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Slovo místostarosty
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou
pozdravil poprvé po čtyřech měsících,
které uplynuly od loňských
komunálních voleb, a popřál
Vám klidný a ničím nerušený život v našem městě.
Já i ostatní kolegové ze
zastupitelstva města se budeme snažit uskutečnit
v tomto volebním období
maximum bodů, kterými
jsme Vás oslovili ve svých
volebních programech (každý prostřednictvím své politické strany či sdružení, nicméně programově ve všech hlavních bodech
shodných). Musím konstatovat, že ač je
v zastupitelstvu část koaliční a část opoziční, proběhla veškerá dosud uskutečněná zastupitelstva v klidné atmosféře
a většinu usnesení zastupitelstvem
schválených podpořil vždy minimálně
jeden z opozičních zastupitelů.
Dovolím si zde pro Vaši informaci
uvést některé z hlavních bodů, kterými Vás oslovila převážná část všech
uskupení i politických stran, které
v loňských volbách usilovaly o Vaši
přízeň včetně té, za kterou jsem kandidoval já, a stav realizace těchto bodů
po cca čtyřech měsících, které od voleb uplynuly.
1) Dokončení projektů výstavby kanalizace a vodovodu - kolaudační
rozhodnutí nabylo právní moci dne
28.3. 2007 a v nejbližších dnech
bude možno zahájit napojování
jednotlivých staveb na městský vodovod a kanalizaci.
2) Prioritně zlepšení velmi neutěšeného stavu místních komunikací
- probíhají jednání na Krajském
úřadu Středočeského kraje o mož-

nosti poskytnutí finančního příspěvku alespoň na část oprav. Na stejném úřadě probíhají další jednání
ohledně obnovy povrchu
v ulici Husova (silnice
II/508, která je ve vlastnictví Středočeského kraje).
3)
Zamezení nadměrné výstavby tak, aby nedocházelo ke snížení životní úrovně, a zachování
osobitého rázu města jedním z kroků, který směřoval tímto směrem, byla
stavební uzávěra vyhlášená koncem loňského roku. Dalším z chystaných opatření je možnost udělování stavebních povolení developerským společnostem, až po jejich finanční spoluúčasti do infrastruktury města.
4) Získání prostředků z fondů Evropské unie a jejich využití pro
zkvalitnění života v našem městě
- ve fázi podané žádosti je „akce“
výměna oken v mateřské školce.
Je snaha využít „evropské peníze“
pro připravovanou rekonstrukci
ČOV a případně pro nový pečovatelský dům.
5) Zajištění dostatečné kapacity
školky a školy (zejména pro obyvatele Mnichovic) - řešíme možnosti zvýhodnění trvale žijících (přihlášených) občanů Mnichovic při
zápisech do mateřské školky
a školy a zvýšení kapacity ZŠ.
6) Efektivní využívání obecního majetku - o přijatých opatřeních Vás
budeme včas informovat
Mgr. Martin Engel
místostarosta města
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Vážení občané našeho města,
po prvním letošním čísle Života Mnichovic se k Vám dostává
další a doufejme již pravidelně v měsíčních intervalech vydávané
číslo Života Mnichovic (ŽM). Jak jsme uvedli v prvním letošním
čísle ŽM byla vytvořena nová redakční rada, která se ale skládá
jak ze členů minulé redakční rady ŽM (Mgr. Marcela Erbeková,
Mgr. Jana Velebová a pan Karel Dražil), tak i ze členů redakční
rady Mnichovických novin (PhDr. Petr Dvořák, RNDr. Jiří Mareš
a pan Jaroslav Musil). Kromě toho novými členy redakční rady
jsou paní Margita Valentová a Dr. Jan Zenkl. Redakční rada na
„nevděčnou“ funkci šéfredaktora vybrala RNDr. Jiřího Mareše.
Jménem svým i jménem redakční rady bych Vás, občany
našeho města, chtěl ubezpečit, že se budeme snažit, aby
náš ŽM Vám poskytoval současné a důležité informace
z města i jeho okolí. V rámci jeho rozsahu nechceme omezovat Vaše názory, které budou uveřejňovány v rubrice „Vaše příspěvky“. Případné reakce budou publikovány v následujícím čísle ŽM.
První letošní číslo ŽM bylo připravováno dost hekticky, omlouváme se za menší nedostatky, např. básnička v části Mateřská
školka byla již uveřejněna v jednom z minulých čísel ŽM. To co
nás potěšilo, byl ale skutečně „bouřlivý nárůst“ příspěvků pro
další číslo ŽM, a sice 45 příspěvků s řadou obrázků a 14 reklam.
Předem se tedy omlouváme, že některé příspěvky se v tomto

čísle neobjeví, budeme se snažit zařadit je do některého z dalších čísel. Abychom udrželi současný rozsah ŽM (24 stran, případně i více), žádáme Vás, občany města, především podnikatele sídlící v Mnichovicích, o podporu a již formou reklam uveřejňovaných v ŽM, tak i případných sponzorských příspěvků.
Jako v minulých ročnících ŽM, tak také letošní čísla ŽM budou průběžně vystavena na www stránkách města.
Ještě jednou Vám chceme poděkovat za Váš zájem o časopis města, piště nám na naši adresu
redakce.zm@mnichovice.info
RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM
redakce ŽM

Rádi bychom, aby Život Mnichovic napomohl ke zlepšení komunikace mezi občany a zastupiteli města. Proto v případě vašeho zájmu, bude zavedena nová rubrika, ve které na vaše přímé dotazy týkající se dění v našem městě budou odpovídat zástupci vedení města a jeho úřadů. Zajímá vás plnění volebních
programů? Máte otázku na některého ze zastupitelů či starostu
města a chcete, aby odpově na ní dostali i ostatní čtenáři ŽM?
Napište svůj dotaz na adresu redakce, do předmětu uvete název rubriky „Otázka pro...“ Váš dotaz bude předán a spolu s odpovědí otištěn v nejbližším možném čísle ŽM.

Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Zpráva o činnosti města a Městského úřadu v Mnichovicích
za uplynulé období 11. 2. - 31. 3. 2007
V měsíci únoru 2007
• město Mnichovice obdrželo od
MěÚ Říčany kolaudační rozhodnutí
na vodovod a kanalizaci ve městě
Mnichovice v termínu stanoveném
Evropskou unií a SFŽP ČR
• město Mnichovice předložilo SFŽP
ČR žádost o závěrečnou platbu spolu se žádostí na proplacení více prací
na akci „Vodovod ve městě Mnichovice“ a „Kanalizace Mnichovic“
• uskutečnilo se další jednání ve věci
zadání projektové dokumentace na
nutnou rekonstrukci ČOV v Mnichovicích s možností napojení
okolních obcí
• uskutečnila se porada starosty
města za účasti zastupitelů města
a tajemnice
• konaly se dvě porady vedení za
účasti: starosty, tajemnice, vedoucí
stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb obce Mnichovice
• MěÚ Mnichovice sestavil rozpočet
města Mnichovice na rok 2007,
který byl zveřejněn na úřední desce města
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• MěÚ Mnichovice zároveň sestavil
rozpočtový výhled na období 2008
- 2009, který byl zveřejněn na
úřední desce města
• na MěÚ Mnichovice proběhl audit
Evropské komise, zaměřený na
projekt města Mnichovice realizovaný za podpory Evropské unie
„Vytvoření informačního centra
v Mnichovicích“ a to bez výhrad
V měsíci březnu 2007
• konalo se řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice
• uskutečnila se porada starosty
města za účasti zastupitelů města
a tajemnice
• došlo k předání a převzetí majetku
pečovatelské služby od Krajské pečovatelské služby SK na město
Mnichovice v celkové hodnotě
405.000,- Kč (nábytek, zařízení,
kancelářská technika atd.)
• městem byla vydána změna vyhlášky o veřejném pořádku, která
se týká pohybu psů na veřejném
prostranství

• městem byla vydána směrnice
č. 3/2007 o postupu starosty při vydávání souhlasu k uložení věcného
břemene a stanovení ceny za uložení sítí v pozemcích města
• došlo k předání a převzetí stavby
vodovod a kanalizace v lokalitě Šibenička
• konala se porada vedení města za
účasti: starosty, tajemnice, vedoucí
stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb obce Mnichovice
• konalo se jednání se zástupci Českých drah ve věci výstavby rychlostního železničního koridoru
• mMnichovice vydalo Plán rozvoje
města Mnichovice na programovací období 2007 - 2013
• Tajemnice MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková spolu s vedoucím
veřejných služeb Jiřím Čánským
představili v Informačním centru
MěÚ Mnichovice na semináři k dotacím pořádaném MAS Říčansko
pět projektů města Mnichovice
spolufinancovaných za podpory
Evropské unie
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• město Mnichovice podalo žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj z programu Podpora obnovy venkova na projekt města podpořený v rámci komunitního plánování a to dětmi z Mateřské školy
v Mnichovicích s názvem „Díváme
se novými okny na kouzelný svět
kolem nás“, cílem projektu je výměna oken v Mateřské škole
v Mnichovicích, která jsou ve špatném stavu.
• starosta města se zúčastnil školení
starostů na Krajském úřadě SK ve
věci územního plánování v souladu
s novým stavebním zákonem
• město Mnichovice zadalo vypracování statického posudku na mostek
ve Sportovní ulici a na základě zá-

•

•

•

•

věrů vyplývajících ze statického
posudku bylo osazeno dopravní
značení o snížení nosnosti do
3,5 t. V rámci výstavby kabin TJ
Mnichovice bude osazen provizorní
most.
tajemnice MěÚ Mnichovice se zúčastnila Dne otevřených dveří
v Mateřské škole v Mnichovicích
starosta města se zúčastnil Dne
učitelů v základní škole v Mnichovicích
město Mnichovice uzavřelo smlouvu s obcí Mirošovice na zajištění
pečovatelských služeb
město Mnichovice vyzvalo další
okolní obce, zda mají zájem o zajištění pečovatelských služeb pro
své občany

• město Mnichovice obdrželo nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí na vodovod a kanalizaci v Mnichovicích vydaného Městským úřadem Říčany, vodoprávní úřad
• město Mnichovice bylo prezentováno v České televizi dne 30. 4. 2007
v pořadu ČT 2 Eurofondue prezentace projektů z Evropské unie : „
Vodovod ve městě Mnichovice“ ,
„Kanalizace Mnichovice“ a „Vytvoření informačního centra v Mnichovicích“
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Vážení občané,
Město Mnichovice Vám tímto oznamuje, že kolaudační
rozhodnutí vydané Městským úřadem Říčany, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad na vybudovaný vodovodní
a kanalizační řad ve městě Mnichovice nabylo dne 28. 3.
2007 právní moci.
Pro Vás občany, kteří netrpělivě čekáte na tuto zprávu, to
znamená, že můžete již podat žádost o kolaudaci svých domovních částí přípojek na stavební úřad MěÚ Mnichovice a
napojit se tak následně na tato vybudovaná média.
Rozhodnutím MěÚ Říčany vydaným dne 27. 2. 2007 pod
č. j. 300/2007/ovú-00019 byly zkoulaudovány vodovodní a
kanalizační řady ve městě Mnichovice v těchto ulicích:

Příční, Ondřejovská, Mirošovická, V Zátiší, Potočiny,
Podskalí, Kostelní, Sportovní, Sportovní nad hřištěm, Nádražní, Nad Drahou (Nad Tratí), Vilová, V Zahradách, Pod
Kovárnou, Lomená, Svahová, Zámecká, V Závětří, Na Vráži, Spojovací, Krátká, Růžová, Na Okrouhlíku, Sluneční,
Nad Potokem, V Pěšinách, Lipová, Průběžná I, Máchova,
Na Výsluní, Pod Šibeničkami, Horská, Průběžná II, Pod
Mohylou, Prodloužená, Pod Svahem, Šibenička (část).
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání
dne 22.3.2007
schválilo:
• rozpočet města Mnichovice na rok
2007 včetně doplněných změn dle
přiloženého návrhu.
• rozpočtový výhled města Mnichovice na období r. 2008- 2009 dle přiloženého návrhu.
• nový organizační řád MěÚ Mnichovice včetně příloh.
• výsledky hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy za rok
2006
• koupi pozemku st. 51 zastavěná
plocha nádvoří o celkové rozloze
35 m2 v k.ú. Mnichovice u Říčan od
České republiky.

