nefunkční ČOV Strančice. Voda je kalná, zapáchající
a samočistící schopnost vodního toku
už překročila své hranice. Břehy jsou
obalené páchnoucím bahnem, při
zvýšeném průtoku se bahno z břehů
splavuje.

Rok 2007 ve Strančicích pod
rybníkem Dolejšák
I když je to pro současnou generaci našich dětí neuvěřitelné, tak v dřívějších dobách za časů dětství předchozí generace tu tekla čistá voda,
žili např. raci, pstruzi a to bez toho,
že by se museli tito živočichové
uměle do vody nasazovat. Místní
koupaliště sloužilo celému okolí,
společným úsilím bylo vybudováno
zázemí i k dalším aktivitám, jako byly tenisové kurty, klubovna, převlékárna, sprchy a v neposlední řadě
i WC. Postupem doby sice areál začal chátrat, rybník se zanášel bahnem, ale stále se v něm dalo koupat
a v zimě bruslit. Já si sice jeho plnou
funkčnost nepamatuji, ale mám stále
před očima, jak před naším domem
vybudoval tatínek se sousedy hráz,
ve které jsme se za příznivého počasí koupali, jezdili na neckách a vůbec tak nějak radostně si užívali toho, co dnešní generace nemá šanci
v těchto místech poznat. Školní družina i školka k nám často v teplém
počasí také zavítaly, a to pak bylo
opravdu velké dovádění. A když pak
maminka vzpomíná, že se běžně
v Mnichovce máchalo prádlo a to
prádlo pak příjemně vonělo, je to nepředstavitelná idea. Jak čas postupoval, přestalo se máchat prádlo,
koupání už také nikdo příliš nevyhledával, voda prostě začala čím dál

tím víc zapáchat, a i když se ještě
před třemi lety dala používat alespoň
na zalévání květinových záhonků,
tak te už bych to nikomu nedoporučovala. Také případné sklouznutí nebo pád do vody znamená jít se hned
přinejmenším umýt čistou vodou
a mýdlem.
V sobotu 13. 1. 2007 jsme se byli
projít podle Mnichovky až do Strančic. Nebyl to moc lákavý vjem, i když
v tu dobu tekla tzv. čistá voda, šedivá
slizká hmota usazená v korytě, silný
zápach linoucí se okolím, výrazný již
v lese za tzv. Koupadlem. Přešli jsme
silnici a šli se podívat na soutok potoků ze Všestar a Strančic. Komentář
k tomu, co jsme uviděli i ucítili, je asi
zbytečný. Místy nelze ani zahlédnout
dno koryta, navíc na fotografii místního rybníka Dolejšák je vidět, jak je
potok sice sveden do potrubí, ale kaly z ČOV tečou stružkou dnem rybníka. Je to zřejmě také příčina toho,
proč je občas nárazově koryto toku
tak zakaleno a ještě intenzivněji zapáchá.
Cestou jsme ještě pořídili několik
záběrů, ale nelze z toho všeho vyvodit
nic jiného než to, že sice ještě přežívají v potoce ryby, ale nepřála bych je
na talíři ani největšímu nepříteli. To už
by se asi dalo jen těžko přežít bez
zdravotních následků.
Mnichovice a okolí jsou uznávanou
rekreační oblastí, ale příroda zde na
některých místech začíná už podléhat
zničujícímu počínání člověka. ČOV ve
Strančicích je skutečně v dezolátním
stavu, podle doporučení České inspekce životního prostředí by bylo
nejvhodnější variantou napojení

Rok 2007 - soutok Mnichovky a
strančického potoka
kanalizace na ČOV Mnichovice. Doposud se ale tomuto postupu zastupitelé Strančic mohutně bránili, chtějí
rekonstruovat stávající ČOV. Ale dá
se jim věřit, že nastane zlepšení? Recipient vodního zdroje nutný k dočištění kalů je nedostatečný, a pokud místo alespoň trochu znáte, musíte se