• předložený návrh kupní smlouvy
na předmětný pozemek a ukládá
starostovi uzavřít kupní smlouvu
dle schválených dispozic ZM.
• Předložený plán rozvoje města
Mnichovice na období 2007-2013.
• Směrnici č. 3/2007, která stanovuje
postup starosty při uzavírání smluv
o věcných břemenech, zřizovaných
na nemovitých věcech v majetku
města Mnichovice.
souhlasilo:
• s poskytnutím dotací zájmovým
sdružením, spolkům a TJ Mnichovice na rok 2007.

• s podáním žádosti města Mnichovice z dotačního programu „Podpora
obnovy venkova“ - projekt „Díváme
se novými okny na kouzelný svět
kolem nás“.Jedná se o investiční
akci na výměnu oken v MŠ, která
jsou v havarijním stavu.
• s pronájmem pozemků rybník
Obecník a Koupadlo Českému rybářskému svazu, místní organizaci
Mnichovice za cenu symbolického
ročního nájmu ve výši 1,- Kč.
• s odkoupením oddělené části pozemku parc.č.1289/14 o výměře
31 m2 v k.ú. Božkov u Mnichovic
od majitelky paní Jany Scháňkové,
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za cenu 1.500,- Kč/m2 pozemku.
Jedná se o stavební pozemek.
• s prodloužením zveřejnění úmyslu
prodeje pozemku p.č. 1411/15
v k.ú. Mnichovice u Říčan na dobu
30 dní na úřední desce města.
To je od 27. 3. 2007
do 27. 3. 2007.
• vzalo na vědomí:
• zprávy o hospodaření a činnosti
příspěvkových organizací města
Mnichovice za rok 2006.
vydalo:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3
o veřejném pořádku - změna: „…je
nutno na těchto vyjmenovaných
veřejných prostranstvích vodit psy
pouze na vodítku: ul.Pražská, Ondřejovská, ulice Bezručova - přístup

k ZŠ, ulice Tyršova - přístup k MŠ,
Jánské a Masarykovo náměstí, Holíkův park v Kunické ulici, Božkov park v ulici Nádražní a prostor u lip
v ulici Zámecké, Nádražní a Sportovní ulice.
uložilo:
• starostovi města zajistit vyplacení
finančních dotací jednotlivým sdružením a TJ v termínu do
30. 6. 2007.
• starostovi města a tajemnici MěÚ
tento nový organizační řád MěÚ
vydat.
• starostovi města schválený Plán
rozvoje města Mnichovice na období 2007-2013 vydat.
• podat žádost o dotaci dle schválených dispozic.

• uzavřít nájemní smlouvu s Českým
rybářským svazem, Místní organizací Mnichovice.
• vydat Směrnici č. 3/2007.
• vyhlásit obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2007.
• uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
kupní před oddělením pozemku dle
schválených dispozic.
• zadat oddělovací geometrický plán
a následně uzavřít kupní smlouvu.
• prodloužit zveřejnění úmyslu prodeje pozemku p.č.1411/15 na dobu
30 dní, tj. od 27.3.2007 do
27.4.2007.
Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
(Výtahy z usnesení sestavila
Mgr. D. Šrámková)

Z výborů a komisí

Vážení čtenáři Života Mnichovic,
rádi bychom Vás touto cestou seznámili s tím, jak je možné blíže porozumět rozpočtu našeho města na tento
rok. Podrobný rozpočet byl zveřejněn na úřední desce města a na základě doporučení finančního výboru města (jeho členy jsou Šárka Čelikovská, Ing.Pavel Fojtík a autor tohoto příspěvku) byl na březnovém veřejném zasedání zastupitelstva přijat.
V následujícím, podrobném výkladu k rozpočtu města, který zpracovala tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková,
se zájemci o rozpočet dozvědí, jak se rozpočet města sestavuje, jakou má jeho příjmová i výdajová část strukturu apod. Protože tento výklad je značně rozsáhlý (celkem 6 stránek, 3 stránky v ŽM), takže přesahuje možnosti otisknout jej celý v jednom čísle ŽM, bude vyvěšen spolu s tímto číslem ŽM na internetových stránkách
města (www.mnichovice.info), případně jeho kopie bude k vyzvednutí na MěÚ v Mnichovicích v sekretariátu starosty u paní Mgr. D. Šrámkové.
Případné písemné dotazy čtenářů samozřejmě zodpovíme.
PhDr.Petr Dvořák
předseda finančního výboru města

Návrh rozpočtu města Mnichovice na rok 2007 byl vypracován Městským úřadem Mnichovice v průběhu měsíce ledna 2007 na základě schválených koncepčních potřeb zastupitelstvem města . Návrh rozpočtu vychází ze
skutečnosti rozpočtových údajů z roku 2006 v návaznosti na rozpočtový výhled a na základě údajů schváleného rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem města v prosinci roku 2006. Strukturu příjmů
a výdajů města určuje rozpočtová skladba. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tzn. příjmy i výdaje ve
výši 85 603 790, 00 Kč. Rozpočet se řídí rovněž zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Návrh rozpočtu města Mnichovice na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný. Obsahem rozpočtu jsou příjmy
a výdaje a ostatní peněžní operace včetně tvorby a použití fondů.
Mimo rozpočet jsou vedeny cizí prostředky.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl návrh rozpočtu města zveřejněn na úřední desce města po dobu min. 15 dnů před projednáním v orgánu obce tj. zastupitelstvu města a to v zákonném termínu , tak aby občané se mohli k tomuto návrhu písemně vyjádřit.
Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice
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Komise výstavby města - informace pro občany
NAKLÁNÍ S VODAMI - KDE ZÍSKAT INFORMACE

NA KOHO SE OBRÁTIT?
1. Povolení k odběru pro individuální zásobování domácností
( Studny pro rodinné domy, chaty, studny fyzických podnikajících osob se sídlem v místě bydliště, které nevyužívají
odebíranou vodu k podnikání)
Informace Vám podá:
• MěÚ Říčany - stavební úřad (Melantrichova 2000),
Eva Moravcová, tel.: 323 618 134
( vyřizuje povolení i pro správní obvod pověřených obecních úřadů Mnichovice a Velké Popovice)
2. Povolení k odběru pro právnické osoby
( Podnikatelé, obce, studny fyzických podnikajících osob se sídlem v místě bydliště, které využívají odebíranou vodu
k podnikání)
• Vodoprávní úřad MěÚ Říčany ( Masarykovo nám. 83),
Ing. Marie Adámková, Ing. Šárka Vojtíšková tel.: 323 618 181,
Ing. Táňa Švarcová tel.: 323 618 182
Vodoprávní úřad OŽP MěÚ v Říčanech 6.3.2007
Ing. Petr Schneider
předseda komise výstavby

Jak to je to s vodou v Mnichovicích ?
Zatím celkem dobře, až na několik
výjimek: nikdo nemá nedostatek vody,
a proto se nikdo nestará o to, jak to
bude v příštích letech. Ovšem v případě, že propukne v našem městě plánovaná výstavba dle územního plánu,
který schválilo minulé zastupitelstvo,
tak si nejsem jistý, zda-li se vody každému dostane. Mnichovické studny to
jistě v žádném případě nezvládnou.
A když se nepodaří do doby, než budou nové byty, tak rodinné domy napojeny na Želivku, může se stát, že
voda v Mnichovicích opravdu dojde.
A proto každá studna, která se využívá pro domácnost a nezatěžuje městský vodovod, je potřeba.
Jenže i tyto domovní studny nejsou
bezedné. Když vznikne nová výstavba
RD a tím pádem nové zpevněné plochy, ze kterých se bude odvádět voda
do kanalizace a ne do spodních vod,
studny budou trpět deficitem, a proto
každá zadržená voda, která pomůže
zvednout hladinu spodní vody, bude
dobrá.
Jenže ono nejde jenom o vodu pro
lidské využití, ale i o vodu, kterou potřebují k životu další živé organismy.
V lokalitě Mnichovic se vyskytuje
mnoho zástupců živočišné říše, kteří
jsou přehlíženi, ignorováni a úplně od-

strčeni z lidského života. Jsou to sousedé, kteří neumějí mluvit, ale svým
výskytem nám dokazují, že naše příroda ještě není tak úplně zkažená.
Některé bych rád jmenoval: volavka,
ledňáček a vydra. To jsou živočichové, se kterými tady bydlíme a až jim to
jednou hodně znepříjemníme, tak se
od nás odstěhují. Jen nevím, co bude
dělat například takový čolek obecný,
skokan zelený, skokan hnědý, ropucha zelená a další. Asi nejspíš zahynou. Proto bych chtěl, aby v našem
městě vznikly nové vodní plochy nebo
se alespoň obnovily vodní plochy, které zanikly v minulých letech. Tímto by
se těmto živočichům vytvořily podmínky pro život.
Nerozumím tomu, proč někteří zastupitelé našeho města jsou proti výstavě nových vodních ploch. Zajímalo
by mě, jestli je to jen proto, aby byli
v opozici, anebo proto, aby se zviditelnili. Ale v každém případě je dobře, že
nemají většinu hlasů v zastupitelstvu
města a byly přehlasováni. Ostatní zastupitelé chtějí vytvořit v Mnichovicích
nové vodní plochy, které budou využívány jak našimi přírodními sousedy,
tak i námi lidmi.
Jako nejsnazší na výstavbu nových
nebo obnovených vodních ploch se

zatím jeví lokalita Podhorky - a to výstavba kaskády 3 rybníků na potoku
Křiváček:
rybník Pod školou
cca 4.300 m2
rybník U zahradníka
cca 3.000 m2
rybník Pod statkem
cca 3.800 m2
Výskyt živočichů: volavky, ledňáček, čolek obecný, skokan zelený,
skokan hnědý a ropucha obecná. Navíc je to velice významná lokalita pro
rozmnožování obojživelníků.
Pokud bude výstavba těchto rybníků provedena, bude sloužit k zadržení
vody v krajině a sycení spodních pramenů. Během několika let spadla hladina spodní vody v okolí o 1 - 1,5 m.
Odpařováním vody se docílí optimálního mikroklima.
Umístění ve středu obce - rybník
Pod školou bude sloužit jako požární
nádrž. Tyto rybníky budou využívány
také k omezenému chovu ryb, kdy rozumným výběrem rybí obsádky se zachová vyhovující kvalita vody.
Kaskáda bude navazovat na dětské hřiště a les v Podhorkách, čímž se
vytvoří dostatečně velká klidová zóna,
sloužící občanům města.
Pavel Vyskočil
člen komise pro rozvoj města a životní prostředí
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Zprávy kontrolního výboru
Vážení občané,
v minulém roce byla provedena veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací města, složek, spolků a sdružení.
Kontrolní orgán neshledal žádná závažná pochybení. V případě Veřejných služeb bylo doporučeno ve dvou případech přijetí drobných opatření v podobě vypracování vnitřních směrnic. Mimo to bylo doporučeno i na základě požadavků vedoucího Veřejných služeb provést audit hospodaření. Ten bude potřebný i s ohledem k plnění průběžných monitorovacích
zpráv na projektech spolufinancovaných z EU. Současně je již znám plán kontrol pro r. 2007, který bude uveřejněn na www
stránkách města.
Mimo plán řádných kontrol může být ze strany kontrolních orgánů iniciováno provedení mimořádných kontrol v souvislosti s jejich aktuálními potřebami a potřebami města.
Závěrem mi dovolte zopakovat následující výzvu:
Kdo by měl zájem stát se členem Kontrolního výboru města, prosím kontaktujte mne na jednání zastupitelstva
nebo zašlete e-mail na michal.jirasek@volny.cz
Michal Jirásek
předseda Kontrolního výboru

Informace z Městského úřadu a jiné

Informace pro občany
Informace ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Vzhledem k tomu, že se nám v poslední době množí dotazy ohledně kácení stromů, uvádíme pro informaci několik
zásad k této problematice:
Ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (účinnost od 13.8.1992) je ke kácení dřevin nezbytné
povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení není potřeba v akutních případech tj. např. ohrožení života,
zdraví nebo škoda značného rozsahu - ale do 15 dnů od
kácení musí být dodatečné oznámení o kácení.
Obecní úřady povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení
nebo zákazu kácení dřevin, případně ukládají náhradní výsadbu.
Podrobnosti podmínek povolování kácení dřevin stanoví
Ministerstvo ŽP v obecně závazném právním předpisu, a to
vyhláškou MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb.
Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. povolení není nutné u dřevin, které mají ve výši 130 cm obvod kmene menší 80 cm

a dále u souvislých porostů křovin a keřů do celkové plochy
40 m2.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný
uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:
a) jméno, adresu žadatele
b) doložení vlast. práva k pozemku, na kterém se strom
nachází (platný výpis z KN, rozhodnutí musí být vydáno
vlastníkovi)
c) specifikace dřevin, které mají být káceny, druh, počet,
včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti
Předtištěná žádost k dispozici na MěÚ i na webových
stránkách města.
Oznámení o kácení obsahuje stejné náležitosti.
Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu
(od 1.10. do 31.3.), k tomuto se přihlíží při vydávání povolení.
Marta Davídková
MěÚ Mnichovice

Kalamita v městských lesích
Orkán Kyrill, který se přehnal přes
území naší republiky 19.1.tohoto roku,
se nevyhnul ani lesům, které vlastní
město Mnichovice. I zde vznikly působením větru polomy - vývraty a zlomy,
když byly postiženy především smrkové porosty. Vzhledem k tomu, že v řadě případů došlo k rozlámání kmenů,
napadne při zpracování této kalamity
více palivového dřeva, než je obvyklé.
Po dohodě s vedením města bude to-

6

to palivové dřevo nabídnuto k volnému prodeji zájemcům z řad občanů
a chatařů, případně je možnost samovýroby, kdy s každým zájemcem je
sepsána dohoda o provedení samovýroby, bez které se každý, kdo zpracovává dřevo v městských lesích, dopouští krádeže. Vzhledem k velkému
ohrožení zdraví a života pracovníků
při zpracování kalamity, důrazně varuji před snahou zpracovávat dřevo za

účelem získání paliva bez zaplacení.
Zvýšené opatrnosti dbejte rovněž při
vstupu do lesů, řada stromů je naštípnuta a hrozí nadále pádem.
Veškeré informace o prodeji palivového dřeva Vám podá odborný lesní
hospodář města Mnichovic a to pan
Bc. Miroslav Pacovský.
Bc. Miroslav Pacovský
tel. 602395410
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Vážení občané,
město Mnichovice pro Vás zajistilo svoz
nebezpečných odpadů, který se uskuteční dne 12.
května 2007 tj. v sobotu na těchto stanovištích:
Mnichovice - náměstí u autobusové zastávky
10.00 - 11.00 hod

Myšlín - u autobusové zastávky
11.30 - 12.00 hod

Božkov - u lip
12.15 - 12. 45 hod

Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných
odpadů:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- foto-chemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad obsahující rtu
- vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky
(např. lednice)
- olej a tuk
- detergenty obsahující nebezpečné látky
- baterie a akumulátory
- vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky
- dřevo obsahující nebezpečné látky spolu
s nebezpečným odpadem bude možno odkládat
i pneumatiky.
Marta Davídková MěÚ Mnichovice

www.mnichovice.info
Nový web pro Mnichovice
Na sklonku minulého roku padlo
rozhodnutí, že bude vybudován nový
web města Mnichovice. Touto myšlenkou jsme se zabývali již déle, ale
chybělo odhodlání. Impulsem se nakonec stalo vítězství stránek Mukařova v soutěži „O zlatý erb 2004“ o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí a s tím spojená
touha nezůstat pozadu.
Na počátku bylo tedy nadšení nás
tvůrců, soutěživá nálada a souhlas ze
strany města, že to tedy můžeme zkusit. Na tvorbě stránek jsme nakonec
strávili více než 600 hodin času, především o sobotách, nedělích a po večerech.
By jsme nové stránky tvořili s ambicí zúčastnit se, případně i dobře umístit v letošní soutěži o Zlatý erb, nároč-

nost úkolu a termíny podání přihlášek
to nedovolily. Nevadí, za rok se soutěž bude konat také. Budeme alespoň
moci náš nový web na soutěž ještě lépe připravit.
Nová webová prezentace města se
od té minulé zásadně liší v jedné věci.
Její správa již nebude ležet pouze na
jedné osobě webmastera, ale díky
použité technologii redakčního systému JOOMLA! umožňuje správu rozprostřít na více redaktorů - správců
jednotlivých rubrik, jimiž by se měli
stát jednotliví pracovníci městského
úřadu, případně představitelé města,
ti všichni za současného prokázání
potřebné erudice. Účel je zřejmý, zajistit takřka neustálou aktuálnost a živost obsahu a přilákat tak co nejvíce
čtenářů.

Minulé stránky však rozhodně nezůstanou zapomenuty. Dík za jejich
několikaletou správu nesporně patří
Radkovi Ahnemu (AHNE agency). Jejich podoba i obsah zůstanou zachovány a čerpat z jejich nyní již neaktualizovaného obsahu lze volbou odkazu
v menu nového webu pod položkou
„Minulá verze webu „.
Zbývá jen doufat, že nový web si
získá přinejmenším takovou oblibu jako ten starý. Svůj názor na to, jak se
nám naše dílo daří, můžete vyjádřit
hlasováním v anketě na stránkách
umístěné. Kritickým připomínkám se
rozhodně nebráníme, naopak, pomohou nám naši práci dělat ještě lépe.
Jiří Čánský - jiri@cansky.cz
webmaster, informatik MěÚ, vedoucí VS
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Informace k pracím na IV. tranzitním železničním koridoru
na naší trati č. 221 Praha-Benešov
V letošním roce pokračují další stavební práce na IV. tranzitním koridoru
a to jak na naší trati č. 221 Praha-Benešov, tak i na jejím pokračování
z Benešova, kde letos začaly probíhat stavební práce z Tábora směrem
na Veselí. V loňskem roce bylo dokončeno cca 60 % prací na úseku
Praha-Hostivař včetně Hlavního nádraží Strančice, nádraží v Praze-Uhřiněvsi, zastávek v Horních Měcholupech a Světicích. Také byly dokončeny nové koleje, zejména v úseku Hostivař-Uhřiněves a kolej na Prahu ze
Strančic do Říčan včetně prací na
zkrácení zatáčky u Svojšovic. Nakonec pokud jedete vlakem, tak vidíte,
co se loni udělalo, bohužel okolní krajinu vidíte pouze, pokud okolo nejsou
protihlukové stěny. Celkem úsek tratě
Praha-Hostivař - Strančice má stát
3.7 miliardy Kč takže můžeme doufat,
že v příštím roce 2008, kdy mají práce na tokto úseku koridoru skončit,
budeme jezdit na moderní železniční

trati. Podrobnosti o probíhající činnosti a stavbách na IV. tranzitním koridoru lze nalézt na adrese www.4koridor.cz, kam jsou průběžně vkládány
i nejnovější aktualizace. Pro Vaši informaci uvádím stručný přehled prací
na koridoru v úseku Praha-HostivařStrančice v letošním roce:
úsek: Strančice - Říčany
nepřetržitá výluka: od 26.03. do 16.05.
vyloučená kolej: směr Benešov
úsek: Říčany - Uhříněves
nepřetržitá výluka: od 17.05. do 15.07.
vyloučená kolej: směr Praha
úsek: Uhříněves - Říčany
nepřetržitá výluka: od 16.07. do 23.09.
vyloučená kolej: směr Benešov
úsek: Strančice - Říčany
nepřetržitá výluka: od 24.09. do 16.10.
vyloučená kolej: směr Praha
Výluky staničních kolejí a hlavní
stavební práce v Říčanech budou probíhat od 17. května do 30. listopadu
2007.

V měsících únoru, březnu a dubnu
2007 budou v úseku Uhříněves - Říčany probíhat krátkodobé výluky pro
přípravu trati na hlavní práce a rekonstrukci silničního nadjezdu.
V období nepřetržitých výluk budou
platit výlukové jízdní řády s dočasným
omezením či zrušením jízd některých
vlakových spojů. V příloze k tomuto
číslu ŽM je výlukový jízdní řád pro tra
Praha-Benešov a opačně v období od
16.3. do 17.5. 2007, kdy se pracuje na
koleji směr Benešov z Říčan do Strančic.
V letošním roce začaly také práce
na dalších částech tratě č. 221 a to
v Benešově, v úseku Benešov-Čerčany a v okolí Senohrab. V létě a na
podzim začnou také práce na úseku
Senohraby-Strančice.
Podle informací z uvedené internetové adresy sestavil
RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM

Informační centrum

Seminář pro MAS Říčansko v IC
Dne 21.3.2007 se v informačním centru uskutečnil seminář pro MAS Říčansko, o.p.s. na téma Získávání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Paní tajemnice Miroslava Vojtíšková spolu s panem Jiřím Čánským představila pět úspěšných projektů, které město zrealizovalo právě díky těmto dotacím.
Jedná se o tyto
projekty:
- vytvoření Informačního centra
- výstavba vodovodu
- výstavba kanalizace
- komunitní sí Mnichovicko
- vytvoření Informačních komunikačních technologických
center ZŠ Mnichovice a ZŠ Mukařov
Město Mnichovice, jako jedna z mála obcí, vypracovalo
všechny projekty svépomocně a získalo finanční prostředky
v přímém programovém období Evropské unie 2004 - 2006 v
celkové výši uznatelných nákladů 184 miliónů korun.
Účastníci tohoto semináře byli s informacemi, kterých se
jim dostalo, spokojeni.
Zdeňka Burianová
Informační centrum
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Pozvánka
Od čtvrtka 5.dubna 2007 budou v informačním centru vystaveny ukázky prací s velikonoční tématikou, které vytvořily děti ze základní školy. Potěší nás, když se na tyto výrobky přijdete podívat a necháte na sebe dýchnout velikonoční atmosféru.
Začátek turistické sezóny
Chtěly bychom vás touto cestou upozornit na to, že 1. dubna 2007 začíná opět turistická sezóna. Proto si můžete naplánovat výlety na hrady a zámky a navštívit spoustu
zajímavých míst v celé České republice.