Rok 2007 - co to teče pod stromy voda či co...?
mnou souhlasit, že umístit ČOV vpodstatě do centra obce, není příliš ideální. Nehledě na to, že zatím je řešení
situace otázkou delšího časového horizontu. Pro ilustraci vývoje znečištění
přikládám i obrázek z roku 2005, který
byl pořízen v části výpustě pod rybníkem Dolejšák. Ostatní obrázky jsou ze
začátku letošního roku.
Helena Springerová
členka komise pro rozvoj města a životního
prostředí, Potočiny, Mnichovice

Rok 2007 - co to teče ve
strančickém potoce?
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Bitva o Mnichovice
„Bitva o Mnichovice začala za vteřinu dvanáct.“ Alespoň tak nedávno
zhodnotil současnou situaci v našem
městečku jeden ze zastupitelů.
Čtenář si možná ještě vzpomene na
mé články z posledního volebního období, nazvané „Mnichovice nebo satelit?,“ v nichž jsem předpověděl likvidaci
venkovského charakteru Kunic a Strančic, přičemž naše obec bude další v řadě. Dovolím si neskromně tvrdit, že se
tyto prognózy plní téměř do detailu. Stačí projet okolo obrovského překladiště
navazující na kunické rodinné domky
nebo se pokusit o pochopení nestvůrné
symbiózy nádraží a bytové zástavby
dnes již bývalé strančické návsi. Těmto
sousedům už, bohužel, není pomoci.
Jsme tedy na řadě.
Na posledním zasedání bývalého
zastupitelstva byla urychleně schválena
změna územního plánu č.1, schvalující
nejen rozšíření další zástavby města
bez ohledu na jeho dopravní a sociální
kapacity, ale mj. i zřízení přístupových
silnic do dalších, hromadnou zástavbou
dosud nedotčených lokalit. Mám na
mysli především Vráž a Jidášky, kam
se tvůrci této změny chystají proniknout
dokonce přes louky z Myšlína(!).
Druhým, a podle mého názoru vůbec nejtragičtějším nápadem, je namísto několika rodinných domků záměr výstavby obrovské dominanty
města - „panelového“ sídliště nad Mni-

chovicemi mezi struhařovskou a myšlínskou silnicí. Bu me objektivní, zatímco výše pojednaná změna je dílem
zastupitelstva minulého, tohle sídliště
je kostlivec zastupitelů předminulých.
Jedná se o šestnáct bytových domů s
dvěma sty šedesáti byty a téměř tisícovkou obyvatel (čtete dobře, to není
překlep, nyní nás zde žije včetně Božkova a Myšlína 2700). Podle neoficiální zprávy mají být tato monstra doplněna známým diskontním supermarketem. Kde vezmeme vodu, kam se
vejdou další auta, kam budou děti
chodit do školy, jak vyřešíme adekvátně narůstající kriminalitu a kdo se bude dívat na panelovou hradbu nad
městem? „To není naše věc, my investoři chceme jenom peníze z pozemků,“ odpověděl mi známý z realitní kanceláře, zainteresované v jedné
ze zdejších lokalit. „A v Mnichovicích
jde všechno jako po másle ...“
Naštěstí bývávalo. 28. prosince přijalo nové zastupitelstvo dvě stavební
uzávěry, pozastavující oba devastační záměry. Strčilo tak v poslední chvíli nohu do zavírajících se dveří. Postupovalo ve shodě s některými posázavskými a dalšími obcemi, na které se
valí stejné problémy. Probíhají velmi
složitá a často neviditelná jednání s
nadřízenými úřady a některými investory. A to se dosud nevynořil ledovec
druhé dominanty města, tzv.“farského

pole,“ ideálního místa pro zachování
vnitřní zeleně.
Jak zástavbu řeší v blízkém zahraničí? Například městečko podobné
velikosti v Bavorsku povolí ročně postavit cca deset rodinných domů a následně pozve nové obyvatele na ples,
aby se seznámili se sousedy. K nám
se lidé většinou valí s realitním katalogem v ruce a pozvat je nakonec ani
není kam. Snad i my brzy dokážeme
říct: „Mnichovice jsou exklusivní adresou uprostřed nezničené krajiny, ale
jen pro nás a pro naše děti. Promiňte,
dámy a pánové, ale místo už tu není!“
V posledních dvou letech jsem se
obával, že většině Mnichovických jsou
tyto problémy lhostejné a tak psát o
nich už nemá smysl. Nádherně jsem
se však mýlil. A tak bych rád vzkázal
všem sousedům, kteří obíhali s peticemi, ochráncům přírody, rybářům,
myslivcům a stovkám dalších občanů,
kteří podávali námitky a protesty proti
této zástavbě, že jejich odpor nebyl
marný. Nevím, zda se podaří architektonické devastaci městečka zabránit,
ale dokázali jsme v Mnichovicích naprosto nevídanou věc - nejsme jako
ovce. Te už všechno leží na bedrech
nových zastupitelů, kterým přeji pevné
nervy, výdrž a v neposlední řadě i sílu
odolat pokušením, která jistě přijdou.
Jan Zenkl

VÝSTAVA V HOTELU
Myšlín
V sobotu 10.2.2007 odpoledne v 17.30
byla v Hotelu Myšlín na Myšlíně slavnostně zahájena výstava prací žáků ZUŠ Říčany/Strančice. Pan Rovenský
slovně propojil vystavené obrazy žáků Hany Šebestíkové s hudebním vystoupením svých žáků.
Výstava se vzhledem k jejímu úspěchu prodlužuje až do odvolání, nejméně do konce měsíce března.
Před návštěvou této výstavy lépe předem zatelefonovat panu Peřinovi do Hotelu Myšlín
na tel. číslo 323 642 176, 323 642 178.
Hana Šebestíková
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Z občanských sdružení

Co je nového v PŘÍSTAVU?

Od druhého lednového týdne opět naplno běží program
rodinného klubu PŘÍSTAV, kde se všichni těšíme na nové
„lodě a lodičky, které si tu najdou své kotviště“. Znovu pokračují kurzy „Joga pro dospělé“ ( pondělí v 9.45 hodin),
„Hrajeme si a tvoříme“ pro školkové děti ( pondělí v 16 hodin), „Hrátky pro rodiče s batolátky“ ( úterý v 9.30 hodin),
„Angličtina pro děti“( středa v 15 a 16 hodin), „ Tanečky pro
děti od 4 let“ ( středa v 17 hodin), „Smolíček“ pro děti od 2
let ( čtvrtek v 9.30 hodin) a „Pískáme si pro radost“ ( čtvrtek
v 16 hodin). Novinkou je „Klub maminek“ s dětmi libovolného věku, kterému je vyhrazeno celé středeční dopoledne.
Maminky se scházejí, mohou společně tvořit, tančit, hrát si,
nebo jen tak relaxovat a povídat si, děti zkoumají jiné prostředí a nové kamarády, připojují se k činnosti maminek.
Těšit se můžete na:
• Povídání o zdravé výživě dětí a rodin - v úterý 20.února
v 16 hodin se specialistkou na otázky stravy, výživářkou
Margit Slimakovou.
• „Smrtnou neděli“ 25.3., kdy se v Mnichovice pokusíme
opět utopit smrtku zimu a přinést si místo ní nové jaro.
• úterý před Velikonocemi, 3.4. Vás čeká „Dílna velikonočních dekorací“.

• na konci dubna - přednášku a povídání o homeopatické
a přírodní léčbě.
• 30.4. „Filipojakubský oheň“, kdy si děti odpoledne vyrobí slámové čarodějky, košata a otýpky, mohou je pak
spálit u nás na dvorečku a opéct si něco na zub.
• na květen připravujeme praktický seminář pí. Hurdové
pro rodiče a učitelky MŠ - „Rozvoj hudebnosti dítěte
předškolního věku“.
Ohlédneme-li se kousek nazpátek, mohli jste s námi
v PŘÍSTAVU prožít příjemný adventní čas naplněný kouzelným očekáváním a dětským hemžením. Započali jsme
ho přípravou originálních lampionků, v nichž děti v deštivé
tmě nalezly kouzelné světýlko.To nás prozatím hřálo a svítilo a bude nás provázet i po zbytek zimy.A rohlíčky, které
nám s bílým koněm přinesl Martin byly opravdu vynikající.
Připomněly nám, jak je dobré pomáhat ostatním a dělit se
s nimi. Než se u nás objevil Mikuláš, mohly si děti vyrobit