Výstava v Informačním centru
Během měsíce dubna od 4. 4. do 26. 4. 2007 je ve výstavní síni Informačního centra v
Mnichovicích uspořádány výstavy
Geologické zajímavosti Mnichovic a okolí
Velenovský - milovník přírody
Kulturní a sportovní akce v měsíci květnu
1. 5. 2007
KHS MTB Posázavím, závod horských kol vedoucí krásnou krajinou Posázaví určený všem věkovým kategoriím. Start
a cíl závodu je na Masarykově náměstí v Mnichovicích.
Pořádá: Petr Šimera spolu s městem Mnichovice
19. 7. 2007
Letnice - Večer s májovým posezením na terase, grilované pochoutky, živá hudba a tanec
Pořáda: Šibeniční vrch
26. 5. 2007
Mnichovické kramaření - Kulturní a prodejní akce, jejíž výtěžek je určen pro děti z MŠ a ZŠ
Pořádá: město Mnichovice
26. 5. 2007
Cesta kocoura Mikeše, Pohádkové Hrusice
Pořádá: Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
Zdeňka a Martina Burianovy
Informační centrum

Školka informuje

Masopust v mateřské školce
Únor uká na dveře,
Masopust mu otevře……..
I u nás v mateřské školce otvíráme každý rok dveře masopustu, ale než začne ten pravý maškarní rej, čeká děti
spousta práce a příprav na něj. Děti si slavnostně zdobí třídy, vyrábí masky, učí se lidové říkanky s masopustní tématikou a z nich se dovídají o lidových masopustních zvycích,
o tom, jak panímámy pekly sladké koblížky pro maškary a také pro muzikanty,
bez kterých by masopustní
veselice nebyla ta pravá.
Dozvídají se také, které
masky v průvodu nesměly
nikdy chybět a jak se děti
bály medvěda, který se v průvodu vždy objevoval.
„Maškary chodily, medvěda vodily
Já se bál, držte ho maškary, aby mně na cáry neroztrhal.“

Když už je všechno připraveno, přichází ten správný
masopustní den KARNEVAL ! Ráno
místo dětí vchází do
třídy princezny, čerti, piráti, šašci, opice
a další masky, které
si pak celé dopoledne hrají, tancují a
soutěží. Moc se dětem líbí i přehlídka masek a tombola, kde každý najde
svůj drobný dárek.
Na závěr masopustní veselice čekají ještě na děti
sladké masopustní koblížky, a když si na nich pochutnají tak to už je opravdový konec masopustu u nás v mateřské škole a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na
masopust v příštím roce.
Mgr. Alena Hybešová
ředitelka mateřské školky
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Škola informuje

Den učitelů
V pátek 30.3.2007 oslavili současní i bývalí zaměstnanci
naší školy Den učitelů. K jejich svátku jim přišel popřát pan
starosta a děti z prvního stupně pod vedením paní učitelky
Daniely Krausové si pro ně secvičily kulturní pásmo.
Mgr. Jana Velebová

Ze života školy
Naše škola je zapojována do mezinárodních akcí, jejichž cílem je studentům zpříjemnit výuku a více je naučit anglickému jazyku a také jim ukázat, jak žijí děti mimo Českou republiku. Do projektu E-twinning byly zařazeni žáci sedmých tříd a částečně
i žáci osmých tříd. Dne 13.3. (sobota)
k nám do Mnichovic dorazil autobus
s francouzskými žáky a učiteli z Avallonu. Tito žáci (a učitelé) byli ubytováni u žáků a učitelů naší školy.
V neděli 14.3. se na Hotelu Myšlín
konala uvítací akce pro francouzské
studenty a učitele. Žáci zde mohli
předvést něco ze svého tanečního
a hudebního umění a také ukázat prezentace o své škole a zájmech.Všichni se zde stačili seznámit a program
byl velmi pestrý. A to byl jen začátekvšechny nás čekal týden nabitý aktivitami, výlety a společným učením se
ve škole. Hned v pondělí po společně
stráveném dni ve školních lavicích se
naši francouzští přátelé spolu s žáky

naší školy vypravili do Prahy. Byli rozděleni do menších skupinek, kde byli
smíchání Francouzi a Češi. Skupinky
měly za úkol např. zjistit, kolik měří
Karlův most, kolik je na něm soch
a podobně. Všichni se velmi bavili,
přestože byli nuceni komunikovat
pouze v angličtině. Večer nás čekala
návštěva divadla Laterny Magiky, kde
jsme všichni zhlédli zajímavé představení, zaměřené na akrobatiku a atletiku. V úterý jsme si společně zasoutěžili a zasportovali na šibeničním vrchu. Ve středu jsme opět navštívili
Prahu, tentokrát s průvodcem. Ve
čtvrtek se konal výlet do Příbrami.
Navštívili jsme Hornické muzeum
(největší hornické muzeum v České
republice), kde jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých informacích o hornictví a hutnictví v naší republice.
Ještě ale před tím, než se jelo zpátky do Mnichovic, se v Mirošovicích
uskutečnila „Bye, Bye party“ v hostinci U Císaře. Párty probíhala skvěle

a všichni se výborně bavili. V pátek
byl poslední den s našimi milými přáteli s Francie. Dopoledne jsme strávili
ve škole, odpoledne se pak zašlo pěšky do Hrusic navštívit Ladův památník
a dozvědět se tak více o našem malíři a spisovateli - Josefu Ladovi. Nakonec jsme také navštívili hospodu
u Sejků, kde jsme si všichni naposledy popovídali. Večer už jeli Francouzi
domů. Všichni jsme se společně rozloučili a už te se moc těšíme, až se
zas my podíváme do Francie za našimi francouzskými přáteli z Avallonu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Peřinovi za možnost uskutečnit uvítací akci v Hotelu Myšlín, panu Zenklovi za propůjčení areálu Šibeniční vrch na naše sportovní odpoledne, panu Žádníkovi za zajištění
rozlučkového večírku v hostinci U Císaře. Zvláštní poděkování patří Ivaně
Drbohlavové, bez níž by se tato akce
neuskutečnila.
Veronika Žádníková 8.B

Z vašich příspěvků

Posudek k platnosti změny č. 1 územního plánu města
Vzhledem k tomu, že jsme jako členové minulého zastupitelstva města nesouhlasili se změnou č. 1 ÚP města i s jeho
„konečnou“ verzí, a proto jsme dne 5.10. 2006 rezignovali na naše členství v tehdejším zastupitelstvu města (spolu s J.
Englem), dali jsme koncem minulého roku posoudit postup tehdejšího starosty a zastupitelstva ohledně pořizování Změny
č. 1. územního plánu města. O toto jsme požádali Ekologický právní servis v Táboře, jehož názor Vám, občanům města,
tlumočíme.
RNDr. Jiří Mareš, PhDr. Petr Dvořák
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Největší právní „prohřešky“ při pořizování změny územního plánu obce Mnichovice
1. O pořízení změny rozhodl starosta, nikoliv zastupitelstvo obce
O pořízení změny územního plánu (ÚP) rozhodl sám starosta. Práce na zpracování zadání změny běží. Až později, 13. 4. 2005 rozhodlo dodatečně o pořízení změny ÚP
usnesením zastupitelstvo (na upozornění z kraje?). Porušení ust. § 31 odst. 1 stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) změnu ÚP schvaluje zastupitelstvo, nikoliv starosta.
2. Veřejnosti bylo vystaveno k nahlédnutí neaktuální
znění návrhu změny zadání
Zpracovaný návrh zadání změny ÚP byl rozporován ze
strany dotčeného orgánu státní správy (OŽP MěÚ Říčany).
Návrh byl poté přepracován s vypuštěním rozporovaných
bodů. Tento pozměněný návrh byl zaslán DOSSům, nebyl
však vystaven veřejnosti k nahlédnutí. Veřejnosti byl předložen pouze návrh původní. Porušení ust. § 20 odst. 2 stavebního zákona - povinnost vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí.

3. Neodůvodněné spojení konceptu s návrhem změny ÚP
Po schválení zadání došlo ke spojení konceptu a návrhu
změny ÚP. K takovému postupu však nebyly dány zákonné podmínky. Jednalo se o poměrně závažné změny ÚP,
co do počtu i rozsahu změn. Krajský úřad z těchto důvodů
nedoporučil spojení konceptu s návrhem. Porušení ust. §
31 odst. 2 stavebního zákona - spojení konceptu a návrhu
změn je přípustné jen v odůvodněných případech.
4. Po schválení změny ÚP zastupitelstvo pověřilo starostu vyřízením námitek, aniž by o nich samo rozhodlo.
Zastupitelstvo schválilo návrh změn ÚP, neschválilo však
rozhodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyřízením námitek. Tímto krokem pověřilo starostu obce. Starosta poté
rozeslal dotčeným osobám dopis s vyřízením jejich námitek. Porušení ust. § 23 odst. 1 stavebního zákona - o návrhu na rozhodnutí o námitkách rozhoduje zastupitelstvo, nemůže tuto věc delegovat na starostu.
JUDr. Michal Bernard
Ekologický právní servis, Tábor

Každý projekt má své odpůrce a příznivce aneb Reakce na
článek pana Dr. Zenkla o výstavbě bytových domů v lokalitě
mezi silnicemi Husova a Struhařovská.
Vždy, když za mnou nebo nějakým známým přijela do
Mnichovic návštěva, byla přímo unesena z reliéfu krajiny,
která se pár kilometrů od Prahy zvedá v Benešovskou pahorkatinu. Když jedete vlakem z Prahy, až do Strančic placka, pole, sklady a pak ..... projedete strančickým nádražím
a najednou jste v jiném světě. Lesy, nádherné kopce a - do
nedávné doby - decentní a do této krajiny zapadající výstavba. Na kopcích kolem Mnichovic vilky z 20t. a 30. let dvacátého století, chatičky rekreantů z let 60. či 70., pod kopcem
Budíkovem sice bytovky, které ale svou „utopenou“ polohou
nijak nedráždí, a rodinné domky. Prostě to tu vždycky vypadalo jako v trochu jiném světě, myslím v porovnání s příměstskými částmi Prahy a Říčan. Také když jsem poprvé
slyšel o možnosti výstavby tzv. bytových domů ve zmíněné
oblasti, přivítal jsem to a myslel jsem si, že hezké maximálně patrové domky, které přece na vesnici patří budou v roztroušené zástavbě architektonickým přínosem pro Mnichovice (termín roztroušená zástavba se používá pro výstavbu
objektů vzdálených od sebe cca 80 m). Ovšem....
První rána dominantě našeho městečka byla před pár lety
dána výstavbou nové bytovky na rozcestí Struhařov - Myšlín.
Ne že by to byl ošklivý dům, každému se může líbit něco jiného, ale na kopcích se stavějí rozhledny, ne čtyřposcho ové paneláky! Vždy to žluté mostrum tam ční jak prostředník
ve vulgárním gestu! A pak, asi před rokem, jsem našel na
stránkách firmy Archteam jakési nákresy oněch bytových domů, které by se snad měly v Mnichovicích stavět. Kostky
s plochou střechou, 3-4 patrové, stroze řezané vedle sebe,
pravdy hezky zakreslené architektem v zeleni s romanticky

pobíhajícími dětmi kolem. Na těch obrázcích byly ty domy 2.
Na poli mezi rozcestím Struhařov Myšlín jich má prý stát 16!
Nevím, kolik se do takové krychle vejde bytů, ale
PROBOHA, jaký architekt mohl do vesnické zástavby, navíc do této oblasti, navrhnout tohle??? Kdyby se tento typ
domů stavěl např. Na „Halašáku“, nikdo by asi neprotestoval - tam by se asi toto zpracování bytových domů snad hodilo. Ale sem? To snad nikdo nemůže myslet úplně vážně.
Každý můžeme mít dnes svůj názor, každému se líbí něco trochu jiného a může to i dát najevo. Jen nechápu, proč si
chceme úmyslně naše Mnichovice hyzdit. Te nemluvím
o dalších aspektech této výstavby - dopravní přístupnost, občanské vybavení apod. Jistě - pro obchody a restaurace v Mnichovicích by byl příliv dalších duší jen a jen požehnáním, stejně tak jako mnichovické městské pokladně (ovšem pokud se
dotyční zde přihlásí k trvalému pobytu), ale tak a ti lidé bydlí
v normálních domech ne v „Disneylandu“ - tento termín je totiž poslední dobou hojně používaný v reakci na výstavbu řadových a bytových domů kolem Kolovrat a Uhříněvsi.
Městské zastupitelsvo, prosím, zvolili jsme si Vás v dobré víře, že budete hájit jen a jen zájmy Mnichovic.......................Tak je koukejte hájit!
A abych nezklamal ty, kdo znají mé zlehčující závěry - A
si firma postaví ty bytové domy ve Stromovce. Tam se to
hodí asi tak stejně jako sem, je to blíže do centra Prahy,
těch 1000 lidí tam může každé ráno joggovat a lokalita je to
dražší, takže za byty se bude platit víc!
Mirek Vodenka
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Další reakce na článek Bitva o Mnichovice
Vážení,
omlouváme se všem, že obtěžujeme touto cestou s vlastním názorem, bohužel po přečtení některých článků ŽM č. 12/2007 nemůžeme jinak, nebo nedovedeme pochopit, jak někteří mění během krátké doby svůj skálopevný názor. Dovolte, prosím, několik slov k článku:
a) RNDr. Mareše - Změna územního
plánu města - budeme mít krajinu,
kde se dá žít??
Autor zde uvádí, jak se již nyní ví, že
nová výstavba většinou nepřináší
zvláštní užitek původní zástavbě a jak
je nerozumná z hlediska našich dětí a
vnuků, že byl uveřejněn článek v ŽM o
pěstování biomasy na Myšlíně a že je
třeba zalesnit pozemky v pásmech hygienické ochrany studen. Tento názor
je pěkný, líbí se i nám. Smutné však na
tom je, že si toto autor článku neuvědomil jako bývalý zastupitel a spolutvůrce,
když jezdil do firmy ARCHTEAM do Ná-

choda dojednávat podobu původního
územního plánu . Vždy on stál při procesu, kdy se do územního plánu dělaly
„ červené fleky“ k zástavbě. Proč již tenkrát nechtěl místo „ fleku červeného“
„flek zelený“ - zeleň, ????? Nemusel
nyní psát články.
b) k článku Jana Zenkla - „Bitva o
Mnichovice“
Jistě všichni souhlasí s názorem pana Zenkla, že chceme hezké Mnichovice a nechceme, aby architektura skončila jako třeba ve Strančicích. Nerozumíme však slovům týkajících se změny

územního plánu č.1-rozšiřování další
zástavby, zřízení přístupových silnic do
dalších nedotčených lokalit. Že bychom koukaly do jiných schválených
podkladů? Nebo, že by se snad šířily
poplašné zprávy? Nevidíme, že by ve
změně ÚP bylo výrazné rozšiřování zástavby. To nastalo původním územním
plánem. Ten zohlednil i vznik jeho areálu před několika lety na zelené louce,
a to i přes petice občanů.
Podholová Marta
Hejná Andrea
Pátková Stanislava

Bitva o Mnichovice
Nechci se na tomto místě pouštět do polemiky některých částí článku Bitva o Mnichovice pana Zenkla v minulém čísle
ŽM, ale chci říci jen jednu věc. Ve schválené změně č. 1 územního plánu Mnichovic nefiguruje žádná komunikace spojující Myšlín a Jidášky a změna nezahrnuje žádnou hromadnou zástavbu v dosud nedotčených lokalitách, natož pak aby byla devastační. Chápu pana Zenkla, že bude bojovat o to, aby výhled z Šibeničního vrchu byl stále na zelené louky, nechápu však, proč bychom tím měli zakázat stěhování občanů do Mnichovic.
Mgr. Jakub Žvejkal
V rámci rovného dopadu všech příspěvků uveřejníme případné reakce napadaných subjektů v následujícím čísle.
(Redakce ŽM)

Zápis do mateřské školy: nahlédnutí k sousedům
Duben je nejen měsícem bezpečnosti, ale často také měsícem zápisů
do mateřských škol. Opět nastává období, které mnoho mnichovických rodin s malými předškoláky prožívá ve
značném napětí: Vezmou nám dítě do
školky?
Důvod pro nervozitu je oprávněný.
Už několik let je totiž zájemců o předškolní docházku více než volných
míst. Přestože mnichovická školka
vloni otevřela další třídu, počet dětí,
které do konce prázdnin dovrší věk tří
let, byl již vloni na podzim bezmála
o polovinu vyšší než je počet volných
míst pro příští školní rok.
Před půldruhým rokem na tento nepříznivý trend reagovali rodiče svou
iniciativou, která začala otevřeným
dopisem starostovi a pokračovala vytvořením projektu „Školka pro všechny děti“. V rámci projektu rodiče mj.
navrhli zcela nová kritéria pro výběr
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dětí k docházce, která měla upřednostnit zájmy dětí před zájmy dospělých a zajistit spravedlivější výběr
k docházce do mateřské školy.
Co je podstatou nových kritérií? Ve
stručnosti řečeno - věk dítěte. Navrhovali jsme, aby se všechny přihlášené
děti seřadily podle věku od nejstaršího
k nejmladšímu. Zvláštní ohled v pořadníku by se dále vzal na nejnaléhavější sociální případy. Z tohoto seznamu by se pak vybralo tolik dětí, kolik
má školka volných míst. Systém je
jasný, transparentní a veřejností
snadno kontrolovatelný. Zachovává
nezbytou míru solidarity s nejslabšími
a zároveň dává odmítnutým dětem
dobré vyhlídky na přijetí v dalším školním roce.
Mnichovická školka vloni vyhlásila
svá vlastní kritéria, platná i pro letošní
rok. Stálý zaměstnanecký poměr matky již není podmínkou pro přijetí. Toto

kritérium bylo - dle mého názoru poněkud nešastně - nahrazeno upřednostněním dětí s více sourozenci. Není však zcela jasné, podle jakého klíče
se bude vybírat ze zbývajících dětí.
Návrh mnichovických rodičů však
ladem ležet nezůstal a stal se inspirací pro sousední Říčany. Podle věku se
tam budou přijímat děti do všech tří
mateřských škol. Ředitelka III. mateřské školy Jarmila Šebková na internetových stránkách Říčan (www.ricany.cz) vysvětluje své rozhodnutí: „Zápisem do mateřské školy se rozumí
podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým
je v tomto případě ředitelka mateřské
školy. Účastníkem správního řízení je
žadatel, tj. osoba, na kterou se bude
rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do mateřské školy je
vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem
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k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla
jedním z rodičů. S ohledem na to, že
ředitelka školy ve správním řízení sleduje vždy oprávněné zájmy žadatele,
není již nadále jedním z hlavních dů-

vodů k přijetí dítěte do MŠ zaměstnanost matky, nebo škola poskytuje
především služby vzdělávací, nikoli
sociální…. Seznamy žadatelů budou
pro transparentnost přijímacího řízení
zveřejněny na přístupném místě
v prostorách a na webových strán-

kách mateřské školy, dají-li k tomu zákonní zástupci žadatelů souhlas.“
Říčany se tedy odvážily opustit léta
zaběhanou praxi a vyzkoušet nový
přístup. Budou Mnichovice následovat?
Martina Tesaříková

Chcete se seznámit s projektem Školka pro všechny děti? Zajímají vás argumenty, které vedly k návrhu nových kritérií?
Chcete vědět více o situaci v mateřských a základních školách v našem regionu? Podívejte se do rubriky Stav školství v okolí na webových stránkách http://web.iol.cz/tes.

...

Různé akce

Kavárna o česko-rakousko-německých vztazích

Dne 28.2.2007 se konala 2. Kavárna
KDU-ČSL, která již ve svém názvu nesla
obsah besedy, jímž byly česko-rakousko-německé vztahy očima pamětníka
ing. Jaroslava Mesteka. Časové období
vystihovala jazyková přesmyčka z období protektorátu „PROTENTOKRÁT“.
Osobními prožitky okořeněná rozmluva,
vedená pedagogickým bardem, byla

poutavou exkurzí do jednoho období našich dějin a posluchači zaplněný sál Informačního centra MěÚ odměnili, obdivuhodný výkon dlouholetého profesora
Vysoké školy ekonomické, absolventa
pražské konservatoře, Filosofické fakulty
UK a Vysoké školy ekonomické pana
ing. Mesteka vřelým potleskem.
V příští Kavárně KDU-ČSL se
chceme věnovat problémům menšin
v naší společnosti. Bude se konat 17.
května v hotelu Myšlín a promítneme
si na ní „COMING SOON“, film oceněný na loňském festivalu Finale Plzeň.
( Zvláštní cena za originalitu a podporu utlačovaných menšin) Besedovat
s námi přijede jeho americký režisér
Sir Tijn Po a další tvůrci. Film se

v České republice v tomto roce promítá ve více než třiceti klubových kinech
a chystá se jeho uvedení na mezinárodním festivalu v Japonsku. „Je to
dobrý film. Budu ho propagovat,“ Řekl
Jan Švankmajer a doporučením tohoto filmu vzniklého v Čechách, snažícího se překračovat hranice, pojatého
s neobyčejnou dávkou humoru a nadsázky, může být i vyjádření světoznámého filosofa, profesora Princetonské
University, Petera Singera :“Film, který dokáže být nebývale vtipný a zároveň zneklidňující…“ Tak tedy, přij te
na silnou kávu.
Miroslav Rovenský
KDU-ČSL

Odborné klavírní oddělení Marta Marečková
Dne 29. března vystoupilo naše O.K.O po
delší odmlce v muzeu
v Uhříněvsi a 1. dubna
2007 v Hotelu Myšlín
se svými klavírními sóly
a čtyřručními hrami
v předvelikonoční přehrávce, kde děti předvedly ve svých klavírních sestavách sonatiny A. Diabelliho, miniatury H. Hoppa
a fragmenty Slovanských tanců.

Chtěla bych poděkovat všem dětem, které se na vystoupení podílely a podaly velmi dobré výkony, ing. M. Klichovi
a panu V. Peřinovi, kteří nám tyto přehrávky umožňují, i rodičům a hostům, kteří nám vždycky drží palce. V neposlední řadě bych chtěla ještě pozvat všechny naše příznivce na
další vystoupení „k svátku matek“.
Kdy? 10. května opět v Uhříněvsi a 13.května v Hotelu
Myšlín, abychom si společně vzpomněli na své maminky,
které vám věnovaly čas, probdělé noci, ale hlavně lásku,
která je u matky vždycky absolutní a nezištná!
Za O.K.O Marta Marečková

Dětské rybářské závody
Český rybářský svaz, MO Mnichovice pořádá 28. dubna od 10:00 do 13:00 na rybníku Božkov
rybářské závody pro všechny děti, které mají o rybářský sport zájem, organizované či neorganizované v rybářském
kroužku, všichni jsou vítáni. Máme krásné věcné ceny a určitě se na každého dostane.
Jediná podmínka je, že děti do 10 let budou mít s sebou dohled starší osoby.
Petrův Zdar - Pavel Vyskočil
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Dobrý sluha - zlý pán
2. ledna 2007 ráno vypukl kolem osmé hodiny v rodinném domě v Máchově ulici v Mnichovicích ničivý požár.
Účinným nasazením dobrovolných hasičů z Mnichovic a
profesionálních z Říčan nedošlo k žádné lidské oběti ani
vážnému zranění. Za tuto občanskou angažovanost jim vyjadřuji následující
Malé poděkování
Někdo umí složit píseň.
Jiný zase kreslit, psát.
Další umí sejmout tíseň…
Těm chci právě díky vzdát.