voňavý svícínek k nakousnutí. Čerti se naštěstí drželi zpátky a Mikuláš s krásným andělem přinášeli poučení a balíčky dobrot. Na předvánočním bazaru jste mohli dostat kořeněný punč, zahřát si hrdlo i duši na přátelském posezení
a ještě si koupit pěkné drobnosti a hračičky z našich dílen.
A k Vánocům jsme si i my mohli sami nadělit několik vánočních dárků - gymnastické dětské míče, nové knihy pro
rodiče do naší knihovničky a různé výtvarné potřeby, a to
především díky finanční pomoci našeho patrona, firmy
Mountfield, a podpoře Města Mnichovice.
Moc děkujeme všem příznivcům a pomocníkům,
kteří nám v loňském roce drželi palce. Rádi také uvítáme
všechny, kteří by se k nám chtěli přidat nebo byli ochotni
jakkoli spolupracovat. Za tým PŘÍSTAVU také Vám všem
přejeme do nového roku radost v srdci, otevřenou mysl
a plno dětského smíchu.
Ing. Veronika Třebická
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Inzerce v Životě Mnichovic
Od 1.1.2007 jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující
Celá strana A4
1/2strany A4
1/4strany A
1/8 strany A4

3.000
1.500
700
350

Kč
Kč
Kč
Kč

Předplatné není stanoveno se slevou. Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF na adresu:
podatelna@mnichovice.info
vyřizuje MěÚ Mnichovice paní Kuklová, Tel.: 323 640 313

Policie České republiky okresní ředitelství Praha - venkov
Nabízí uplatnění uchazečům se zájmem o policejní práci v přímém výkonu služby u Policie České republiky.
Policistou se může stát občan ČR, starší 18 let, který o přijetí písemně požádá, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro přímý výkon služby, není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
Nabízíme
• zajímavou práci policistů na obvodních odděleních: Brandýs nad Labem, Čelákovice, Čestlice, Jílové u Prahy,
Libčice, Odolena Voda, Říčany, Úvaly, Mníšek pod Brdy, Velké Popovice, Řevnice, Hostivice, Hradištko,
• na oddělení hlídkové služby Brandýs nad Labem,
• na dopravním inspektorátu Zdiby - skupině dohledu nad silničním provozem
• možnost profesního růstu
• možnost dalšího vzdělávání
• dobré platové podmínky

Pokud splňujete uvedené podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 07:00 do 15:30 hod. na Policii České republiky okresním ředitelství Praha - venkov, Zborovská čp. 13, 150 00 Praha 5. Bližší informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel. čísle 974 882 400.
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AQUAEROBIC
v hotelu S.E.N.v Senohrabech
Dynamické cvičení nezatěžující vaše klouby.
Vhodné pro všechny věkové skupiny,
sportovce i nesportovce.
Za zkoušku to stojí!
Každé úterý od 20 hod !!!
Bližší informace a rezervace:
Mgr. Lada Žáková - 775299979
(ladazakova@volny.cz)

TANEC JAKO CESTA ŽENY
Milé ženy, přijte ochutnat zážitek čistě ženské energie, probuzené orientálním břišním
tancem, který je ideální terapií pro všechny typicky ženské fyzické i psychické potíže.
Možná tak vstoupíte do bezpečného prostředí pro sebevyjádření, uvolnění, smích i slzy, naučíte se přijímat samy sebe i druhé takové, jací jsme, objevíte svou přirozenou moudrost,
krásu, sílu a něhu, získáte odvahu být svobodně samy sebou a dovolíte si žít tím, co vás
naplňuje, ale zcela jistě zažijete radost ze vzájemného sdílení znovuobjeveného ženství.
Tančíme každou středu od 19.30 hod
V Hotelu Myšlín, první patro- velký sál, Mnichovice - Myšlín
Cena: 120 Kč/večer při předplatném na 3 měsíce pro nové ženy první večer zdarma
Těším se na Vás Věra Kovaříková tel.: 605/900600, vkovarikova@seznam.cz
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PRODÁM OPLOCENOU STAVEBNÍ PARCELU
V MNICHOVICÍCH U ŘÍČAN
Výměra 1238 m2 s vlastní vrtanou studnou, s elektrickou
a plynovou přípojkou. Stavební povolení na rodinný dům
bylo vydáno a je platné. Na pozemku byla vyhloubena
stavební jáma na základy rodinného domu.
Kontakt: Zdeněk Kulhavý, mobil: 606 840 870,
tel.: 224 230 883, e-mail: Zdenek@seznam.cz