Zazněl poplach. Hasič letí,
Ani nestih´ posnídat.
Spěchá zachraňovat děti.
Zlého pána potrestat.
Odvaha a síla není
ve funkcích a penězích.
Nýbrž v lidském soucítění,
kde cit s láskou vítězí.
Milan Dubský

Pálení čarodejnic

Dubnový fejeton: Čarodějnice
Nedávno se
mi dostal do
rukou
nejznámější světový průvodce pro
individuální
turistiku „Lonely Planet“. Ačkoli
jsem němčinářem a anglicky se
domluvím se značnými potížemi,
v případě České republiky jsem vyrozuměl, že hlavním lidovým svátkem
(průvodce u každé země dělí svátky
na „státní“ a „lidové“) je „Paleni carodejnic“. Když už je to v celosvětovém
průvodci, tak to asi bude pravda.
V každém z nás, kdo vyrostl v Mnichovicích (a kdekoli na českém venkově) už je ten zvyk nějak zakořeněn
a zpravidla vydrží až do dospělosti.
Zpočátku jsme, u nás v Podhorkách, pálívali čarodejnice za dozoru
rodičů nebo starších kamarádů. Později už samostatně a s jakýmsi pocitem věci nedovolené. Ve škole totiž
bylo proti tomuto „zlozvyku“ horováno,
nebo žáci se druhý den do prvomájového průvodu dostavovali ospalí, ti
nejstarší pohříchu opilí a někteří, ó
hrůzo, zůstali dokonce doma či
u ohně, místo aby pozdravili soudruhy
na tribuně.
Hranice znamenala prestižní záležitost, a tak musela být pokud možno
vysoká, skládala se z klád do čtverce
a vnitřek býval vyplněn starými pneumatikami, takže ovzduší připomínalo
hořící naftové pole. Když jsme z pubertální hlouposti kvůli tomu pokáceli
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s kamarády (a kamarádkami) asi dvanáct zdravých bříz, doma nás poté, co
se věc provalila, nelítostně seřezali.
Ale třicátého večer jsme ven mohli …
Na začátku osmdesátých let došlo
ke zlomu. Jakýsi osvícený soudruh na
vysokém postu dospěl k závěru, že
když už občané poslední dubnový večer sveřepě pálí, nazvěme tento nepohodlný zvyk Předmájovou vatrou.
Od té doby se noc stala oficiální součástí májových oslav, i když každý samozřejmě dál pálil čarodějnice.
Z nás, žáků zdejší školy, se stali
studenti gymplů a průmyslovek. To
znamenalo, že na prvomájový průvod
už nechodil nikdo, nebo ve škole
všichni svorně tvrdili, že demonstrují
v místě bydliště a naopak. Jen při ranním návratu od hranice do domácí postele bylo nutno pokud možno nenápadně proklouznout ulicemi - nejen
tehdy byli někteří občané podivně
bdělí a psali podivná oznámení …
K osmdesátým létům se váže několik zážitků. Jednou jsme se o půlnoci
vypravili na ztichlé mnichovické náměstí, kde jsme z již připravené tribuny u nápisu „Proletáři všech zemí,
spojte se!“ odstranili úvodní písmeno
„P.“ Zatímco druhý den se pracující
pochechtávali spojeným roletářům,
„odbojový“ čin se pilně vyšetřoval.
V případě prozrazení hrozil i vyhazov
ze školy (poznámka pro mladší generaci).
Další rok se kamarád potkal s čelem prvomájového průvodu právě ve
chvíli, kdy se vracel od hranice domů a před sebou tlačil vozík s nara-

ženým soudkem od piva (který
k oslavě pálení samozřejmě patří).
Školní mládež byla, spolu s většinou
průvodu, nadšena. Jen skalní s třepetalkami v čele na něj syčeli, aby
zmizel. Otec jej pak doma seřezal
plaňkou od plotu, že dostane rodinu
do maléru.
Nu a v roce osmdesát šest nás
k ránu u ohně svlažil obvyklý deštík,
kterému nikdo nevěnoval zvláštní
pozornost. Kdybychom tehdy tušili,
že „soudruzi v ukrajinském Černobylu před třemi dny udělali v elektrárně
jakousi chybu,“ a z nebe padá radioaktivní cesium, snad bychom šli raději domů už večer. Ale taková byla
doba …
Jak praví klasik, čas oponou trhl.
Ale ten prastarý, úřady nikdy nepodporovaný zvyk, který je ryze českou
obdobou komerčně vnucovaného
„Halloweenu,“ žije, a to nejen v Mnichovicích, s neztenčenou silou dál.
Dokonce nadšenci, kteří pálí v tzv.
Pískovně (Kunická ulice) nedávno
překonali český rekord ve výšce hranice!
Jak vidíte, 30. duben (kalendářně)/Čarodějnice (lidově), Filipo-Jakubská noc (křesansky), Beltine (keltsky)
a Předmájová vatra (KSČ), je datem
nepochybně magickým. Pokud se tedy nechystáte na některý z větších
mnichovických ohňů, stojí za to si
alespoň na zahradě, bez ohledu na
počasí, udělat malý táborák na zahnání zlých duchů a uvítání letního času.
Jan Zenkl
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Překvapí Klub Rampušáků?
Každý rok staví hrstka nadšenců
na malém políčku u železniční trati tradiční Čarodějnice a letos tomu
nebude jinak.V roce
2004 se vyšplhala naše hranice do výšky
14 ,15 m a tím vytvořili ČESKÝ REKORD,
který byl oficiálně změřen
agenturou
Dobrý den v Pelhřimově. O rok
později za tuto
stavbu získali 3.
místo na vyhlášení
rekordů
v
Pelhřimově.

Celkem bylo přihlášeno 223 rekordů. Rampušáci z tohoto
umístění mají velkou radost a jsou právem na
toto umístění hrdí.
Další impuls k pokračování stavění hranice dostali, když je
překonal kolektiv z Řevnice
výškou
hranice

15,20 m. Ti však stavěli hranici s pomocí techniky (jeřábem) oproti nám,
kteří stavíme vše ručně a v menším
počtu lidí. Celkem je nás jen 7 a pár
školních nástupců, zatímco v Řevnici jich bylo 25 dospělých. Pro to se
letos snažíme dosáhnutí nového rekordu. Držte nám palce, at´se nám
rekord podaří a náš „Golem“vyroste!
Také bychom rádi poděkovali
PhDr. Petru Dvořákovi z Rádia Blaník za finanční podporu a též děkujeme majitelce pozemku paní Vladykové za umožnění užití jejího pozemku ke stavbě hranice. Přijdte se
podívat jak se nám dílo povedlo.
Děkuje Klub Rampušáků.

?

Z občanských sdružení

Děkujeme všem rodičům, kteří se i v letošním školním roce rozhodli přispět do fondu občanského sdružení ROSa
Mnichovice. Díky těmto finančním darům bylo konto, určeného pouze pro potřeby místní základní školy, navýšeno o
částku téměř 27.000,- Kč. Společně s vedením školy bylo
dohodnuto, že v letošním roce ROSa uvolní finanční částky mimo jiné pro následující účely:
• Příspěvek na cyklus přednášek o protidrogové prevenci
- 10.000,- Kč
• Odměny zdravotníkům na výjezdní akce školy 12.000,- Kč

• Vánoční dárky pro děti do školní družiny - 5.000,- Kč
• Odměny ve školních soutěžích (knihy, knižní poukázky)
- 3.000,- Kč
• Příspěvek na dopravu na plavecké kurzy - 10.000,- Kč
Kromě finanční podpory plánujeme opět spolupráci se
základní školou a městem Mnichovice při organizaci na tradičních akcích určených především dětem, tedy Mnichovické kramaření, Den dětí a Mikulášský průvod. V případě
přízně zimního počasí bychom rádi se sportovním areálem
Šibeniční vrch opět uspořádali karnevalový závod na lyžích. Samozřejmě i nadále budeme sledovat trend vývoje
úprav komunikací pro bezpečnost našich školáků.
Za ROSu Mnichovice Margita Valentová
předsedkyně

Mnichovický rynek, Myšlín tedy jsem a ZŠ Strančice
si Vás dovolují pozvat na vystoupení skupiny historických tanců Danza Alegre z Prahy, které se koná 28. dubna v sále
hotelu Myšlín od 18 hodin. Toto vystoupení je zároveň slavnostním zakončením celodenního workshopu historických tanců, který pod názvem „TERPSICHORE 2007“ probíhá v ZŠ Strančice a je určen zájemcům z řad žáků strančické a mnichovické školy
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Pojte si hrát
Jaro se rozběhlo a pozvolna nás zaplavuje novou čerstvou energií. Vymeteme
zimní pavučiny, otevřeme
dokořán okna, to aby se nás
také dotklo kouzlo jarní víly.
I mnichovický PŘÍSTAV
otvírá dokořán dveře. Poté
co jsme na Smrtnou neděli
odnesli ošklivou Moranu bábu Zimu k potoku, tam jí
svklékli, ještě jí náležitě vynadali a hodili do vody, aby
se vrátila zas až za rok,
s ulehčením jsme si rozebrali a domů odnesli ozdobené větévky nového líta.
A jarní nálada ožije pravděpodobně i v našich kurzech.
Znovu je otevřen kroužek pro předškolní děti Hrajeme si
a tvoříme, ve kterém v pondělí od 16 h nejenom objevujeme nejrůznější materiály a způsoby vyjadřování, ale pomáhají nám při tom také víly, skřítkové, princezny, zvířátka
a mnoho příběhů. Klub maminek s dětmi má báječnou novinku i pro maminky s miminky, a to pravidelnou půlhodinku břišních tanců,v rámci středečního dopoledního programu. Ani malé nadšené tanečnice nepřijdou zkrátka, mohou
se vydovádět ve středu od 17h.
Pro Vás příznivce i pro ty ostatní, jsme připravili 16.4.
v 18 h přednášku psycholožky pro rodinu a školu,
PhDr. I.Míkové tentokrát o vztazích mezi sourozenci na

30.4. od 16 h Filipojakubský oheň také pro menší děti. Nejdříve si společně vyrobíme slámové čarodějky a košátka
a pak je obřadně spálíme v ohýnku u nás na dvorečku
a opečeme si i něco dobrého na zub.
Máte-li chu a v hlavě nápady, které by bylo škoda nerealizovat, ozvěte se nám nebo nás rovnou navštivte, také
potřebujeme právě Vás jako nové lektory a pomocníky pro
zajímavé kroužky a činnosti.
Informace o našem klubu najdete
na www.pristav.info nebo přímo
v PŘÍSTAVu v Nádražní 313 v Mnichovicích, tel. 777 323 847, 777 737
810. Patronem našeho klubu je společnost Mountfield, a.s.
o. s. Přístav
Ing. Veronika Třebická-Tomanová

Nový herní prostor
Projekt „Kam si půjdem hrát? - přece do Přístavu a pak ven!“ má za úkol
zvelebit zplanělý dvorek za budovou
Přístavu v Nádražní 313 do podoby
příjemného, klidného a chráněného
místa pro relaxaci a hru dětí v doprovodu rodičů, jehož výhodou je přímá
dostupnost téměř v centru Mnichovic.
Na tento dvorek si budete moci nejenom příjít odpočinout a nechat své
menší děti hrát na pískovišti, s kamínky, vodou, dovádět na skluzavce
a plavit se jako námořníci a piráti po
divokém moři, ale budou ho využívat
i jednotlivé kroužky Přístavu na činnosti realizovatelné venku, dále se tu
budou odehrávat také menší slavnosti pro veřejnost a přátelé rodinného klubu, jako např. Filipojakubský
oheň, ke kterému se můžete přidat již
30.4..
Projekt byl naplánován již minulý
rok a jeho realizace je nyní ve fázi
hrubých prací týkajících se vyčištění
pozemku, terénních úprav a přípravy
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jednotlivých stanoviš. Tyto práce
budou dokončeny nejpozději do
května a výsledek celého projektu by
mohl být zpřístupněn veřejnosti na
podzim tento rok. Záleží ovšem také
na Vás přispějete-li k realizaci Vaší
pomocí. Prozatím byly uskutečněny
dvě brigády, které zkulturnily prostor
parkoviště, ke zkrášlení vstupu zasadily rostliny do nádob a vyčistily
nahrubo pozemek dvorku. Zároveň
zde děti působivými barevnými kreacemi zdobily plaňky na budoucí plot
a květináče.
Pomoc, kterou můžete přispět, je
dobrovolná, záleží jen na Vašich možnostech.
Práce, které nás ještě čekají a ke
kterým se můžete jakýmkoliv způsobem připojit:
- zasypání a zabezpečení prázdné
žumpy, stržení hrany svahu kolem
schodů, vyrovnání jemných terénních nerovností, vyhloubení jámy
na pískoviště

- příprava rovné odpočinkové plochy
pod lípou pro instalaci sezení (lavička-lo ka), srovnání terénu kolem pískoviště a brouzdaliště, příprava podkladu pro kamennou cestičku a „kapitánský můstek“
- vysbírání větších kamenů z půdy,
dopravení kamenů a navršení kamenné hory, obroubení ohniště,
kameny do skalky
- likvidace plevelů postřikem
- zhotovení dřevěné obruby pískoviště a dřevěného podia se zábradlím jako „kapitánského můstku“,
instalace sloupků a kostry pro plot
- dovezení písku a kačírku, zhotovení pískového „dojezdu“ ze skluzavky a kamínkového moře - vyhloubením zasypáním a zhutněním příslušného materiálu
- založení trávníku a výsadba rostlin
Velmi uvítáme jakoukoliv pomoc týkající se těchto prací v podobě pracovních sil, nástrojů, nářadí, techniky,
materiálu. Děkujeme všem přízniv-
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cům za angažovanost a ochotu vytvořit vlastním přispěním něco užitečného.
Na začátek zahrádkářské sezóny
jsme připravili ještě jednu dobrovolnou brigádu, kde se také děti budou

moci opět věnovat výtvarné činnosti, a
to 28.4. od 10 h.
Těšíme se na společnou práci pro
radost a užitek. Tým Přístavu.
Volejte a pište na: 777 323 847, 777
737 810, prostenika@tiscali.cz

Rodinný klub PŘÍSTAV, Nádražní
313, Mnichovice, www.pristav.info.
Patronem našeho klubu je společnost
Mountfield, a.s.
Ing. Veronika Třebická - Tomanová

Z našich církví

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
Listuji v novém čísle „Života Mnichovic.“ V období s novým panem starostou a novou redakční radou, která píše,
že zachová formu „Života Mnichovic,“ jak byl dříve vydáván. A tak doufám, že dál budou přijímány moje příspěvky
pro věřící i ostatní občany Mnichovic.
Jako kněz chci upozorňovat na zdroje vyšší energie, čerpané z Toho, který je silnější než slunce a dává nám ji též
zdarma. Vidím obnovu města Mnichovic nejen po vnější
stránce, ale i po stránce té nejvnitřnější, po stránce duchovní. Díky za moc hezký obrázek dětí ze školky před Vánocemi, nad nímž je nápis: „Čekání na Ježíška.“ Chci podotknout,
že Ježíš čeká na všechny děti, ale i na dospělé, nebo všechny nás má rád, jak o tom svědčí vrchol jeho lásky, kdy se pro
nás stal člověkem a za nás umřel na kříži. Zápis do nábo-

ženství probíhá celý rok. Kdykoli mohou děti začít, i ty předškolní. Stačí jen, aby se rodiče s knězem domluvili. Nejlépe
v neděli po mši svaté, která je v 8,30 hod. v kostele Narození Panny Marie nebo i jindy na faře či telefonicky (323 640
737). V dětech je budoucnost našeho města. Nestačí jen jejich dobrá výuka ve škole, záleží i na jejich výchově.
Děkuji všem, kteří neberou život v Mnichovicích jen povrchně, ale jdou do větší hloubky či výšky. Kéž hledají pravdu, dobro, krásu. Kéž nejvyšší pravdu, nejvyšší dobro, nejvyšší krásu najdou v Bohu. Vždy bez Něho je náš život
prázdný.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Příspěvky z historie

Miloval mnichovickou přírodu...
Kdo měl jednou
možnost poznat krásy přírody v okolí
Mnichovic, jistě si je
zamiloval.Stejně tomu bylo také u profesora doktora Josefa
Velenovského, který
žil v Mnichovicích v
letech 1927-1949.
Prof.Dr. Josef Velenovský byl významným zastáncem ochrany přírody
a jako jeden z prvních prosazoval vytváření chráněných oblastí. Narodil se
22.dubna 1858 v Čekanicích nedaleko Blatné v početné chalupnické rodině (měl 9 sourozenců).
Po absolvování gymnasia v Písku
se na Karlově univerzitě věnoval přírodním vědám. Pracoval jako asistent
botanického
ústavu
univerzity.
V roce 1898 se stal řádným profesorem botaniky a roku 1902 ředitelem
Botanického ústavu a botanické zahrady Karlovy univerzity. Zde působil
až do odchodu do důchodu v roce
1927. Od té doby žil v Mnichovicích.

Během své studijní a pracovní činnosti vykonal několik sběratelských
cest na Balkán. Výsledky cest shrnul
ve dvousvazkovém díle Srovnávací
morfologie rostlin. Přes třicet let se
věnoval studiu tajnosnubných rostlin
a poznatky zpracoval do děl Mechy
české (1897) , Jatrovky české (18811883) a České houby (1920-1922).
Tematikou hub se zabýval i jeho časopis Mykologie.
Studium přírody mělo vliv i na jeho
filosofické názory.Vydal dva díly Přírodní filosofie. První díl se zabývá
chemickým, fyzikálním a biologickým
rozborem a je věnován kritickému studiu metafyzickému. Druhý díl se sociologickou studií se zabývá i světovou
válkou a vizí budoucnosti.
V polovině třicátých let vydává tři
literární práce: Obrázky (1930) -sto
kapitol ze života doprovázených
kresbami a vlastní ilustrací. Literární
studie (1932) rozebírají nejznámější
literární díla, ale i práce populárně
naučné, historické, cestopisné apod.
Souhrn veškeré autorovy filozofie

obsahuje kniha Poslední moudrost
čili Nauka o kosmickém duchovnu
(1935).
Prof.Dr. J. Velenovský byl čestným
členem několika zahraničních vědeckých společností. Ve zdejším archivu
je zachován jeho rozsáhlý herbář
a mnoho knih i písemností. Významně
se podílel na ochraně přírody v Mnichovicích, přednesl řadu odborných
přednášek a obětavě pracoval v místním Okrašlovacím spolku. A co mnichovičtí spoluobčané? Jak si cenil jejich pozornosti, o tom svědčí dopis,
kterým dne 24. dubna 1938 odpověděl na gratulaci „slovutnému ředitelství měšanské školy“.
„Srdečně děkuji za blahopřání
k mým osmdesátinám, které jste mně
poslali po třech překrásných pannách.
Tak líbezně mně negratuloval nikdo.
Až bude p. ředitel slavit své osmdesátiny, pošlu mu deset pannen.
Že jsem se dočkal toho věku, má
zásluhu zdejší krásné a zdravé okolí,
v němž jsem ztrávil již 30 roků.
Všechny stromy v zdejších lesích
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mne znají a rusálky na Koženém vrchu mne vždy vítají a houby sbírati
mně pomáhají.
Zde na Sázavě žije posud nezkažený, bodrý národ český, jenž nedá
se nikým zotročiti a jako za onoho
času Táborité potáhne statečně
chránit matičku Prahu. V tom duchu

vychovávejte mládež a nedejte se
svésti hesly internacionálních proroků.
Takhle by k Vám jistě mluvil otec
Palacký, v jehož době jsem se narodil
a v jeho duchu byl jsem vychován.“
V Mnichovicích, dne 24.dubna
1938. Prof.J.Velenovský

Občané mnichovičtí a početní zástupci
Akademické
obce
se
s prof.Dr.J.Velenovským rozloučili
v roce 1949 - to mu bylo 91 let.Je pochován na mnichovickém hřbitově.
Karel Dražil
kronikář

Sport v Mnichovicích
Vážení přátelé cyklistiky,
rok je za námi a je tu start dalšího již V. ročníku závodu na horských kolech KHS MTB Posázavím 2007. Cyklistického
závodu se mohou zúčastnit všichni příznivci horských i trekingových kol a svůj čas mohou změřit s československými profesionálními závodníky.
Na startu se na Vás těší i závodník Ivan Rybařík vítěz IV. ročníku a 8. muž prvého závodu Světového poháru - Grand
Canaria (viz jeho foto v cíli), určitě to nebude mít lehké obhájit vítězství.
Pozor dětské závody jsou zrušeny!!
Tra je z části zkvalitněna, některé asfaltové úseky jsou vynechány. Největší změnou je odbočení doprava po projetí
osvětleného tunelu a dál podél řeky Sázavy. Také je vynechán průjezd obcí Zvánovice, který byl nahrazen odbočením doprava před Zvánovicemi a dál přes kopec Karkoška dolů prudkým sjezdem. Drobné změny doznala i tra po vrstevnici ve
Voděradských bučinách, kde byl sjezd po asfaltové silnici nahrazen stoupáním doleva po silnici s následným odbočením
doprava s lesní cestou - viz. přiložená mapa.
Obecná pravidla a více se dozvíte na webu závodu www.mtb.cenytisku.cz
Ochranná přilba je povinná.