Citroen Auto Babiš s.r.o. Mnichovice
Přijme: asistentku prodeje nových vozů.
Požadované vzdělání:
- ukončené středoškolské vzdělání
- základy účetnictví
Nástup možný od 1.04.07
Informace na tel.: 603 424 374
Životopis v případě zájmu zašlete na email:
majitel@citroen-babis.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
ze ZVÁNOVIC
Pila Zvánovice dodá až k Vám do domu
podle Vašich požadavků palivové dřevo
------štípané nebo metrové
(listnaté, jehličnaté).
Kontakt tel.: 777 133 926

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s provozovnou v MIROŠOVICÍCH
PŘIJME do hlavního pracovního poměru:
- řidiče nákladního vozidla, praxe podmínkou
- řidiče dodávky pro zásobování staveb a MTZ
- hlídače pro objekt
- přípraváře do obchodně technického oddělení, praxe vítána,
vzdělání SŠ nebo VŠ nejlépe stavebního směru
- vedoucího projektu (stavbyvedoucího), praxe podmínkou,
vzdělání SŠ nebo VŠ
- stavební dělníky řemesla: zedník, tesař, izolatér

V případě zájmu nás, prosím kontaktujte
na tel. 602 689 811 mezi 8.00 - 16.00 hod.
22
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Naši jubilanti nad 70 let
leden
Andrlová Jarmila
únor
Hyndráková Jarmila
Vyskočil Zdeněk
Janečková Justina
Kubusová Julia
Michalová Hana
Doležal Miroslav
Holub Josef
Jírů František
Rohon Pavel
Jírů Jiřina
Čermáková Anna

Šmejkalová Jaroslava
Lacinová Jiřina
Kovář Jaroslav
Doubek František
Doležal Vladimír
Šula Oldřich
Šimon Jiří
Zrcková Vlasta
Sajdlová Jaroslava
Koucký František
Wiesnerová Naděžda
Cermanová Alena
Farbula Viliam
Jedličková Marie
Havlová Jiřina

Králíková Jiřina
Švecová Marie
Baborová Jaroslava
Havranová Bohumila
Decsyová Blažena
Doležalová Jaroslava
březen
Kvasničková Miloslava
Vávra František
Vejříková Josefa
Horálková Vlastimila
Neradová Marie
Šálková Růžena
Čumpelíková Růžena

Bílková Marie
Kučerová Jarmila
Albrecht Jaroslav
Hájek Ivan
Rod František
Dubovská Aloisia
Rovenský Norbert
Sádovská Zdenka
Dražil Karel
Fiedlerová Libuše
Králíková Jiřina
Škabrada Jaroslav
Svobodová Květuše

Jubilanti - 80 let
našim jubilantkám, které se dožily požehnaného věku let 80 - paní Marii Jedličkové, paní Haně Michalové a paní Vlastě Zemanové osobně blahopřáli starosta města Ing. Petr Schneider a
tajemnice MěÚ paní Miroslava Vojtíšková
Všem jubilantům
přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Jedličková Marie

Narození v roce 2006
srpen
Bruno Bratolli
září
David Černík
Filip Nekovář
Tomáš Veverka
říjen
Tomáš Šustr

Marek Stěhule
Filip Jiroušek
Linda Klemerová
listopad
Adéla Sodomková
Albert Šmejkal
Vivien Vrkočová
Tereza Marešová

prosinec
Jeroným Třebický
Eliška Smrčková
Tadeáš Firbach
Štěpán Samuel Zach

Narození v roce 2007
leden
Anna Jirásková
Ludmila Chaloupková

Úmrtí v roce 2006
listopad
Marie Vladyková
Miloslava Ondráčková
prosinec
Drahoslava Matějovská
Zdeněk Klíma

Úmrtí v roce 2007
leden
Antonín Zeman
Jan Menšík
únor
Zdenka Zittová
Josef Souček
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