KHS MTB Posázavím 2007
Termín - úterý 1.května Start - na náměstí v Mnichovicích v 10 hodin
Trasa - cca 50 km s převýšením 800 metrů nad mořem
Prezentace - od 7.00 až 9.30 hod
Startovné 350 Kč do 21. dubna a startující na IV. ročníku
400 Kč ostatní do 21. dubna
470 Kč na místě v den prezentace
450 Kč školní tříčlenný tým
100 Kč tělesně postižení ZTP
Název účtu - MTB Posázavím Petr Šimera
Číslo účtu - 35-0108520227/0100 variabilní symbol je vaše rodné číslo originál platby vezměte s sebou k prezentaci
Kategorie M1 - muži do 29 let, mladší - 1978; M2 - muži do 39 let, 1977 - 1968; M3 - muži do 49 let, 1967 - 1958;
M4 - muži nad 50 let, 1957 -; Z1 - ženy do 34 let, mladší - 1972; Z2 - ženy nad 35 let, 1971 - ;
TM - team mužů - hodnocení tří nejlepších teamů, součet tří až pětičlenného družstva
TZ - team žen - hodnocení nejlepšího teamu, součet tří až pětičlenného družstva
TR - team rodičů - hodnocení tří nejlepších teamů, součet času muž + žena a dítě do 7 let, r. 1990
S - školní team - nejlepší tři školní týmy, součet časů tří žáků na trati
Na závěr pro ty , kteří si myslí, že pořádání sportovní akce se dělá pro peníze
- náklady ( povolení, občerstvení, sanitka, značky, ponožky, trička
atd. ) cca 170000 Kč
- sponzoři finančně podpořili sportovní akci částkou 40000 Kč (Rádio Blaník a Kinetik)
- sponzoři darovali ceny pro vítěze a zboží do tomboly pro všechny za cca 230000 Kč
- s přípravou jsem již začal v listopadu minulého roku.
Všem, kteří sportovní akci podporují a pomáhají mi, moc a moc
děkuji.
Na setkání s Vámi na startu se těší Petr Šimera a město Mnichovice

Ivan Rybařík s Petrem Šimerou po skončení loňského závodu MTB Posázavím

18

3/2007

Výroční schůze fotbalového klubu TJ Mnichovice
Opět po roce jsme se sešli 3.3.2007
v restauraci Na Koupadle, abychom
shrnuli činnost fotbalového klubu TJ
Mnichovice za uplynulý rok 2006. Trenéři a vedoucí všech družstev přednesli své zprávy o výsledcích za minulý
rok a seznámili nás s činnostmi probíhajícími nyní před rozběhnutím jarní
sezóny. Tato sezóna bude pro všechny vyjímečná tím, že z důsledku probíhající stavby nových kabin budou
všechna družstva muset odehrát své
mistrovské zápasy na hřištích soupeřů. Blíže o probíhající stavbě promluvil
pan Filinger a obeznámil všechny příchozí se situací.
Po přednesení veškerých zpráv
jsme vyslechli příspěvek našeho hosta ze svazu ČMFS pana Štěpánka,
který poděkoval především trenérům
naší mládeže, která dle jeho slov je
důležitá pro zkvalitnění družstva mužů

na malou účast ostatních členů především z mužských družstev. Ta se však
projevuje i při trénincích v zimním období každoročně a všichni pevně věří , že
s příchodem prvních mistrovských utkání jarní sezóny se opět všichni objeví.
Dalším naším důležitým hostem byl
starosta města Ing. Petr Schneider,
který mimo jiné objasnil budoucí spolupráci města s fotbalovým klubem
a finance, kterými město přispívá do
tělovýchovné jednoty. Navrhl také posílení týmu muži „A“ .
Posledním bodem naší výroční
schůze bylo občerstvení a na to se,
myslím, těšili všichni. Odhaleným překvapením poté byl výborný guláš
ukrytý v malém bochníku chleba a za
něj děkujeme personálu restaurace
Na Koupadle.

do budoucna. Upozornil také na ukončení činnosti trenérů a družstva žáků
„B“ v polovině sezóny. Připomněl také
možnost absolvovat kurz pro rozhodčí
a trenérské kurzy. Dále popřál ke
stavbě a k činnosti všech oddílů .
V předposledním bodu naší schůze
a to v DISKUSI se ujal slova náš každoroční host (člen) pan Karel Špringer st.,
který taktéž pochválil mládežnická družstva a činnost výboru, avšak upozornil

Eliška Vodenková

Konečně - začala výstavba nových sportovních kabin
Po 3 letech úvah, plánování, počítání a přesvědčování se, že něco takového prostě zvládnout musíme, protože jiná možnost není, se o tomto víkendu začalo s bouráním kabin na hřišti. Zatím je nutné sejmout střechu, jejíž vazníky musíme z finančních důvodů opět použít takže to musíme udělat co nejšetrněji, a pak se bude
bourat a bourat tak, aby se v březnu začalo s výstavbou.
Pokud půjde vše, jak má, je možné, že se na podzim na-

stěhujeme do nových šaten. Účast zatím sice nic moc,
ale věřím, že to doženeme. Zbourat si to musíme sami,
ale výstavba je zajištěna bez našich brigád.
Každý den na to koukám z okna, takže budu referovat a fotografovat, stejně ani nic jiného zatím dělat nemohu.
Mirek Vodenka

Skončily nám halové soutěže a chystáme se na jaro
Pro přehled ještě dokládáme, jak jsem uspěli v zimě 2006/2007
Nejvýraznější úspěch zaznamenali muži, paradoxně
i proto, že postup do I. ligy si moc nepřáli. V Mnichovicích
a v širokém okolí neexistuje hala, kde bychom mohli normálně trénovat a jezdit po nocích do vzdálených destinací
není moc zájem. Pánové proto pojali halovou sezónu jako
trénink. A hle! Suveréně a s přehledem vyhráli celou soutěž, když jediné body ztratili až v posledním zápase, kdy už
chyběla motivace a nasazení.
Příští rok v I. lize to sice budou mít o trochu těžší, ale
vzhledem k minimálnímu kvalitativnímu rozdílu v obou soutěžích jistě ne bez možnostiopět slušně uspět!
Závěrečná tabulka II. ligy mužů
Zejména zaujme tabulka střelců a pak hned přehled karet. Je to prostě neuvěřitelné, ale naši pánové nedostali za
celou soutěž jedinou kartu! Zajímalo by mě, zda to někdo
v Mnichovicích pamatuje !!!

6
6
6
6
5
6
6

TABULKA
5
0
1
4
1
1
4
1
1
3
0
3
2
1
2
1
0
5
0
0
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mnichovice
Litice B
Bolevec
Kbely
Hradec B
Praga B
President B

1.
2.
3.
4.
4.
4.
5.

TABULKA STŘELCŮ
Turek František
Mnichovice
Bebr Radek
Bolevec
Hofrichter Michal
Litice B
Milec David
Praga B
Turek Ondřej
Mnichovice
Matoušek Radek
Praga B
Musil Jiří
Mnichovice

39
40
41
34
23
23
15

30
20
30
26
19
46
44

15
13
13
9
7
3
0

16
12
11
9
9
9
8
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TABULKA ZLÝCH HRÁČŮ
pořadí:
jméno: oddíl: žluté karty:
karty:
1.
Boháč Marek President B
1
2.
Lubas David
President B
0
2.
Malina Jan
President B
1

červené
1
1
0

Extraliga žen 2006/2007 páté místo!
Konečné pořadí Extraligy žen. Naše dámy se nedostaly
do semifinále o 3 vteřiny! 3 vteřiny před koncem totiž Bohemians vyrovnala svůj západ s Vyšehradem! Ale záchrana byla prvním předpokladem našeho neúplného družstva
a ta se povedla! Gratulujeme holky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slavia
Vyšehrad
Rakovník
Bohemians
Mnichovice
Hostivař

10
10
10
10
10
10

TABULKA
7
0
3
5
2
3
5
2
3
3
3
4
4
0
6
2
1
7

38
44
34
30
25
18

22
36
27
27
40
37

21
17
17
12
12
7

Navíc Lenka Fousková - Veselá, byla druhou nejlepší
střelkyní s 10 góly v 10 utkáních!
Mirek Vodenka

Mladší žákyně - 2. místo v České republice
V neděli 11.3.2007 se ve
finále halové soutěže mladších žákyněk konalo finále
České republiky. Naše holky obsadily 2. místo za vítězným Rakovníkem.
Umístění je o to cenější, že
holky jsou od listopadu
prakticky bez trenéra (mne)
a jen díky obětavosti rodičů
jezdí vyhrávat všechny turnaje!!!!

Nedělní zápasy:
Mnichovice - Bohemians
4:2 (0:2)
Mnichovice - Rakovník
3:6 (3:1)
Takže po 2. místě, které
holky obsadily na přeboru
Prahy, jsou druhé i v ČR.
Veronika Decsyová s
přehledem vyhrála soutěž
střelců s 26 góly!

Soutěží se zúčastnily
tyto slečny:
Veronika Decsyová
Veronika Madanská
Magda Müllerová
Katka Vodenková
Tereza Hoštičková
Katka Jelínková
Dáša Drbohlavová
Veronika Vaněčková
Anička Procházková
Lucka Dobrá

Holky gratulujeme!
Mirek Vodenka
z Klub pozemního hokeje
v Mnichovicích

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
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Omlouváme se čtenářům za neaktuálnost tohoto inzerátu, způsobenou technickými problémy.
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FIRMA ZLP s.r.o hledá pro svojí provozovnu v Kostelci
u Křížků zaměstnance na následující pozice:

SKLADNÍK A ŘIDIČ
Náplň práce: příjem a výdej materiálu a jeho
evidence, rozvoz zboží
Požadujeme: řízení VZV, ŘP skupiny B (dodávková
vozidla), pro pozici řidič i skupiny C, základní znalost
PC, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti,
časová flexibilita

ELEKTROMECHANIK
Požadujeme: zkušenost v elektro-strojním oboru,
samostatnost, spolehlivost, ochota pracovat ve
směnném provozu.

Pomocná síla
PONDĚLÍ 30. DUBNA

Na zkrácený pracovní úvazek pro úklid prostor,
a ostatní pomocné práce.
Nabízíme: Dobré platové podmínky, zajímavou práci
v dobrém kolektivu
Kontakt: Zbyněk Průša, tel.: 323 671 489, 603 852
078, e-mail: prusa@zlp.cz

PLOTY
Výstavba nového a rekonstrukce stávajícího oplocení KBBlok, ztracené bednění, betonové podezdívky Výplně
dřevěné, ocelové, pletivem. Provizorní oplocení Dodávka,
montáž a nátěry dřevěných plotových polí.
Prodej a montáž pletiva, plotových sloupků a doplňků
Výroba a montáž vrat a vrátek
Zemní a výkopové práce • Zámkové dlažby
Prodej popelnic
Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice
Tel.: 603965355, info@oploceni.org , www.oploceni.org

Homeopatická
poradna
V ě r a Ko v a ř í k o v á
Zelená 123, Mnichovice - Myšlín
objednávky na tel. 605/900600
a e-mailu vkovarikova@seznam.cz
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Firma
Antonín Rovenský ROTO
zabývající se prodejem stavebního
kování, přijme pro svoji provozovnu
v Kunicích pracovníka skladu.
Prácovní náplň: manipulace se zbožím, příjem zboží
a příprava zboží k expedici.
Požadujeme: dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost,
spolehlivost, pracovitost.
Nabízíme: platové ohodnocení dle pracovních výsledků
a zkušeností, příspěvek na stravu, 13. a 14. plat.
Životopisy zasílejte na mailovou adresu:
jan.michal@roto-nm.cz, nebo volejte 603 166 766
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Naši jubilanti nad 70 let
duben
Palečková Jiřina
Dvořáková Růžena
Doskočilová Věra
Čížková Marie
Drážková Libuše
Černý Václav
Flégl Miloslav

Bartáková Karla
Grusová Marta
Marek Václav
Borýsková Štěpánka
Kelnar Oldřich
Fuková Božena
Oberhelová Anna
Klapálková Marie

Macháček Václav
Hanerová Věra
Srnová Jiřina
Hamplová Vlasta
Basíková Jaroslava
Zralý Václav
Slípková Milena
Brchaňová Silva

Dohnalová Božena
Štorcová Libuše
Hejný Stanislav
Všem našim jubilantům
přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Vzpomínka
28. ledna 2007 odešla na věčnost naše bývalá kolegyně - porodní asistentka Věra Moravcová.
Po maturitě nastoupila na umístěnku do nemocnice Vimperk a pak, až do odchodu do důchodu pracovala v gynekologické ordinaci polikliniky Říčany a v Mnichovicích.
Velkou řadu maminek vzorně opečovávala před porodem a poté i novorozeňátka.
Pro srdečnou povahu a profesionální přístup byla u pacientek velice oblíbená. Milovala svoji práci, kterou brala
jako poslání.
Všichni na milou Věrku budeme vzpomínat s láskou.
Bývalý kolektiv ze Zdravotního střediska Mnichovice
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